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Характерною рисою сучасного стану розвитку бібліотечно-інформаційної
діяльності є постійне збільшення потоків саме електронної інформації, кількості
електронних документів і створення електронних бібліотек. Необхідність
задоволення нових інформаційних потреб сучасних користувачів за рахунок
переваг електронного інформаційно-комунікаційного середовища ставлять перед
бібліотекою завдання комплектування фондів електронними ресурсами та
забезпечення техніко-технологічних умов їх надання та використання.
Представлені в електронній формі та зібрані в загальну систему електронні
інформаційні ресурси здобувають новий статус, при якому реалізується якісно

новий рівень створення, зберігання, організації та поширення інформаційних
ресурсів і обслуговування користувачів.
Інформаційні ресурси Наукової бібліотеки CНУ ім. В.Даля сьогодні
складаються з традиційних та електронних [1]. Розбіжність між цими складовими
не тільки в способі надання інформації, але й в організації комплектування,
зберігання, контролю та використання.
У нас накопичений чималий масив електронних документів, і кількість їх
постійно збільшується. Для пошуку інформації, як в традиційному, так і
електронному вигляді, успішно використовується електронний каталог (ЕК),
виставлений на сайті НБ СНУ ім. В.Даля (http://www.library.snu.edu.ua), що
працює з 2003 року. Доступ до електронного каталогу вільний.
На сьогодні обсяг ЕК Наукової бібліотеки становить понад 430 тис.
бібліографічних записів документів.
Електронний каталог – це машиночитаний бібліотечний каталог, що працює в
реальному режимі часу, і є складовою частиною довідково-пошукового апарату
(ДПА) бібліотеки, центральною ланкою бібліотечно-інформаційної системи та
основним інформаційним ресурсом бібліотеки, на базі якого формується цілий
комплекс бібліотечно-бібліографічних послуг. Він:
 розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих, аудіовізуальних,
електронних документів і служить для забезпечення вільного доступу до
інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного
пошуку;
 сприяє оперативному й повному задоволенню інформаційних запитів всіх
категорій користувачів бібліотеки, підвищенню якості підготовки фахівців
університету та рівня наукових досліджень, що проводяться навчальним закладом;
 виконує інформаційні, пошукові та довідкові функції;
 є універсальним, об'єднує в собі функції каталогів:
- за призначенням - читацького, службового, топографічного;

- за способом угрупування – алфавітного і систематичного;
- за видом документів, що відображаються - книг, статей та ін.
Створення ЕК на основі АБІС «УФД / Бібліотека» почалось з 2002 року
(остання модифікація АБІС «УФД / Бібліотека» - 2.5.8). Нові надходження
документів вносяться до ЕК з 1992 р. Ретроконверсія документів, що надійшли до
фонду НБ до 1992 р., ведеться з 2002 р.
ЕК організований як сукупність баз даних за окремими видами документів, що
отримані бібліотекою (книги, брошури, статті, періодичні видання, ГОСТ, ДСТУ,
дисертації, автореферати дисертацій, що захищені на базі СНУ ім. В. Даля) та
проблемно-орієнтованих баз даних («Екологія», «Східноукраїнський національний
університет ім. В. Даля», «Праці вчених СНУ ім. В. Даля», «Екотехнології та
ресурсозбереження»).
Для

службового

використання

створюються

бази

даних

«Читачі»

і

«Книгозабезпеченість дисциплін, що викладаються в університеті», ведення яких
тісно пов’язане з електронним каталогом.
Виділення БД серед всього документного масиву бібліотеки – це, на нашу
думку, актуальне питання, тому що в сучасному суспільстві бази даних є найбільш
перспективною

складовою

інформаційних

ресурсів.

Бази

даних

значно

доповнюють та розширюють пошукові можливості електронного каталогу нашої
бібліотеки. Крім того, вони активно використовуються при виконанні практично
всіх типів довідок в довідково-бібліографічному обслуговуванні (тематичних,
фактографічних, адресних, бібліографічних уточнень та ін.), при підготовці
сигнальної інформації нових надходжень. За допомогою БД проводиться
ретроспективний пошук за разовими запитами користувачів.
В бібліотеці генеруються як бібліографічні бази даних, так і повнотекстова БД
«Електронна бібліотека» [2], що містить відокремлені електронні колекції.

Коли в 2009 році було прийняте рішення про створення Електронної
бібліотеки (ЕБ) університету, були сформульовані і основні завдання, які
Електронна бібліотека повинна виконувати. Це:
 бібліотечне

та

інформаційно-бібліографічне

забезпечення

навчально-

виховного процесу та наукової діяльності університету;
 забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-інформаційного
обслуговування користувачів, виконання запитів студентів, аспірантів, викладачів,
працівників університету;
 формування бібліотечного електронного фонду;
 розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх
виконання завдяки використанню сучасної комп’ютерної та оргтехніки, новітніх
інформаційних технологій;
 виховання бібліотечно-інформаційної культури користувачів, прищеплення
їм навичок користування інформаційними ресурсами Електронної бібліотеки.
Зараз Електронна бібліотека вже містить понад 7000 файлів (ця цифра
постійно зростає), інформація про які розміщується в електронному каталозі
бібліотеки. Пошук в ЕБ та копіювання матеріалів здійснюється через сайт
бібліотеки. Динаміка звернень до Електронної бібліотеки СНУ ім. В. Даля
представлена на рисунку 1.

Рис. 1. Динаміка звернень до Електронної бібліотеки СНУ ім. В.Даля
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можливість зареєстрованим користувачам віддалено завантажувати електронні
документи, а нам вести відповідну статистику. Реєстраційне ім'я (логін) та пароль
надаються користувачеві під час запису до НБ СНУ ім. В.Даля, або при
перереєстрації. Матеріалами ЕБ користуються понад 4000 читачів. Показники
копіювань з ЕБ представлені на рисунку 2.

Рис. 2. Кількісні показники копіювань з ЕБ СНУ ім. В. Даля

На даний момент створені і поповнюються наступні електронні колекції:
 навчально-методичні матеріали (навчально-методичні комплекси дисциплін,
конспекти лекцій, інтерактивні підручники, навчальні посібники, методичні
посібники, навчальні програми, методичні вказівки тощо);
 наукові фахові видання;
 електронні версії періодичних видань університету;
 література видавництва "Центр навчальної літератури".
Ми вважаємо, що подальше формування електронної бібліотеки СНУ ім. В.
Даля буде сприяти рішенню наступних задач:
 забезпечення

навчального

інформаційними джерелами;

і

наукового

процесів

необхідними

 збереження

наукової

спадщини

вчених

університету,

документів

і

матеріалів, що відображають історію університету, наукову і педагогічну
діяльність професорсько-викладацького складу;
 відображення і поширення інформації про актуальні наукові розробки і
дослідження, що ведуться у ВНЗ;
 поширення краєзнавчої інформації;
 вирішення проблеми з недостатньою кількістю примірників літератури;
 вирішення проблеми з недостатністю площ для розміщення фондів;
 забезпечення збереження документів.
Все вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що створення
електронних ресурсів бібліотеки на сьогоднішній день є досить актуальним
питанням. Необхідність розвитку цього напрямку роботи бібліотеки обумовлена
рівнем розвитку сучасного суспільства, інформатизації освітнього середовища,
модернізацією вузівської бібліотеки, потребою рішення проблеми інформаційної
недостатності й своєчасного збереження інформаційних ресурсів бібліотеки тощо.
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