
 
Досвід створення корпоративного інформаційного ресурсу бібліотек  

м. Миколаєва 
 
            На сьогоднішній день створення єдиного інформаційно – освітнього 
середовища для освітніх бібліотек є першочерговим завданням. Поєднання 
традиційних та електронних  ресурсів визначає якісні показники  розвитку 
бібліотеки, а задоволення інформаційних потреб в сучасній бібліотеці є  
лакмусовим папірцем її роботи. Тому одним з головних напрямків діяльності 
нашої бібліотеки є забезпечення  вільного доступу до інформації для всіх 
категорій працівників освіти, починаючи від управлінської ланки і 
закінчуючи школами і дошкільними закладами.  
             В інтересах читачів ми намагаємося вдосконалювати свою діяльність, 
розширювати  спектр  бібліотечно  – інформаційних послуг для забезпечення 
повноти , доступності і оперативності інформації 
.  
Зараз ми пропонуємо своїм читачам такі інформаційні ресурси як:  

1.  традиційні каталоги і  картотеки 
2. електронний каталог книг  
3. реєстраційно- аналітичну картотеку  періодичних видань 
4. сайт бібліотеки  
5.  зведений електронний каталог бібліотек міста  
6. Інтернет – центр  

 
З придбанням автоматизованої  бібліотечної системи Ірбіс ми для себе 
поставили завдання – створення електронного каталогу.  І якщо починали 
тільки з введення  нових надходжень, то згодом переконались , що необхідно 
здійснити введення всього  фонду і для цього в бібліотеці була проведена 
реорганізація результатом якої стало створення  відділу електронних 
ресурсів. 
 
Зараз електронний каталог бібліотеки налічує біля 43 тисяч назв, а 
електронна реєстраційно-аналітична картотека біля 52 тисяч записів. 
 
Сфера інформаційної діяльності   значно розширилася  з появою сайту 
бібліотеки.  
 
Одними з популярніших сторінок сайту є сторінки „Видання бібліотеки” та 
„Віртуальні презентації”. На сторінці „Видання бібліотеки” представлені 
повні тексти бібліографічних покажчиків, що видає наша бібліотека з 2002 
року.  
  
Сторінка „Віртуальні презентації” представляє презентації нових 
періодичних видань що надходять до бібліотеки, а також віртуальні виставки 
нових надходжень до бібліотеки за окремими темами. Причому, якщо ми 
виставляємо нову виставку , то попередні не прибираємо з сайту , а 



відправляємо в архів сайту, що розширює можливість тематичного пошуку 
матеріалу. 
Коли було пройдено перший етап по створенню електронного каталогу 
бібліотеки перед нами постало завдання по об’єднанню інформаційних 
ресурсів бібліотек міста з метою розширення доступу до інформації та 
скорочення  власних часових, трудових і матеріальних затрат. 
 
 Нашою бібліотекою було ініційовано,  а Миколаївською бібліотечною 
асоціацією підтримано проект створення  корпоративного електронного 
каталогу ведучих бібліотек міста. Учасниками цього проекту стали Обласна 
наукова бібліотека  ім. Гмирьова, Центральна міська бібліотека ім.. 
Кропивницького, Центральна міська бібліотека для дітей, Обласна бібліотека 
для дітей ім.. Лягіна та бібліотека морського університету. Спільними 
зусиллями обробляються 22 назви періодичних видань. Результат цієї роботи 
виставлений на веб-ірбісі Обласної бібліотеки. Але ця корпорація нас не 
цілком задовольняє, тому що об’єднує бібліотеки різних відомств. Бібліотеки 
користуються різним програмним забезпеченням і виникає багато труднощів  
в користуванні  цим продуктом. 
Для нашої бібліотеки більш цікавим став проект по створенню 
інформаційного ресурсу бібліотек, що пов’язані з освітою. Ідея такого 
проекту виникла під час зустрічі нашої бібліотеки і бібліотеки 
Миколаївського державного університету ім.. Сухомлинського. І оскільки 
наша бібліотека придбала модуль веб-Ірбіс, ми взяли на себе роль навігатора 
по організації такої корпорації. В результаті проведеної роботи партнерами в 
цьому проекті стали бібліотека Миколаївського державного університету, 
Обласна бібліотека для дітей, Центральна бібліотека для дітей і звісно наша 
бібліотека. А продукт цього проекту перед вами – це ”Зведений електронний 
каталог бібліотек міста”. Вихід на цей каталог здійснюється через Інтернет за 
адресою (слайд). 
 
Користувачі здійснюють пошук за автором, заголовком, ключовим словом та 
предметною рубрикою. Отримавши результат пошуку користувач бачить  де 
і в якій  бібліотеці є необхідний матеріал. 
Перед вами статистика  сайту каталогу де видно , що середня відвідуваність 
каталогу  складає 2000. Серед них, як видно 40% складають відвідувачі міста 
Києва і лише 2% міста Миколаєва. І про що це говорить? А говорить це про 
те, що нам потрібно об’єднання наших зусиль, тому що створення якісного 
інформаційного ресурсу потребує великих фінансових і людських затрат. 
Наші читачі зацікавлені в об’єднанні ресурсів всіх 3-х педагогічних бібліотек 
України під керівництвом Державної науково-педагогічної бібліотеки. Вони 
хочуть мати доступ до електронних каталогів цих бібліотек, до 
повнотекстових баз даних. Нам би також хотілося б мати наш педагогічний 
тезаурус.,  авторитетні файли на видатних людей освітянської галузі. 
 
 

Радутна Наталія Василівна, зав. відділом Миколаївської науково – 
педагогічної бібліотеки  


