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В статті розглядається проблема упровадження новітніх технологій в систему роботи бібліотеки

ВНЗ, створення довідково-бібліографічного апарату .

В статье рассматривается проблема внедрения новейших технологий в систему работы
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Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується упровадженням новітніх

технологій у всі сфери діяльності людини. Технологічні процеси становляться

такими, що домінують в економіці, освіті, культурі, наукових дослідженнях,

фінансовій системі, політиці. Однак, технологізація - це не тільки прикладна наука.

Вона є в першу чергу особливим засобом сприйняття світу, який впливає на образ

життя людини та суспільства, бачення та розуміння дійсності. Саме культурно-

технологічна парадигма освіти дозволяє кожній особистості розвити та реалізувати

свій ресурсний потенціал, підготуватись до успішного та безпечного функціювання в

інформаційно-технологічному світі.

Сучасне суспільство знаходиться на переломному етапі свого розвитку. Людина

перестає бути перш за все об'єктом діяння з боку різних структур суспільства та

становиться суб'єктом, активно реалізує право вибору і здійснює своє самовизначення

та саморозвиток.

Базові цінності - прагнення до істини, творчості, краси, орієнтація на добро,

співучасть, честь і гідність конкретизуються і служать підвалинами при обиранні
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цілей і умов загальнозначущої діяльності. Вони складають ядро загальнолюдських

цінностей, їхнє визнання в якості основи діяльності бібліотек, що зафіксовано в ряді

міжнародних документів, законодавчих актів окремих країн. У цих документах

людина розглядається як найвища цінність; її розвиток, розквіт та добробут є

найважливішою метою, місія ж освіти полягає в сприянні розвитку людини.

Культура сьогодні визначається як «сукупність усіх видів переутворюючої

діяльності людини та суспільства, а також результатів цієї діяльності» [4].

В свою чергу освіта - це результат, який констатує досягнення особистості певних

рівнів.

Б.С. Гершунський основними результативними компонентами освіти

визначає наступне:

• грамотність (освітній мінімум, початковий результативний компонент

навчальної діяльності);

• освіченість (грамотність, яка доведена до суспільного та особистосно

необхідного максимума);

• професійна компетентність (рівень професійної освіти);

• культура (глибоке, осознане та поважне відношення до спадщини минулого,

здібність до творчого сприйняття, розуміння та переутворення дійсності у той чи

іншої сфері діяльності та відносинах);

• менталітет (вища цінність освіти, квінтесенція культури).

Ієрархічну   «драбину»   сходження   людини  до  більш високих освітніх

результатів можна уявити наступним образом [2]:



Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій є

поштовхом до розвитку суспільства, яке побудовано на використанні різної

інформації. Назва цьому суспільству - інформаційне: більшість працівників

зайняті виробництвом, збереженням, переробкою та реалізацією інформації,

особливо самою вищою її формою - знаннями.

Фахівці   виділяють   характерні   риси   інформаційного суспільства:

• забезпечиться пріоритет інформації у відношенні з іншими ресурсами,

будуть вирішені суперечності між інформаційною лавиною та інформаційним

голодом;

• головною формою розвитку буде інформаційна економіка, в основу

суспільства закладатимуться автоматизовані: генерація, зберігання, обробка та

використання знань за допомогою нової інформаційної техніки та технології;

• 90% населення матимуть вищу освіту;

• інформаційні технології набудуть глобального характеру, будуть

охоплені   всі   сфери   соціальної діяльності людини, сформується єдність цієї

людської   цивілізації;

• реалізується вільний доступ кожної людини до інформаційних ресурсів;

• кожна людина розпоряджатиметься інформаційно-енергетичним пластом

простору, який визначає його менталітет та цінності;

• реалізуються гуманістичні принципи управління суспільством та впливу

на навколишнє середовище.[5]

Важливо те, що у контексті ієрархії системоутворюючих форм

самоорганізації людського існування зараз особливого значення надається

культурі як символу буття людського духу. Звідси - й сучасні теорії виховання,

особливо національного, мають бути пов'язані з усвідомленням тієї ролі, яку

відіграє культура у процесі національної розбудови. Таке усвідомлення постає

не лише важливим завданням освітянсько-виховного процесу, воно є також

найактуальнішою проблемою вітчизняного гуманітарного пізнання.

Саме культура задає систему ціннісних уявлень, які регулюють

індивідуальну соціальну поведінку людини, служить базою для постановки і



здійснення пізнавальних практичних, особистих завдань. Відтак - і розвиток

людини як особистості вимірюється ієрархією її цінностей. Вони відіграють

вирішальну роль у культурному засвоєнні дійсності. Світ цінностей - це в

першу чергу світ культури, сфера духовної діяльності людини, її моральної

свідомості, оцінок тощо.

Сучасні умови обумовили необхідність створення нової концепції освіти та

глибоке реформування всієї системи навчання, основу якого складає ідея

культурно розвинутої людини. Якщо згадати класичне визначення культури як

обробіток, культивування, то прямим завданням системи освіти є ця ідея

культивування. Людина живе в складних динамічних умовах. Це означає, що

вона повинна бути озброєна, перш за все, ні системою раз і назавжди

отриманих знань, навичок, а вмінням, спроможністю змінюватися,

самонавчатися. Людина у процесі соціалізації та інкультурації повинна

оволодіти системою навичок, умінь, пов'язаних з творчістю, здатністю до

оновлення, підключення до нових масивів інформації.

 Технології в наш час є однією із головних культурних детермінант нашого

часу, фундаментальною частиною загальної культури, тому сучасна освіта

спрямована на формування технологічного світогляду та мислення,

технологічної етики та естетики. Успішному й гармонійному функціюванню в

інформаційному та технологічно насиченому світі молоді допомагає

технологічна освіта.

Виходячи із культурологічного підходу, суть технологічної освіти

складається в оволодінні тими, хто навчається технологічної культури,

досягнуті рівнем діяльності в матеріальному та духовному виробництві і сфері

послуг.

Культуродоцільність освіти означає залучення студентів до всіх благ

технологічної культури, культурної спадщини людства, включаючи науку,

техніку, технології, загальну культуру, соціальні цінності. Технологічну

культуру повинна формувати технологічна освіта, яка забезпечує прискорений

розвиток технологічного середовища за рахунок, перш за все, формування



особистості, яка мислить системно та глобально, яка володіє інноваційним

стилем мислення та діяльності.

Сьогодні найбільший інтерес студенти сучасних навчальних закладів

виявляють до предметів і галузей знань, що є символом нашого часу, а саме,

інформатика та інформаційні технології.

Обсяг інформації, масив усіляких даних, глобальні електронні мережі

потребують здібності до компетентних оцінок, вибору та цілеспрямованому

використанню різноманітних     засобів     інформації.     Медіаграмотність    та

інформаційна грамотність стають вирішальними чинниками успішної

діяльності в новому інформаційному віці.

Формула «знаю, що» повинна бути доповнена не тільки функціональною

формулою «знаю, як», але і, насамперед, формулою «знаю, де». Інформаційна

культура людини виявляється в конкретних навичках з аналітичної переробки

інформації, використанню технічних засобів, комп'ютерів, програмних

продуктів.

Комп'ютерні інформаційні технології, як аспект процесуального

забезпечення освіти, сприяють засвоєнню соціального досвіду, культурних

цінностей суспільства, науково-технічних досягнень, які спрямовані на

розкриття особистісних можливостей тих, хто навчається.

Аналіз, синтез, будь-яке перетворення на екрані можуть стати чинником,

що стимулює думку людини, яка працює із комп'ютером. Зображення, звук,

рух збагачують розумові образи, наповнюють їх змістом.

Користуючись пошуковими системами, користувач працює з різними

текстами, важливими для нього завданнями, робить вибір необхідного;

маніпулювання значною мірою відбувається на основі індивідуального

особистісного досвіду.

Інформаційні комп'ютерні технології - засіб конструювання та розвитку

інтелекту людини, яке практично не залежить від обмежень; інтелекту, який

здібний до прискореного розвитку. І в даному випадку мова йде про

формування інтелектуальної культури.



Результативність діяльності щодо підвищення рівня інформаційної

культури особистості, окремих категорій користувачів інформацією,

суспільства в цілому залежить від ряду чинників:

• теоретична нерозробленність цього наукового напряму, яка обумовлена

новизною, складністю самого об'єкта вивчення феномена інформаційної

культури. Складність проблеми народила чисельність дослідницьких підходів,

які відрізняються розумовим апаратом, значною різницею у трактовці цього

явища. Багатозначність, відсутність чіткого визначення терміна «інформаційна

культура» призвели до ототожнювання інформаційної культури або з

бібліотечно-бібліографічними знаннями, або з комп'ютерною грамотністю;

• методична нерозробленність, повна відсутність науково аргументованих,

дидактично обгрунтованих методик навчання основам інформаційної

культури, дефіцит навчальної, навчально-методичної літератури в цьому

напрямі як для тих, хто навчає, так і для тих, хто навчається;

• відсутність спеціально підготовлених педагогічних та бібліотечних

кадрів, здатних забезпечити кваліфіковане навчання основам інформаційної

культури різних вікових та соціальних категорій.

Розвиток умінь та навичок користувачів інформацією повинен стати

об'єднуючим принципом ефективної інтеграції інформаційних технологій в

освіту.

Активними учасниками формування компонентів базової культури та

навичок користувачів інформацією є працівники бібліотеки ВНЗ.

Сьогодні навчальний заклад - це єдине інформаційне середовище. Обмін

інформацією відбувається під час проведення занять, семінарів, заліків,

екзаменів, під час неформального спілкування. У центрі обміну фаховою

інформацією знаходиться бібліотека, яка має освітні особливості, безумовну

специфіку її діяльності:

• інформаційне забезпечення представників ректорату в організації,

управлінні, координації діяльності навчального закладу;

• інформаційна підтримка викладачів у навчальній, науково-дослідницькій



діяльності, а також інформаційне супроводження інноваційних процесів;

• інформаційне забезпечення студентів;

• педагогічна робота працівників бібліотеки (бесіди, пропаганда

бібліотечно-бібліографічних знань).

Бібліотека є центром неформального спілкування, де легше розв'язуються

педагогічні завдання. Важливою рисою в роботі бібліотечних працівників є

діалоговий характер послуг.

Обслуговування - це та частина айсбергу, яка на поверхні, та діяльність, за

результатами якої користувачі судять про необхідність, корисність для них

бібліотек. Уся решта діяльності (комплектування, ведення ДБА, організація

фонду та ін.) залишається закритою від очей користувачів та сприймається

ними як допоміжна, а може, навіть, як другорядна.

У процесі організації обслуговування можна виділити декілька послідовних

етапів:

• вивчення користувачів;

• вибір режиму та форми обслуговування;

• аналіз інформаційних ресурсів, які можуть бути використані при

обслуговуванні;

• аналіз  ефективності  інструментів навігації в  інформаційних ресурсах;

• підготовка інформаційної продукції;

• вивчення ефективності обслуговування.

Сьогодні електронні або цифрові бібліотеки («медіатеки») являють собою

новий вид структурування та організації електронної інформації з певним

чином організованою системою доступу до цієї інформації. Електронні

бібліотеки відрізняються від традиційних бібліотек не тільки тим, що

забезпечують доступ до віддалених розподілених та різноманітних ресурсів за

допомогою телекомунікаційних технологій. У світі розвитку бібліотечно-

інформаційних технологій електронні бібліотеки займають свою важливу нішу,

стають додатковим важливим компонентом до автоматизованих бібліотечно-

інформаційних технологій, виводячи на більш досконалий рівень



обслуговування користувачів.

Бібліотечні працівники – є фахівцями в роботі з інформацією. Бібліотека

має персонал, який має професійні навички аналітико-синтетичної обробки

інформації, який уміє працювати з педагогами; фонди, орієнтовані на потреби

навчально-виховного процесу; довідково-бібліографічний апарат, який робить

інформацію більш доступною, приміщення і обладнання, призначені для

самостійної, індивідуальної роботи читачів, можливість постійного

партнерства викладачів, бібліотечних працівників та студентів. Безумовно,

важливо, що бібліотека має додаткові інформаційні ресурси: автоматизовані

інформаційно-пошукові бібліотечні програми та електронні каталоги;

нетрадиційні носії інформації, вихід в Інтернет. Бібліотекарі-бібліографи

опрацьовують бібліотечні фонди таким чином, щоб вимоги користувачів у

найкоротші терміни отримували вичерпну інформацію про документи –

збігалися з можливостями бібліотеки надавати її. Цьому сприяють каталоги,

бази даних. Інформація в них має бути систематизована й представлена у

такому вигляді, який дасть змогу здійснювати швидкий і результативний

пошук.

На наш погляд це можливо за наявності та ефективного використання

системи «бібліотечні  каталоги + електронний каталог». Без каталогів будь-яка

бібліотека з найбагатшими фондами – всього-на-всього сховище цінної

інформації, недоступної для користувачів. В ідеальному варіанті поєднання ЕК

і карткового каталогу – справа корисна і дуже важлива як для користувачів, так

і для бібліотеки. ЕК прискорює пошук необхідних документів, допомагає

обліку книжкового фонду, зміцнює інформаційне ядро бібліотеки. Картковий

каталог є традиційним джерелом інформації в усіх випадках і повинен

зберегтися як стратегічне джерело інформації й засобу пошуку навіть за

ідеальних умов, за наявності у кожній бібліотеці сертифікованого програмного

забезпечення, максимального пристосування до швидкої та ефективної роботи

з систематизації й предметизації [5].

Рівень інформаційної компетентності користувачів різний. З метою



забезпечення якісного безвідмовного обслуговування працівниками нашої

бібліотеки на даному етапі створюється саме система «бібліотечні  каталоги +

електронний каталог». ЕК містить інформацію на друковані книги та на

електронні версії книг, тобто ті, які існують у колекції бібліотеки лише в

електронному форматі. Тому вважаю за важливе відобразити електронні

видання у картковому каталозі, для чого друкуються картки з бібліографічним

описом на електронні книги, у правому верхньому куті картки розміщується

індикатор синього кольору (єдиний для всіх електронних видань). Картки

розташовуються в єдиному ряді в алфавітному та систематичному  каталогах.

Індикатор дає змогу з одного боку відобразити усі ресурси бібліотеки, а з

другого - не втрачати час для пошуку на  книжкових полках необхідних джерел

серед друкованих видань.

Таким чином, єдиний довідковий апарат сприяє  формуванню навиків

користувачів інформацією.

Інформаційна культура повинна стати об'єднуючим принципом ефективної

інтеграції технологій в освіту, але сьогодні мова повинна йти про культуру

інформаційну в тісному зв'язку з культурою гуманітарною, про оптимальний

вплив можливостей інформаційних технологій на установлення та розвиток

особистості. Використання комп'ютера - це не стільки методико-дидактична

проблема, скільки особистісно-розвивальна, психолого-педагогічна. Головне -

це можливості інформаційних технологій у плані самоорганізації,

самовизначення, самореалізації, створення умов для прийняття рішень,

здійснення вибору через особистісне визначення.

Інформаційні та технологічні ресурси бібліотеки ВНЗ є основою для

розвитку національної культури, мають великий потенціал для організації

діяльності навчального закладу. Вони дають змогу всім користувачам

знайомитися з культурним багатством того чи іншого народу, а одержані

знання - майбутнім спеціалістам розвивати національну культуру, сприяти

поширенню традицій і обрядів у повсякденне життя і побут. Цей рівень

цінностей потребує від бібліотек надання інформації, яка сприятиме



збереженню і розвитку мови та культури нації, її традиції і звичаїв і, певною

мірою, інформації, що забезпечує науковий, освітній, культурний і

економічний прогрес держави, що зрештою сприятиме підвищенню рівня

матеріального добробуту як всього суспільства, так і окремих його членів.
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