
УДК
Л. В. Савенкова, канд.пед.наук, доцент,
директор Наукової бібліотеки
 Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова, м. Київ
lvsav@mail.ru

КОЛЕКЦІЇ ОЦИФРОВАНИХ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ЯК СКЛАДОВА
ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ.
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бібліотеках вищих навчальних закладів. Представляється досвід створення колекції
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педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Ключові слова: електронна бібліотека, цифрові колекції.

Глобальний процес побудови інформаційного суспільства багато в

чому залежить від формування соціальних інституцій, спрямованих на

накопичення, збереження та розповсюдження інформації, впровадження

актуальних інновацій, розвиток особистісного потенціалу суспільства.

Бібліотеки вищих навчальних закладів повинні відповідати статусу

соціокультурних інституцій, керуючись найважливішими пріоритетами в

галузі організації, споживання та розподілу інформаційно-освітніх послуг.

Майбутні зміни у побудові гнучкого навчального процесу потребують

перебудови у діяльності бібліотек, яка має свої особливості, пов’язані із

забезпеченням освітньої та науково-дослідницької роботи. Актуальним

напрямком є створення електронних бібліотек, оскільки доступ до

електронних ресурсів через мережу надає можливості зовсім іншого порядку.

Актуальність проблеми обумовлена зміною напрямків у діяльності

бібліотек, радикальною зміною погляду на бібліотеку у сучасному світі,

пов’язаних  із стрімким розвитком електронних цифрових технологій.

Поняття «електронна бібліотека» є постійною темою на сторінках

професійних видань  та все частіш звучить на наукових семінарах та

конференціях. Оцифрування бібліотечних фондів – один із найбільш

перспективних напрямків у галузі впровадження високих технологій та



автоматизації. У зарубіжних країнах практика створення електронних

бібліотек дуже поширена. Необхідність створення подібних ресурсів визнано

на урядовому рівні. На теперішній момент бібліотеки, які мають значні

фонди та більш-менш пристойні технічні можливості займаються

оцифруванням найбільш цікавих колекцій із своїх власних фондів.

Насущність створення в бібліотеках електронних колекцій

обумовлюється багатьма факторами, серед яких: стрімкий розвиток

інформаційно-телекомунікаційних технологій, збільшення кількості

документів, які існують лише в електронній формі, збільшення потреби

користувачів у віддаленому доступі до інформації, нова звичка науковців та

студеїв працювати лише з електронними варіантами документів і,

насамкінець, прагнення самих бібліотек надавати своїм користувачам

інформаційні послуги підвищеної якості. Електронні масиви інформації

сьогодні стають одним із найважливіших компонентів бібліотечно-

інформаційної системи [4]. Окрім того, для бібліотек важливим фактором є

питання збереження цінних, рідкісних, значимих примірників друкованих

видань. Оцифрування проводиться і з метою захисту оригіналів і з метою

розкриття багатющих бібліотечних ресурсів.

Питання розвитку і управління електронними колекціями розглядають

такі автори як Н. Р. Давидова, М. Р. Коголовський, Л. Й. Костенко,

С. А. Моисеева та ін. У статті М. Р. Коголовского «Научные коллекции

информационных ресурсов в электронных библиотеках» вказується на те, що

електронні бібліотеки зовсім не обов’язково повинна бути орієнтована на

глобальну спільноту користувачів, адже наряду з традиційними публічними

бібліотеками існують бібліотеки окремих організацій та особисті бібліотеки.

Коло користувачів конкретної електронної бібліотеки повинно визначатися

передусім соціальною значимістю тих інформаційних ресурсів, які вона

надає, можливостями і потрібністю їх усуспільнення. На думку автора

невеликі електронні бібліотеки рівня наукового або навчального закладу не в



меншій мірі необхідні для підтримки наукових досліджень, ніж глобальні

системи [2].

Створення колекцій інформаційних ресурсів є оним із важливих

напрямків розробки електронних бібліотек, оскільки такі колекції є найбільш

розповсюдженою формою організації інформаційних ресурсів у таких

системах. Власне, колекції інформаційних ресурсів це систематизована

сукупність таких ресурсів, об’єднана за якимось критерієм приналежності,

наприклад, за спільністю змісту джерел, призначення, колу користувачів,

способу доступу тощо. Систематизований характер інформаційних ресурсів

колекції є принципово важливою властивістю, яка вирізняє колекцію від

інших наборів інформаційних ресурсів. Систематизація не лише полегшує

доступ користувача до них, але й дає можливість цілеспрямовано і

раціонально досліджувати за їх допомогою предметну галузь колекції.

Наряду із систематизованістю інформаційних ресурсів, до числа

важливих властивостей будь-якої колекції відносяться її призначення,

характеристики розвитку, склад приналежних їй інформаційних ресурсів та

правила їх найменування, види тих базових інформаційних технологій, які

використовуються, характеристики представлення інформаційних ресурсів

(середовище представлення – текст, графіка, формати, способи кодування,

мова тощо), однорідність/неоднорідність інформаційних ресурсів (в

різноманітних аспектах), їхня зосередженість/розподіленість, характеристики

обсягу інформаційних ресурсів, ступінь динамічності складу колекції та

станук ресурсів, ступінь повноти колекції, оцінка непротиріччя

інформаційних ресурсів, характеристика соціальної значимості колекції,

способи доступу користувачів до інформаційних ресурсів колекції тощо [2].

У процесі формування електронної колекції необхідно вирішувати цілу

низку завдань, серед яких основними є:

- визначення змістовного складу колекції;

- визначення джерел формування колекції;

- визначення принципів систематизації колекції;



- забезпечення повноти та не протиріччя інформаційних ресурсів у

колекції;

- вибір інформаційних технологій для формування, підтримки та

використання колекції.

Наукові колекції відрізняються, передусім, масштабом кола

користувачів. Кожна з колекцій має право на існування незалежно від того чи

це персональна колекція науковця, видатного діяча, чи це колекція колективу

наукового або навчального закладу, чи це колекція, яка має національну або

світову значимість і надається для глобального доступу.

Ми знаємо величезну кількість прикладів із створення цифрових

колекцій у світі як величезних корпорацій-гігантів так і окремих бібліотек.

Серед вітчизняних проектів електронних бібліотек книг, які мають

національну історичну цінність заслуговує на увагу, передусім, Електронна

колекція стародруків OldPrintedBooks Наукової бібліотеки ім.

М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка

(http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/index.php3), яка забезпечує відображення

колекції старовинних друкованих видань у графічних форматах із

реалізованим пошуком у базі даних бібліографічних описів.

Першим кроком до формування власної колекцій Наукової бібліотеки

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з якісним

рівнем представлення оцифрованих видань було усвідомлене обрання

тематики колекції. Провідні фахівці одностайно зупинилися на виборі тих

документів, які стосувалися особистості видатного українського діяча М.П.

Драгоманова, ім’я якого носить наш університет. Наступним кроком була

розробка проекту створення електронної колекції «М. Драгоманов - видатний

діяч України: до 170-річчя від дня народження» в Науковій бібліотеці

національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (НБ НПУ

ім. М.П. Драгоманова). Здійснювався даний проект у рамках заходів з

підготовки та відзначення 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова

(відповідно до плану заходів, присвячених святкуванню річниці від дня



народження М.П. Драгоманова) спільними зусиллями НБ НПУ

ім. М.П. Драгоманова і ТОВ «Спеціалізований центр БАЛІ» (СЦ БАЛІ) за

участю ТОВ «Електронні архіви України» (ТОВ ЕЛАУ). До участі у проекті

залучалися студенти-волонтери Інституту української філології.

Метою проекту було започаткувати створення інформаційно-бібліотечних

ресурсів присвячених життю і діяльності М.П. Драгоманова та забезпечення

доступу до них з метою пропаганди творчої спадщини видатного

українського діяча. Проектом передбачалося:

- переведення у цифрову форму друкованих рідкісних видань за обраною

тематикою;

- формування електронної колекції цифрових аналогів рідкісних видань, які

стосувались постаті М.П. Драгоманова;

- формування збірки електронних версій окремих праць М.П. Драгоманова;

- створення бібліотечно-інформаційної добірки електронних матеріалів

розміщених у всесвітній мережі, щодо постаті М.П. Драгоманова;

- формування на веб-сайті НБ НПУ ім. М.П. Драгоманова спеціального

розділу з результатами робіт за Проектом;

- підготовка презентаційного CD з цифровою колекцією праць М.П.

Драгоманова.

Виконавці Проекту активно включились в роботу, здійснювали

організаційно-технологічну діяльність, в тому числі збір матеріалів,

оцифровування, створення страхових та презентаційних електронних копій

документів, створення веб- та інших презентаційних матеріалів тощо.

Сьогодні перші результати роботи над колекцією представлені на сайті

наукової бібліотеки університету у розділі «Колекції». До 170 річного

ювілею М.П.Драгоманова матеріали були випущені також на компакт-диску.

Робота над проектом не припиняється. Надалі, у планах співробітництво з

провідними бібліотеками України, з бібліотекою Софійського університету

(Болгарія), у фондах якої зберігаються прижиттєві видання М.П.

Драгоманова та інші історично-важливі матеріали.
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