
Нині у світі існують електронні бібліотеки, до яких ми звикаємо і без 

яких уже не уявляємо свого існування. Перша у світі електронна бібліотека 

– це Проект Гутенберг (Project Gutenberg). До бібліотеки Європеана 

(Europeana) входять відцифровані об’єкти культурного надбання Європи, а це 

вже мільйони видань. Галліка (Gallica), французький архів ставить за мету 

відцифрувати всі скарби Національної бібліотеки Франції – понад 12 млн 

книг і манускриптів, 500 тис. періодичних видань, архів французьких газет 

XIX ст. А ініціаторами створення нової версії, яка отримала назву Gallica-2, 

виступили Національна бібліотека Франції спільно з Національною 

профспілкою видавців (Syndicat national de l’edition – SNL), Профспілкою 

книготорговців Франції (SLF), а також Асоціація бібліотекарів Франції. 

Значну фінансову підтримку надає й Національний центр книги (Centre 

national du livre – CNL). Коли користувач шукає необхідну йому книгу в 

Галліці, то на екрані комп’ютера з’являється список документів, у т. ч. і ті, 

що охороняються авторським правом. Якщо читачеві потрібен документ, на 

який це право поширюється, то він має можливість, за згодою автора чи 

видавництва, подивитися частину тексту. Якщо читач згоден придбати книгу 

або взяти на деякий час, він може заплатити згідно з 

прейскурантом. Книготорговці Франції змінили своє ставлення до роботи в 

умовах електронного середовища та визнали зусилля бібліотекарів зі 

створення цифрової колекції. Галліка об’єднала авторів, видавців, 

бібліотекарів і читачів у інноваційному прориві, видавнича та бібліотечно-

інформаційна діяльність країни почала розвиватися в цифровому середовищі. 

Чи можна в Україні об’єднати бібліотеки, авторів, видавців, книготорговців 

для створення проекту, подібного французькому? У вітчизняних бібліотеках 

зберігаються газети XVIII–XIX ст. – регіональні, перші, які виходили у тих чи 

інших містах. Вони містять унікальну інформацію, але якщо ми найближчим 

часом не знайдемо шляхів їх збереження, якщо не переведемо їх в електронну 

версію, ми назавжди втратимо величезний масив інформації… (Власов П., 

Журавльова І. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з 

книгарем // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 19).  

 


