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<…> Нині дедалі нагальнішою є необхідність розгортання вже впродовж 

найближчих років якісно нової системи цільового адресного задоволення 

динамічно зростаючих інформаційних потреб фундаментальних та 

прикладних досліджень й підтримки впровадження їх результатів у практику 

економічного і суспільно-політичного життя, соціокультурного розвитку. 

Ідеться також про якнайшвидше подолання розрізненості окремих відомчих 

інформаційних «автаркій» і формування єдиної електронної бібліотечно-

інформаційної мережі науки і вищої освіти як цілісної системи 

нагромадження, опрацювання та поширення наукової, освітньої інформації, а 

також про забезпечення більш динамічного входження української науки і 

освіти до європейського й світового науково-інформаційного простору. 

На жаль, мусимо констатувати, що Стратегія розвитку бібліотечної 

справи в Україні до 2025 р. під назвою «Якісні зміни бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України», яку було розроблено Міністерством 

культури спільно з Українською бібліотечною асоціацією (при майже 

повному ігноруванні пропозицій науковців) і схвалено урядом у березні 

2016 р. в якості офіційного документа 
1
, і яка мала би стати основою 

здійснення державної політики, реально далеко не у всьому може допомогти 

науковим бібліотекам. 

Цей документ, хоча й містить чимало правильних декларацій, все-таки є 

занадто традиційним, розрахованим лише на певне покращення роботи 

публічних бібліотек, масових бібліотек – у межах можливого. У ньому 

жодного слова немає про справді стратегічні завдання задоволення 

інформаційних потреб науки, технологічного, інноваційного й соціального 

розвитку, про роль і місце бібліотек у цій роботі. Вельми показовим є те, що 

у Стратегії йдеться не про впровадження у практику роботи вітчизняних 

бібліотек новітніх інтелектуальних технологій для створення і оперування 

великими масивами знань, дистанційних сервісів, необхідних для розбудови 

цілісної загальнонаціональної системи швидкісного цільового забезпечення 
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читачів і віддалених користувачів потрібною інформацією, а лише про доволі 

рутинний процес «комп’ютеризації» – елементарного оснащення бібліотек 

комп’ютерами, який для світової практики є вже завершеним. Тобто, за 

великим рахунком – усе це давноминулий день. 

Як бачимо, має місце недостатнє розуміння важливості проблем 

формування бібліотечного сегмента національного науково-інформаційного 

простору на державному рівні. Такий підхід є дуже небезпечним, тому що 

може втілюватися у подальші хибні управлінські, організаційні рішення, 

зокрема, щодо формування напрямів діяльності бібліотек, різних програм і 

проектів, визначення обсягів і пріоритетів їх фінансування. 

На наше глибоке переконання, фахове співтовариство спеціалізованих 

наукових бібліотек вже найближчим часом мусить запропонувати серйозні 

корективи у справу реалізації державного курсу розвитку бібліотечно-

інформаційної роботи.  І не лише запропонувати, але й обов’язково відстояти 

важливі для держави пріоритети. 

Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек у наш час має 

орієнтовуватися на забезпечення їх провідної ролі у подальшій розбудові 

цілісного, багатокомпонентного національного науково-інформаційного 

простору. Необхідно виробити і реалізувати на практиці таку модель 

інтеграції й кооперації зусиль з усіма іншими учасниками вітчизняного 

інформаційного процесу, яка б забезпечила об’єднання їх широкого кола 

саме навколо бібліотек. 

Цьому, за оцінкою академіка НАН України О. Онищенка, сприяє «сама 

природа бібліотеки як багатовікового накопичувача і систематизатора 

знання, що висуває її в число першорядних інформаційних експертів» 
2
, 

здатних кваліфіковано зорієнтувати читачів у пошуку актуальної для них 

об’єктивної інформації. Проте, підтвердження першорядної ролі бібліотек у 

сучасних реаліях є справою дуже непростою. Адже у формуванні науково-

інформаційного простору нині беруть участь численні державні і недержавні 

центри науково-технічної інформації, спеціалізовані науково-інформаційні 

мережеві системи, які створюються академіями наук; міністерствами й 

відомствами; науковими інститутами і університетами; регіональними 

органами влади; видавництвами та редакціями фахових періодичних видань; 

книготорговельними закладами; різними приватними структурами, функцією 

яких є підтримка інноваційної діяльності; нарешті, науковими товариствами 

та асоціаціями вчених. 
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Отже, у наш час ні про яку «замкненість» наукових бібліотек самих на 

себе говорити не доводиться – бо це шлях до їх занепаду. Навпаки, 

спеціалізовані наукові бібліотеки мусять ініціативним, «явочним» порядком 

виступити інтегратором всього простору наукових комунікацій. Вони мають 

для цього системні можливості і повинні не лише надавати дослідникам 

інформаційний ресурс, але й орієнтувати їх у всьому обширі наукової 

інформації. Це зробить їх значно більш затребуваними науковим і 

освітянським співтовариством. 

Звідси – необхідність вироблення і активної наступальної реалізації 

стратегічного курсу на розбудову спеціалізованими науковими бібліотеками 

цілісної загальнонаціональної інтегрованої, і водночас раціонально 

розподіленої, системи взаємодоповнюючих потужних баз і банків даних у 

галузі точних, природничих, гуманітарних та соціальних наук, електронних 

архівів інтелектуально опрацьованої, максимально підготовленої для 

використання дослідницькими установами, окремими вченими, наукової 

інформації – бібліографічної, реферативної, професійно систематизованих 

повнотекстових фахових репозиторіїв, електронних бібліотек, органічно 

поєднаних з бібліометричними та наукометричними системами управління 

знаннями; на створення бібліотеками власних наукомістких інформаційних 

продуктів високого теоретичного і методичного рівня – аналітичної 

бібліографії, систем реферування, аналітико-прогностичних оглядів, 

оперативно поповнюваних баз біобібліографічної інформації, нарешті, 

цифрових колекцій, інших ресурсів, синтезованих у процесі кваліфікованого 

науково-інформаційного пошуку за певними проблемно-тематичними 

напрямами, особливо галузевого призначення, або спрямованих на цільове 

інформаційне заберпечення реалізації досліджень за пріоритетними 

напрямами науки і техніки, дослідницькими програмами і проектами 

державного значення. При цьому бібліотеки повинні робити все можливе, 

щоб якомога більша частина наукової інформації перебувала у 

необмеженому, вільному та ще й комфортному доступі. Інакше користувач 

змушений буде шукати – і неодмінно знайде – альтернативу бібліотечним 

ресурсам (нехай навіть дуже недосконалу, піратську). 

Так само стратегічно важливим є спрямування спільних зусиль 

спеціалізованих наукових бібліотек на подолання нераціонального 

дублювання ресурсів і технологічних процесів. Про це останніми роками в 

Україні багато говориться, але переважно під кутом зору необхідності 

інтеграції зусиль бібліотек у межах окремих відомчих мереж, де дійсно 

спостерігається певне просування вперед. Хоча дедалі більше дослідників 

наголошує на необхідності активної взаємодії бібліотек з іншими, 



позабібліотечними, документно-інформаційними структурами у 

впровадженні єдиних вимог і технічних параметрів, зокрема, щодо 

здійснення електронного опису видань і статей у бібліотечному форматі, 

аналітичної діяльності, створення інформаційних продуктів, електронних 

видань та розміщення в Інтернеті баз даних своєї продукції 
3
. Отже, справа 

тут не лише і не стільки в економії бюджетних коштів, скільки у створенні 

додаткових, більш широких, інформаційних можливостей, формуванні 

цілісного національного науково-інформаційного простору. Потрібно вести 

мову про досягнення принципово нового рівня задоволення потреб 

користувачів. Інтеграція ресурсів має передбачати залучення всього спектра 

позабібліотечних учасників науково-інформаційного процесу. Саме на таких 

засадах можна сподіватися на раціональне вирішення проблеми цільового 

забезпечення досліджень, насамперед, за пріоритетними науковими 

напрямами. 

Зрозуміло, на шляху реалізації зазначених ініціатив постає і поставатиме 

чимало перешкод. Їх коріння, їх живильне середовище пов’язане з вузькими 

відомчими інтересами, прагненнями перетворити інформаційні ресурси, що 

нині перебувають у вільному доступі, на прибутковий товар. Чималу роль 

тут відіграють намагання будь-що-будь долучитися до освоєння бюджетних 

коштів. Саме у такому ключі можна розглядати нещодавно ухвалене на 

державному рівні рішення про створення так званого Репозиторію 

академічних текстів. По суті, він дублюватиме той величезний 

інформаційний ресурс, який вже давно створений і підтримується 

Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Його просто 

необхідно додатково оснастити окремими програмними надбудовами, 

зокрема, для виявлення плагіату. Між тим, реалізація згаданого рішення, 

залежно від того, за яким алгоритмом вона здійснюватиметься, потенційно 

загрожує припиненням надходжень до найбільшої бібліотеки країни 

електронних версій вітчизняних фахових журналів і продовжуваних 

збірників. Відповідно, може припинитися і вільний безкоштовний доступ до 

них. Так само, як Міністерство освіти і науки України своїм рішенням від 

2011 р. унеможливило розміщення на порталі Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського електронних версій авторефератів 

дисертацій. 

Що ж стосується, прописаної у схваленій Урядом Стратегії розвитку 

бібліотек, ідеї формування Національної електронної бібліотеки, то головне, 
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щоб тут не звалити в одну купу завдання формування ресурсів культурно-

освітнього спрямування для широкого кола користувачів і ресурсів наукової 

та науково-технічної інформації. Це – суттєво відмінні завдання, постановка і 

вирішення яких перебувають у різних площинах. 

Отже, нагальною необхідністю є розроблення спеціальної стратегії 

розвитку наукових бібліотек, точніше – загальнонаціональної стратегії 

науково-інформаційного забезпечення науки і вищої освіти на найближчі 

десятиліття. Вона не може бути вузькогалузевою, відомчою. Тут має йтися 

про усі мережі академічних і університетських бібліотек стосовно їх 

взаємодії з позабібліотечними учасниками наукових комунікацій. Лише 

виробивши таке узагальнене бачення, можна говорити про реалістичну 

стратегію розвитку бібліотечної мережі НАН України, національних 

галузевих академій наук, спеціалізованих наукових бібліотек Міністерства 

освіти і науки України, інших відомств. І вже на цій основі розробляти 

значно більш деталізовані стратегії розвитку окремих наукових бібліотек, 

насамперед, провідних. Якщо підемо зворотним шляхом – а така загроза є 

цілком реальною – результатом стане вироблення формально-бюрократичних 

документів, які зроблять міжвідомчу інтеграцію ще більш утрудненою, ніж 

зараз. 

Розроблення сучасної стратегії розвитку бібліотечної науково-

інформаційної справи принципово не може бути здійснене у вузькому 

кабінетному колі. Воно вимагає значних інтелектуальних зусиль всього 

кваліфікованого бібліотечного співтовариства, спеціальних теоретичних і 

методичних напрацювань, а також обов’язкової організації широких фахових 

обговорень за участю вчених і спеціалістів, які представляють установи всіх 

рівнів, усіх існуючих бібліотечних мереж: Національної академії наук 

України та національних галузевих академій наук, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства культури України, інших відомств. На думку 

фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, для 

підготовки проекту стратегії, який може бути винесений на широке 

обговорення, необхідно створити міжвідомчу робочу групу, яка б 

забезпечила координацію та підсумкове опрацювання поданих пропозицій. 

Наша установа готова взяти участь у цій роботі, оскільки має значні 

теоретичні напрацювання з розроблення стратегічних питань розвитку 

бібліотечної справи, розбудови національного бібліотечно-інформаційного 

простору. 

 


