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технологічного базису бібліотек
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Анотації:
Розглядаються питання еволюції 
інформаційних технологій в біблі-
отечній сфері. Вони забезпечують 
необхідний рівень задоволення по-
треб суспільства в інформації та 
знанні. Змістовними ознаками тех-
нологічної прогресії стають зміни 
засобів впливу на інформацію у 
будь-якому вигляді та комплексне її 
поєднання. Простежується етапність 
розвитку технологічного базису бі-
бліотек від засвоєння комп’ютерних, 
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій до мультимедіа технологій. 
Визначається вектор змін стратегій 
бібліотек з розвитку бібліотечного ба-
зису.

Тавальбех А.  Стратегии преобразования 
информационно-технологического бази-
са библиотек. Рассматриваются вопросы 
эволюции информационных  технологий в 
библиотечной сфере. Они обеспечивают не-
обходимый уровень удовлетворения потреб-
ностей общества в информации и знаниях. 
Содержательными признаками технологиче-
ской прогрессии становятся изменения спо-
собов влияния на информацию в любом виде 
и ее комплексное объединение. Прослежи-
вается этапность развития технологического 
базиса библиотек от усвоения компьютерных, 
информационно-коммуникационных  техно-
логий до мультимедиа технологий. Опреде-
ляется вектор изменений стратегии библио-
тек по развитию библиотечного базиса.

Tavalbekh A. Strategies of transfor-
mation of libraries informational tech-
nological basis. Questions of evolution 
of informational technologies in library 
sphere are considered. They are provid-
ing necessary level of satisfaction of soci-
ety needs in information and knowledge. 
Substantial sights of technological pro-
gression are becoming changes of ways 
of in uence on information in any form 
and its complex uni cation. Development 
staging of technological basis of library 
from learning of computer, information 
communicational technologies to multi-
media technologies is observing. Vector 
of changes of library strategies of library 
basis development is determined.
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Вступ.1

Поширення інформатизації бібліотек в останні деся-
тиріччя кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. породжує цілу низ-
ку проблем. Перш за все це стосується засвоєння ними 
інформаційних технологій задля умов покращення об-
слуговування користувачів, вільного доступу до інфор-
маційних ресурсів Загалом, це свідчить про перехід 
бібліотек до індустріальної форми організації вироб-
ничих процесів, що забезпечують ефективне виконання 
завдань збору, збереження, обробки, розповсюдження і 
представлення документів та інформації, налагоджен-
ня комунікаційних зв’язків у внутрішньо-бібліотечних 
системах  та зовні зі всіма учасниками бібліотечно-
інформаційного простору. Ці проблеми більш-менш 
вдало вже вирішені бібліотеками. Але зберігається про-
тиріччя між динамічними змінами самих інформацій-
них технологій і їх сукупністю, що використовується в 
бібліотеках. 

Стратегії інформаційно-технологічних перетворень 
в бібліотечно-інформаційній сфері, що були пов’язані 
із комп’ютеризацією, автоматизацією і повною інфор-
матизацією бібліотек можна вважати вичерпаними. Про 
це свідчать численні публікації, рівень функціонуван-
ня бібліотек національних, публічних, спеціалізованих 
галузевих, бібліотек університетів. Вплив інформати-
зації на розвиток бібліотек стає об’єктом численних 
досліджень [1, 2]. Технологізація діяльності бібліотек 
загалом розглядається як етап глобальної технологіза-
ції інформаційного суспільства та його інформаційно-
комунікаційної підсистеми [3].  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення стратегій розвитку 

інформаційно-технологічного базису бібліотек в умо-
вах формування глобального комунікаційного простору 
суспільства. 

Завданнями статті є характеристика тенденцій у 
розвитку ІТ на сучасному етапі інформаційного сус-
пільства і виявлення змістовних ознак інформаційно-
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технологічних перетворень у бібліотеках, визначення 
вектору змін стратегій вдосконалення інформаційно-
технологічного базису бібліотек в сучасних умовах. 

Результати дослідження.
Загально визнано, що ІТ складають групу соціаль-

них технологій, що скеровані на вирішення глобальних 
проблем людства їх поширене використання в суспіль-
стві. Це призвело до утворення нового середовища жит-
тя людей в якому більш відчутними і наявними стали 
як самі процеси діяльності людей так і їх наслідки, ви-
явилися більш жорсткі взаємозв’язки і взаємообумов-
леності факторів життєдіяльності людей в суспільстві, 
проявилися єдність інформаційних процесів в усіх під-
системах суспільного життя. ІТ відіграли суттєву роль 
«у глобальній модернізації суспільства і в свою чергу 
стали фактором глобалізації» [3]. Глобальність ІТ за 
визначенням провідних соціологів, філософів, інфор-
матиків охоплює практичне все світове співтовариство 
інформаційно-комунікаційними мережами і таким чи-
ном створює єдиний інформаційно-комунікаційний 
простір [3, 4]. Активним елементом цього простору за-
лишаються бібліотеки. 

На початковому етапі інформатизації суспільства 
(40-60 рр. ХХ ст.) її основу складали комп’ютерні техно-
логії, що були пов’язані з функціональними процесами 
створення організації зберігання, обробки та представ-
лення інформації. Розвиток технологій, що були скеро-
вані на роботу з інформацією різного призначення (еко-
номічної, статистичної, комерційної, науково-технічної 
та іншої) і у будь-якій формі (тексту, знаків, таблиць, 
діаграм та інше), - обумовив появу інформаційних тех-
нологій (ІТ). 

Системним виявленням цих процесів стали інформа-
ційні системи (ІС) різного призначення: інформаційно-
довідкові, інформаційно-пошукові, інформаційно-
управляючі. 

У 70-80 рр. ХХ ст. завдяки прогресу у комп’ютерній 
технології, впровадженню телекомунікаційних засо-
бів передачі інформації та засобів зв’язку розвинулись 
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діалогові, логіко-статистичні, аналітико-експертні ІС. 
Виникли інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
які склали основу мережевої інформаційної технології 
і систем, подібно Інтернет та глобальним супермагі-
стралям, що охопили практично всі сфери суспільного 
життя. 

З 80-х рр.. ХХ ст. і на поч. ХХІ ст. стрімко розви-
ваються інтелектуальні і мультимедійні технології які 
стали базовими на завершальному етапі інформатизації 
і переходу до технології суспільства знань [5]. Серед 
основних напрямів розвитку ІТ та поширення їх впли-
ву на функціонуванні інформаційного суспільства за-
лишаються: вдосконалення інформаційно-управлінчіх 
технологій, інформаційно-аналітичних (в т.ч. діагнос-
тичних, експертних), навчальних (в т.ч. образотворчих, 
розвиваючих) технологій. ІТ стали об’єктом інформа-
ційного менеджменту в соціальному просторі, засобом 
організації інформаційного середовища і однією з форм 
здійснення міжнаціональної і міждержавної комуніка-
ції. У відповідності до процесів та етапів інформатиза-
ції суспільства здійснюється аналіз інформаційної тех-
нологізації суспільних підсистем зокрема бібліотечної 
сфери діяльності. Стан освоєння ІТ бібліотеками на 
початку ХХ ст. був проаналізований автором у спеці-
альному дослідженні [6]. Різні аспекти інформатизації 
бібліотек з використанням світового досвіду ґрунтовно 
вивчені науковцями Харківської державної кадеті куль-
тури [7, 8, 9]. Остаточний висновок всіх дослідників 
пов’язаний з тим фактом, що бібліотеки перетворилися 
на багатофункціональні, високотехнологічно оснащені 
інформаційно-виробничі структури. 

Технологічний базис сучасної бібліотеки містить 
практично повністю всі компоненти сучасної ІС – від 
технологій генералізації інформації, її збереження, об-
робки, організації доступу, розповсюдження і викорис-
тання до інтелектуальних, інформаційно-аналітичних 
технологій. Поширилося уявлення про бібліотеку як 
електронну структуру. Бібліотека є активним учасни-
ком інформаційно-комунікаційних відносин в інформа-
ційному суспільстві завдяки виконанню функції органі-
зації доступу до електронних інформаційних ресурсів, 
формуванню депозитаріїв суспільно значущої інформа-
ції, виробництву конкурентоспроможних продуктів та 
послуг. Тобто, припущення відносно створення техно-
логічного базису бібліотек на період освоєння ІТ отри-
мують підтвердження у практиці діяльності бібліотек. 
Рівень технологічного базису бібліотек є об’єктом дер-
жавної інформаційної політики в різних країнах світу 
і розглядається як умова запобігання відставання країн 
від цивілізаційного розвитку. 

Протягом еволюції ІТ бібліотеки завжди наздоганя-
ли засвоєння новітніх засобів інформаційного виробни-
цтва але решта рештою зайняли важливе місце у сис-
темі суспільної інформаційної інфраструктури. Завдяки 
потужнім бібліотечно-інформаційним системам бібліо-
теки забезпечують увесь комплекс зібрання (комплек-
тування фондів), збереження (в тому числі конвертації 
друкованих носіїв інформації в електронні), обробки 
(автоматизоване бібліографування, класифікування, 
індексація, анотування та рефератування перекладу до-
кументів), представлення (електронні каталоги, бази 
електронних документів, різні інформаційно-пошукові 

технології, мультимедійні засоби), розповсюдження 
(Інтернет). ІКТ дозволили бібліотекам інтегруватися до 
комунікаційного простору сучасного суспільства і зро-
били їх партнерами інших агентів на ринку інформацій-
них продуктів та послуг. 

Ситуація, що склалася в сфері технологічного базису 
бібліотек потребує перегляду стратегій в сфері опану-
вання ІТ і дослідження вимог сталого розвитку інфор-
маційного суспільства. Звісно, що ми ще спостерігаємо 
певну нерівність інформатизації бібліотек в різних кра-
їнах, в тому числі і на різних рівнях організації системи 
бібліотек за схемами «центр – периферія», «національ-
ний, регіональний рівень – місцевий рівень». Загальний 
вектор розвитку технологічного базису бібліотек вима-
гає звернення до стратегії конвергенції інформаційних 
технологій на базі мультимедіа та інтелектуальних тех-
нологій обробки інформаційних потоків, що циркулю-
ють в суспільстві, пошуку і представлення інформації, 
що міститься в наявному електронному ресурсі гло-
бальних та національних ІС. 

Феномен конвергенції у контексті зближення бага-
тьох аспектів змісту бібліотечної фахової освіти вперше 
було розглянуто у роботі [10]. Вона була представлена 
у вигляді конвергентної піраміди змістовних блоків 
різних дисциплін в програмах підготовки бібліотечно-
інформаційних спеціалістів. Це був, так би мовити, 
приклад контентної або інтелектуальної конвергенції. В 
повній мірі конвергенція відбувається у царині техні-
ки, інформаційних технологій, як результат поглинан-
ня менш розвинутих і диференційованих технологій 
більш досконалими та інтегрованими технологіями. 
Відставання бібліотек від темпів розвитку інформацій-
них технологій, невчасне х включення до технологіч-
ного базису вже само по собі затримує їх інтеграцію до 
інформаційного простору та зменшує ефективність їх 
виконання і їх суспільних функцій. Але при цьому ви-
никає ще один факт, який полягає в тому, що починаючи 
процес впровадження ІТ в практику діяльності бібліо-
теки мають враховувати наявність актуального рівня ін-
формаційної техніки і технологій. Це потребує виперед-
жаючої інформаційно-технологічної підготовки кадрів. 

Визначення стратегічних орієнтирів розвитку техно-
логічного базису бібліотек в новій ситуації передбачає 
необхідність дослідження і класифікування технологій 
відносно всього інформаційного циклу не лише з точки 
зору виробничих технологій зібрання, обробки, збере-
ження, передачі і представлення інформації, але і з точ-
ки зору комунікаційного процесу в бібліотечній сфері. 
Мається на увазі генералізація інформації, її транспор-
тування до споживачів, зворотного зв’язку з ними і ко-
ординації з іншими учасниками інформаційних відно-
син в суспільстві.

Висновки. 
Для виконання завдань стратегічних перетворень 

необхідно: 1 – проводити відповідні маркетингові до-
слідження на ринку ІТ для визначення можливостей, 
необхідних масштабів і умов реалізації всього комплек-
су інформаційно-комунікаційних технологій сучасного 
суспільства в бібліотечній сфері; 2 – здійснити деталі-
зацію параметрів технологічних змін в бібліотеках при 
переході до нового рівня ІТ (мультимедійних техноло-
гій). Зміни стратегій бібліотек щодо створення техно-
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логічного базису бібліотек в нових умовах пов’язані 
по-перше, виконання завдань інформатизації бібліотек 
з використанням виробничих ІТ; по-друге, поширен-
ня і оптимізації комунікаційних технологій; по-третє, 
адаптації інформаційно-аналітичних та інтелектуаль-
них технологій (типу Datamaining, інтелектуальні Web-
технології, семантичних web та ін..). 

Подальший напрям досліджень. Науково-
теоретичного обґрунтування потребують трансфор-
маційні зміни організаційно-функціонального складу 
бібліотечної діяльності під впливом технологічної про-
гресії, що стрімко розвивається. Подовження дослі-
дження планується в  аспектах виявлення спільних рис 
у розвитку техніко-технологічного базису бібліотек та 
інших підсистем інформаційної діяльності в суспіль-
стві. Актуальним залишається питання наповнення 
конкретним змістом програм підготовки бібліотечних 
фахівців у відповідності до змін інформаційних техно-
логій.
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