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Об’єктом дослідження є такі соціальні інституції, як науково-технічна бібліотека та 

науково-інформаційний центр в контексті їх просвітницької, навчальної та інформаційної 

функцій.

Предметом дослідження  стають  перетворення  (соціальні,  технологічні, 

інформаційні), які відбуваються у науково-технічній бібліотеці на шляху її трансформації 

у науково-інформаційний центр.

Метою  дослідження виступає  вивчення,  розробка  та  впровадження  принципів  і 

методів трансформації кожного структурного елементу та науково-технічної бібліотеки в 

цілому, як соціальної інституції, у міський науково-інформаційний центр.

У  процесі  дослідження  використовуються  наступні  методи:  теоретичний  аналіз 

останніх  досліджень  і  публікацій  з  проблеми  дослідження,  маркетингові  методи  для 

визначення  результативності  запропонованих  моделей,  соціологічні  методи  для 

визначення потреб сучасного читача та вивчення читацької  аудиторії,  впровадження та 

апробація нових методів і форм роботи в експериментальному режимі.

Результати даного дослідження насамперед будуть використані у роботі майбутнього 

науково-інформаційного центру ДонНТУ, а також будуть запропоновані до використання 

усім бібліотекам ВНЗ України.
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ВСТУП

Упродовж багатьох століть бібліотека традиційно виконувала свою головну функцію 

зберігача  культурного  та  наукового  надбання  нації,  змінюючись  і  перетворюючись 

внутрішньо  і  зовні  відповідно  до  суспільних  змін.  Внаслідок  постійного  розвитку  та 

удосконалення інформаційних технологій, з «книгосховища» бібліотека перетворилася на 

центр  доступу  до  знань.  Така  зміна  місії  бібліотеки  була  зумовлена  необхідністю 

визначення своєї ролі у процесі суспільного та наукового розвитку та відповідного місця у 

світовому інформаційному просторі. Бібліотеки стали виконувати функції інформаційних 

систем,  що  здійснюють  зберігання,  обробку,  пошук,  розповсюдження,  передачу  та 

надання інформації.

Для підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, 

які зберігаються у бібліотечних фондах та забезпечення відповідного рівня інформаційної 

культури  урядом  України  була   прийнята  Державна  цільова  національно-культурна 

програма  створення  єдиної  інформаційної  бібліотечної  системи  "Бібліотека  -  XXI" 

(постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 956) [4]. 

Бібліотеки вузів та наукових установ акумулюють в своїх фондах твори в різних 

формах подання, створені викладачами та науковими співробітниками. Одночасно з цим 

розвиваються електронні бібліотеки (ЕБ) для доступу до наукових та гуманітарних знань, 

що представляють  досить  потужний мережевий ресурс.  Це потребує  переосмислення  і 

теоретичного обґрунтування нової ролі і  функціональних змін бібліотеки вузу в якості 

структури  університетського  комплексу,  центру  міжрегіонального  бібліотечного 

об'єднання бібліотек освітніх установ різного типу,  компоненти регіонального науково-

освітнього простору.

Бібліотека  як  економічна,  соціокультурна  система  і  як  окрема  структура  вузу, 

функціонує  в  певному  науково-освітньому  ті  бібліотечно-інформаційному  просторі 

регіону, здійснюючи різні види діяльності: соціальну, виробничу, економічну, та вступає в 

різноманітні суспільні відносини.

Трансформація сучасної бібліотеки в бібліотеку інформаційного суспільства вимагає 

радикальних перетворень і зміни підходів до організації її  діяльності, результатом яких 

має стати технічне й технологічне переобладнання відповідно до вимог інформаційного 

суспільства з метою перетворення окремої бібліотеки на модуль глобальної бібліотеки, що 

здійснює обслуговування користувачів на основі традиційних і мережевих інформаційних 

технологій. Такі зміни у пріоритетах діяльності бібліотеки вищого навчального закладу, 

яка  є  невід’ємною  частиною  його  навчально-педагогічної  інфраструктури,  дозволяє 



стверджувати,  що бібліотека  повинна  досягти  нового рівня  організації  інформаційного 

забезпечення своїх користувачів,  шляхом її  трансформації  в бібліотечно-інформаційний 

центр.

Створення такого центру передбачає у першу чергу вибір його моделі, згідно якої 

перед бібліотекою постають певні завдання.

Процес  вибору  моделі  супроводжується  науковими  дослідженнями  провідних 

фахівців, націленими на розробку стратегії розвитку бібліотек вищих навчальних закладів 

у глобальному електронному середовищі,  формування єдиного науково-інформаційного 

простору  університету,  інтеграцію  університетської  академічної  спільноти  до 

загальноукраїнської  та  світової  через  створення  та  організацію  онлайнового  вільного 

доступу до власних наукових та освітніх ресурсів.

Саме  тому,  перед  науково-технічною  бібліотекою  ДонНТУ  постала  задача 

проведення відповідних наукових досліджень у зв’язку з її майбутньою трансформацією у 

науково-інформаційний центр.

Основними завданнями досліджень були:

1. Вивчення  теоретичних  аспектів  перетворення  науково-технічної  бібліотеки  у 

міський науково-інформаційний центр;

2. Розробка  кадрової  структури  та  психосоціальних  умов  адаптації  персоналу 

науково-інформаційного центру;

3. Теоретичне  обґрунтування  та  апробація  задач  кожного  структурного  елементу 

науково-інформаційного центру;

4. Розробка концепції культурно-просвітницької роботи центру;

5. Впровадження новітніх технологій для забезпечення освітньо-виховного процесу 

та наукової діяльності навчального закладу.

Для  реалізації  завдань,  визначених  планом  НДР,  у  2010  році  було  проведено  2 

семінари-практикуми з вивчення форм і методів проведення науково-дослідних робіт для 

засвоєння  співробітниками  бібліотеки  теоретичних  основ  виконання  наукових  робіт: 

визначення  мети,  об’єкту  дослідження,  форм  та  методів  його  проведення,  правила 

оформлення звітів щодо отриманих результатів дослідження.

Упродовж  виконання  наукової  роботи  результати  проміжних  досліджень  були 

представлені  на  семінарах  та  конференціях  різного  рівня:  міжнародній  конференції 

"Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships" (Варшава, 2011 

рік),  національних  конференціях  «Діяльність  бібліотеки  вищого  навчального закладу у 

світі  модернізації  вищої освіти» (Севастополь, 2010), Міжнародна наукова конференція 

"Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника" (Львів, 2010), «Інновації і 



менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів» (Донецьк, 2010). 

Згідно  тематики  досліджень  було  опубліковано  23  статті  у  матеріалах  відповідних 

конференцій;  впроваджено  деякі  інноваційні  форми  роботи  та  послуги.  Отримані 

результати  дослідження  будуть  використані  у  роботі  майбутнього  науково-

інформаційного центру ДонНТУ та запропоновані до використання усім бібліотекам ВНЗ 

України.



ВИСНОВКИ

Трансформація  бібліотеки  у  науково-інформаційний  центр  в  умовах  переходу  до 

інформаційного суспільства зумовлює розширення її задач та функцій, підвищення її ролі 

і  статусу  у  процесі  надання  максимальної  кількості  інформаційних  послуг  вченим, 

викладачам  та  студентам  університету  з  використанням  сучасних  комп’ютерних  та 

Інтернет-технологій.  У  зв’язку  з  цим  основним  завданням  є  керування  процесами 

функціонування  інформаційного  середовища  навчального  закладу,  створення 

документного  ресурсу,  в  тому  числі  електронного,  забезпечення  його  збереження  та 

організація доступу до нього, розширення репертуару послуг та розвиток інформаційної 

культури користувача. 

Наукові  дослідження  провідних  фахівців  бібліотечної  справи  щодо  стратегії 

розвитку бібліотек вищих навчальних закладів  у глобальному електронному середовищі 

не  представили  універсальної  моделі  бібліотечно-інформаційного  центру,  тому  у 

бібліотеці  ДонНТУ  виникла  потреба  проведення  власних  наукових  досліджень  щодо 

майбутньої моделі такого центру. 

У процесі роботи були дослідженні такі питання:

1. Вибір моделі бібліотечно-інформаційного центру;

2. Питання  дизайну  внутрішнього  простору  бібліотеки  та  рекламно-маркетингової 

політики;

3. Психосоціальна, іміджева та кадрова політики бібліотеки, система підвищення 

кваліфікації;

4. Концепції взаємодії бібліотеки ДонНТУ з установами науки та культури;

5. Дослідження попиту на основні види фондів, принципів хронологічного розподілу 

фонду та якості бібліотечних послуг у відділах обслуговування;

6. Комплектування та управління фондом;

7. Питання інформаційної культури користувачів;

8. Використання  сучасних  інформаційних  технологій  як  необхідна  умова 

трансформації НТБ ДонНТУ у бібліотечно-інформаційний центр.

За результатами досліджень були зроблені наступні висновки:

1. Традиційні  друковані  видання залишаються  актуальними інформаційними 

ресурсами бібліотеки ДонНТУ;

2. Частка  електронних  інформаційних  ресурсів  поступово  збільшується  у 

фонді бібліотеки та стає його важливою частиною;



3. Коригування  комплектування  повинно  здійснюватись  відповідно 

результатів  цього  дослідження  та  систематичних  досліджень  у 

майбутньому;

4. Для  ефективної  роботи  бібліотечно-інформаційного  центру  потрібна 

кадрова  реструктуризація  персоналу  бібліотеки  з  урахуванням 

психосоціальних якостей особистості;

5. Для  виконання  наукової,  освітньої,  виховної  та  культурно-просвітньої 

функцій  бібліотеки  необхідно  координувати  її  діяльність  з  науковими, 

культурно-просвітніми та суспільними організаціями міста;

6. Умовою  функціонування  бібліотечно-інформаційного  центру  як  частки 

всесвітнього  цифрового  простору  є  постійне  впровадження  та 

вдосконалення  сучасних  комп’ютерних  технологій  з  відповідними 

комунікаційними системами;

7. Використання  технології  Web  2.0  дозволяє  бібліотеці  визначати  та 

враховувати інтереси та потреби користувачів з метою участі читача щодо 

підвищення  якості  інформаційних  ресурсів,  електронного  каталогу  та 

наданих послуг;

8. Підвищення  інформаційної  культури  користувача  є  необхідною  умовою 

активного використання ресурсів бібліотеки;

9. З  метою  пропагування  інформаційних  ресурсів  бібліотеки,  створення  її 

позитивного  іміджу серед наукової  спільноти  регіону потрібне  створення 

спеціального підрозділу бібліотеки з метою здійснення постійної рекламної 

та маркетингової діяльностей. 
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