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КРАЄЗНАВЧИЙ КОНТЕНТ ЯК ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК 
ОДЕЩИНИ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

Мета роботи  –  визначити  специфіку  формування  краєзнавчого  контенту  в  електронних 
бібліотеках  на  базі  використання  новітніх  технологій  та  поширенні  інформації  в  наукових 
бібліотеках  Одещини. Методологічним базисом роботи  обрано  аналіз  теоретичних  джерел  з 
проблеми  дослідження,  збір  емпіричних  даних  (аналіз  функціонуючих  електронних  бібліотек 
наукових установ), синтез теоретичних і емпіричних матеріалів. Наукова новизна роботи полягає 
у  аналізі  принципів  формування  краєзнавчого  веб-контенту  електронних  бібліотек  у  наукових 
бібліотечних установах м. Одеси. На базі моніторингу краєзнавчої діяльності бібліотек основний 
науковий результат постає у аргументуванні електронної бібліотеки як довідково-інформаційної 
інфраструктури  та  цифрового  репозиторію  історико-краєзнавчого  надбання.  Висновки. 
Поглиблення  бібліотек  у  глобальну  мережу  привело  до  розвитку  нових  інтернет-проєктів  та 
створенню  унікального  цифрового  контенту.  Тільки  за  останні  роки  стався  значний  прорив  в 
області  формування  електронних  краєзнавчих  ресурсів.  Разом  з  тим,  інформаційні  технології 
стали  невід’ємним  компонентом  краєзнавчої  діяльності  наукових  бібліотек.  Завдяки  цьому 
полегшився  доступ  дослідників та  краєзнавців  до  ресурсів  бібліотек,  з  найбільшою  повнотою  і 
зручністю задовольняються наукові, освітні та інформаційні потреби. Краєзнавчий веб-контент 
стає  ефективним  інструментом  популяризації  бібліотек  у  віртуальному  просторі,  а  також 
сприяє поширенню краєзнавчих знань.

Ключові слова: цифровізація, інформаційні новації, краєзнавчий контент, електронна бібліотека, 
наукові бібліотечні установи.
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LOCAL HISTORY CONTENT AS A POPULARIZER OF SCIENTIFIC LIBRARIES 
OF ODESA IN VIRTUAL SPACE

The purpose of the article is to determine the specifics of the formation of local history content in 
electronic libraries based on the use of new technologies and the dissemination of information in scientific 
libraries of the Odesa region. The methodology of the research is the analysis of theoretical sources on 
the research problem, collection of empirical data (analysis of functioning electronic libraries of scientific 
institutions), synthesis of theoretical and empirical materials. The scientific novelty of the research lies in 
the analysis of the principles of formation of local history web content of electronic libraries of scientific 
library  institutions of Odessa. On the basis of monitoring  the  local  lore activity of  libraries,  the main 
scientific  result appears  in  the argumentation of  the  electronic  library as a  reference and  information 
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infrastructure and digital repository of historical and local lore heritage. Conclusions. The deepening 
of libraries into the global network has led to the development of new Internet projects and the creation 
of unique digital content. Only in recent years, there has been a significant breakthrough in the field of 
electronic  local  lore resources. At  the same  time,  information  technology has become an  integral part 
of  the  local  history  activities  of  scientific  libraries.  This  has  facilitated  the  access  of  researchers  and 
local historians  to  the  resources of  libraries with  the greatest  completeness and convenience, meeting 
scientific, educational, and information needs. Local lore web content is becoming an effective tool for 
promoting libraries in cyberspace, as well as disseminating local lore knowledge.

Key words: digitalization, informational innovations, local history content, electronic library, scientific 
library institutions.

Актуальність теми дослідження. Вели-
кий еволюційний крок інформаційних тех-
нологій та цифровізація стали новим етапом 
життя людини. Оволодіння сучасним техно-
логічним забезпеченням та його практичне 
застосування формують нові напрями в ін-
формаційному середовищі, продуктах та по-
слугах. Впровадження новітніх технологій у 
роботу краєзнавчих підрозділів бібліотечних 
установ стало вже вимогою сьогодення. Вони 
освоюють методики дистанційного надання 
інформаційних послуг користувачам та ство-
рюють власні інформаційні продукти. Резуль-
татом взаємодії впливу технологій на розви-
ток бібліотечної краєзнавчої діяльності стає 
також створення електронних бібліотек, у 
яких використання цифрової інформації слу-
жить для наукової та освітньої мети. При цьо-
му, представляючи собою величезну цінність, 
електронні бібліотеки дають можливість до-
слідникам працювати в новому інформацій-
ному середовищі – електронному. У зв’язку з 
чим краєзнавчий контент в електронних біблі-
отеках грає досить основоположну роль в до-
слідженнях як основа віртуальної дослідниць-
кої інфраструктури.

Практика створення краєзнавчого кон-
тенту в електронних бібліотеках дає підстави 
сформувати низку загальних вимог, яким по-
винні відповідати такі віртуальні представ-
ництва бібліотек. Актуальним стає питання 
висвітлення низки завдань з постійної плідної 
інформаційно-аналітичної діяльності щодо їх 
наповнення. Адже взаємодія будь-якого інфор-
маційного ресурсу з її аудиторією – це головне 
завдання при його формуванні. Тому особли-
во актуальним стає активація різноманітного 

краєзнавчого електронного веб-контенту, що 
має виражати інтереси та особливості ауди-
торії електронних бібліотек, сприяти форму-
ванню і розвитку інформаційних краєзнавчих 
потреб. Відтак доступність до унікальної та 
затребуваної інформації вважається найбільш 
дієвим способом розширення та залучення 
нової, більш широкої аудиторії. Тільки тоді 
електронні бібліотеки будуть мати успіх у 
краєзнавців-дослідників і створювати пози-
тивний імідж бібліотечним установам.

Наповнення електронної бібліотеки кра-
єзнавчим контентом – це комплексна інфор-
маційно-аналітична робота, яка передбачає 
добір, аналіз та систематизацію інформації, 
оцифрування документів з метою їх збере-
ження та надання вільного доступу. Це в су-
купності презентує бібліотеку інтернет-ауди-
торії як потужний інформаційний центр та 
цифровий репозиторій історико-краєзнавчого 
надбання.

Аналіз досліджень і публікацій. Визна-
чення перспектив використання електронних 
бібліотек постає предметом дослідження як 
зарубіжних, так і вітчизняних науковців-тео-
ретиків та практиків: В. Леонова [13], С. Го-
рової [6], В. Горового [7], Р. Мотульского [14], 
Я. Шрайберґа [22], А. Земськова [8]. Більшість 
зазначають, що впровадження електронних 
бібліотек у роботі з користувачами є необхід-
ністю сучасних еволюційних процесів. Однак 
в Україні, «на сучасному етапі концентрова-
ною формою утвердження електронних тех-
нологій у бібліотечній сфері стали електронні 
бібліотеки, що є, як правило, структурною складо-
вою великих бібліотечних закладів» [7, 27]. З огля-
ду на сказане, зауважимо, що згідно світовому 
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досвіду є приклади, коли створення та форму-
вання електронної бібліотеки «знаходиться в 
межах технічних і фінансових можливостей 
навіть невеликих бібліотек, і що такі проєк-
ти є цінними» [2, 248]. Крім того, електронні 
бібліотеки «відрізняються від традиційних 
бібліотек не тільки і не стільки тим, що ви-
користовують електронний формат видань, а, 
в перше чергу тим, що забезпечують доступ 
до віддаленого, розподіленого і різнорідного 
ресурсу з допомогою телекомунікаційних тех-
нологій» [22, 44].

Стратегію інноваційного розвитку 
бібліотечного краєзнавства в умовах електро-
нного середовища у своїх працях аналізують 
Н. Кушнаренко [12], В. Кисельова [9], О. Ми-
хайлова [10], Л. Тараненко [19], Л. Коновал 
[11], В. Агаркова [3]. Практичне значення 
електронних бібліотек у краєзнавчій бібліо-
течній діяльності зазначають К. Трубіна [21], 
І. Соколова [17], Н. Буданцева [5], А. Стябліна 
[18], Л. Трачук [20], М. Подрезова [16], Д. Літ-
цер [2], А. Абріза [1].

Однак досвід краєзнавчої діяльності 
бібліотек з впровадження краєзнавчого кон-
тенту в електронних бібліотеках ще недо-
статньо досліджений. З огляду складності цієї 
сфери діяльності, а також під час практичного 
використання електронних бібліотек виникає 
безліч різноманітних проблем, багато з яких 
не мають поки що рішення. Найбільш суттє-
ві з них: технічні, організаційні, економічні, 
юридичні та соціальні. Наразі актуальними є 
питання пошуку уніфікованих рішень.

Мета дослідження полягає у визначенні 
специфіки формування краєзнавчого контенту 
в електронних бібліотеках на базі використан-
ня новітніх технологій та поширенні інформа-
ції у різних форматах в наукових бібліотеках 
Одещини.

Виклад основного матеріалу. Одним з 
ключових завдань наукових бібліотек є «фор-
мування електронної бібліотеки, депозитарію 
електронних видань та електронних версій 
друкованих видань, координація робіт з пе-
реведення бібліотечних фондів на паперових 
носіях в електронну форму» [17, 174]. Також 
більшість наукових бібліотек згодні з тим, 
що проблема оцифрування інформаційних 
ресурсів насправді є дуже важливою для сус-

пільства. Адже при цьому буде забезпечено 
«введення в суспільний обіг дуже важливої для 
суспільного розвитку інформації, що була ви-
роблена попередніми поколіннями, перевірена 
практикою і може стати орієнтиром у сучасно-
му інформаційному виробництві» [6, 179].

У відповідності з цими твердженнями, в 
2018 – 2019 рр. Одеською національною на-
уковою бібліотекою (ОННБ) на базі відділу 
краєзнавства «Одесика», фонд якого нарахо-
вує більш як півмільйона одиниць зберігання, 
та відділу рідкісних видань та рукописів, зібран-
ня якого понад 37 000 документів, реалізовано 
два інноваційних проєкти: «Старовинна гра-
вюра – культурна спадщина України» (http://
odnb.odessa.ua/gravures/) та «Цифрова бібліоте-
ка» (http://odnb.odessa.ua/rarities/). Розроблені 
сучасні веб-ресурси надають краєзнавцям-до-
слідникам вільний доступ до цифрової спад-
щини – понад 600 вітчизняних та зарубіжних 
гравюр майстрів XVI – XIX ст. та найцінні-
ших рідкісних книжкових пам’яток з фондів 
бібліотеки, які підлягають занесенню до Дер-
жавного реєстру національного культурного 
надбання.

Діючи в напрямку розвитку краєзнав-
ства, після блогу відділу краєзнавчої літера-
тури і бібліографії «Одеський краєзнавець», 
з 2016 року Одеська обласна універсальна 
наукова бібліотека (ООУНБ) ім. М. Грушев-
ського реалізує створення електронної бібліоте-
ки оцифрованих документів історико-куль-
турних фондів бібліотеки. Складовими час-
тинами проєкту, що отримав назву «Циф-
рові бібліотеки», є: «Історія бібліотеки» 
(https://biblioteka.od.ua/istoriya-biblioteky/), 
яка представляє документи від часу засну-
вання бібліотеки при Товаристві взаємної 
допомоги прикажчиків-євреїв у 1875 році до 
сьогодення, та «Історія Одещини» (https://
biblioteka.od.ua/istoriya-odeshhyny/). Головни-
ми чинниками при формуванні краєзнавчо-
го контенту виступають з’ясування крите-
ріїв та принципів відбору, а також надання 
користувачам доступу до повних текстів 
документів з фонду бібліотеки. Окрім того, 
враховується такий факт, «що електронні 
бібліотеки являють собою якісно новий 
етап у розвитку цього виду інформаційних 
зібрань» [13, 7].
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Слід відзначити, що краєзнавчий контент 
в даних електронних бібліотеках різноманіт-
ний за змістом та структурою. Але за час сво-
го існування «Цифрові бібліотеки» ОННБ та 
ООУНБ налічують усього 67 та, відповідно, 
17 оцифрованих документів, а деякі їх елек-
тронні аналоги навіть були вже раніше пред-
ставлені в інших електронних бібліотеках як 
України, так і світу. Також для порівняння, 
можна навести такий факт, що кількість до-
кументів в краєзнавчій електронній бібліо-
теці Дніпропетровської обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки ім. Первоучителів 
слов’янських Кирила і Мефодія (https://www.
libr.dp.ua/?do=fullkr) – 624, а електронної бі-
бліотеки Чернігівської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (http://
libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=3), 
основними одиницями формування якої 
характеризуються краєзнавчим змістом, те-
риторіальною ознакою та місцевим автор-
ством – 5351.

Тому логічним було б, поєднавши зу-
силля ОННБ та ООУНБ, створити унікальну 
краєзнавчу електронну бібліотеку Одещини 
як довідково-інформаційну інфраструктуру та 
цифровий репозиторій історико-краєзнавчо-
го надбання. Зазначимо, що така краєзнавча 
електронна бібліотека повинна стати мере-
жевою структурою. Відповідно, раціонально 
поєднати зусилля спільно з науковими бібліо-
теками вищих навчальних закладів Одеси, що 
діють у цьому ж вектору впровадження інфор-
маційних новацій. А саме – Наукову бібліо-
теку Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова, що для розвитку науки 
та суспільства у рамках «Концепції створен-
ня електронної бібліотеки» має певні успіхи 
у створенні «Електронної бібліотеки рідкіс-
них і цінних видань» (http://rarebook.onu.edu.
ua:8081/). Користувачі цієї електронної біблі-
отеки «отримують можливість вільно працю-
вати з віртуальними повнотекстовими копія-
ми, а бібліотека водночас обмежує викорис-
тання їх оригіналів, що дозволяє захистити ці 
видання від фізичного руйнування» [16, 22].

Також до формування краєзнавчого кон-
тенту слід приєднати Наукову бібліотеку Пів-
денноукраїнського національного педагогіч-
ного університету імені К. Д. Ушинського, що 

почала розробляти ресурс «Рідкісна та цінна 
книга» (https://library.pdpu.edu.ua/index.php/
resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi). 
Тоді, спільно формуючи оригінальний елек-
тронний контент Одещини, ширше та більш 
детально вийде «розкрити невичерпне джере-
ло матеріалів для науково-методичної і науко-
во-дослідної роботи за спеціальностями: фі-
лологія, журналістика, педагогіка, мистецтво, 
краєзнавство, книгознавство, історія друкар-
ства, архівознавство та ін.» [15, 85].

Однак, краєзнавчий контент передбачає 
всебічне охоплювання різних напрямків крім 
історії, географії, літератури, археології, етно-
графії, культури. Для надання якомога різно-
манітної інформації про край у віртуальному 
просторі слід представити й інші напрямки, 
що складають види галузевого краєзнавства зі 
своїми цілями і завданнями.

Для розвитку музичного краєзнавства 
велику роль відіграла б Наукова бібліотека 
Одеської національної музичної академії іме-
ні А. В. Нежданової. За її допомоги було б 
можливим розкриття та створення електронних 
колекцій у фондах краєзнавчої електронної 
бібліотеки Одещини нотних видань класичної 
та сучасної музики, а також музикознавчої лі-
тератури, календарів знаменних і пам’ятних 
музичних дат, що сприяло б інтенсифікації науко-
во-дослідної та науково-методичної роботи, 
актуалізації за допомогою нотної та книжко-
вої літератури змісту загальнолюдських цін-
ностей, історичної, наукової та культурної 
спадщини.

Долучення до проєкту Одеської облас-
ної наукової медичної бібліотеки, що наразі 
є складовою частиною «Центру здоров’я та 
комунікацій» Одеської обласної ради, надало 
б нового імпульсу та забезпечило ефективне 
функціонування інформації дослідникам з ме-
дичного краєзнавства. Цифровізація її фондів 
дала б змогу отримати інформацію про видат-
них науковців Одещини в галузі медицини та 
громадського здоров’я та їхні роботи, підбір 
інформації з історії медичної справи та охоро-
ни здоров’я, сприяло популяризації наукових 
досліджень, що вивчають аспекти лікувально-
го медичного процесу регіону в ретроспекти-
ві. А для самої Одеської обласної наукової ме-
дичної бібліотеки, окрім формування власної 
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«Електронної бібліотеки» (https://healthcenter.
od.ua/online/), до складу якої наразі входять 
лише електронний каталог та колекція елек-
тронних видань журналу «Медичний про-
стір», це стало подальшим розвитком як су-
часного інформаційного центру.

Більше розширити сферу з популяриза-
ції юридичного краєзнавства з урахуванням 
існуючих новітніх викликів стало б одним з 
основних напрямів діяльності Наукової біблі-
отеки Національного університету «Одеська 
юридична академія». За сприянням її ресурс-
них можливостей послідовно впроваджува-
лися нові форми роботи та вдосконалювалися 
вже існуючі сучасні сервіси власної генерації. 
А формування краєзнавчої електронної бі-
бліотеки Одещини з історії держави та права 
розширювалося завдяки реалізації проєктів 
«Біобібліографічні традиції юридичної на-
уки України», «Педагогічні традиції Одещини 
у наукових дослідженнях НБ НУ «ОЮА» та 
«Світова релігійна спадщина у фондах Науко-
вої бібліотеки Національного університету 
«Одеська юридична академія».

Для найбільшого забезпечення доступу 
читачів до краєзнавчої інформації про видатних 
діячів доцільною була б співпраця з науково-
технічними бібліотеками Одеського національ-
ного політехнічного університету та Одеської 
національної академії харчових технологій. 
Вони вже створюють такі цифрові складові своїх 
електронних бібліотек, як: «Вчені університету» 
(https://opu.ua/library/bibliography/scientistsonpu) 
та «Енциклопедія вчених» (http://www.library.
onaft.edu.ua/encyclopedia_of_scientists). Це влас-
ні інформаційні ресурси бібліотек, де представ-
лена сукупність даних (біографічні довідки, 
книги, статті, патенти і т. п.), які розкривають 
становлення і розвиток наукових співробітників 
університетів як вчених державного та світово-
го масштабів. Тому долучення науково-техніч-
них бібліотек Одеси до наповнення контенту 
краєзнавчої електронної бібліотеки Одещини 
історією розвитку науки та наукової думки ре-
гіону розкриє безцінне джерело даних у сфері 
технологій, науки і техніки.

Конкретні приклади формування кра-
єзнавчого контенту в електронних бібліоте-

ках наукових установ м. Одеси показують 
розвиток та вдосконалення їх довідково-ін-
формаційних проєктів. Тому справедливим 
є твердження академіка О. С. Онищенко, що 
«сучасна бібліотека не повинна зациклюва-
тись на одному виді інформації – друкова-
ної, книжкової, оскільки перетвориться на 
музей. Сьогодні всі бібліотеки мають справу 
з різними ресурсами – рукописними, друко-
ваними на папері, на електронних носіях. У 
короткостроковій перспективі бібліотеки роз-
глядаються як досвідчений «посередник» між 
майже безмежним потоком інформації і «ко-
ристувачем» [4]. А завдяки мережевій струк-
турі наповнення різноманітності контенту 
краєзнавчої електронної бібліотеки Одещини 
актуально розкриється зміст поняття самої 
«електронної бібліотеки» як «сукупність ло-
кальних або розподілених електронних ресур-
сів, об’єднаних єдиною ідеологією» [18, 193].

Наукова новизна роботи зумовлена ана-
лізом принципів формування краєзнавчого 
веб-контенту електронних бібліотек у науко-
вих бібліотечних закладах Одещини. Завдяки 
моніторингу краєзнавчої діяльності бібліотек 
основний науковий результат полягає у аргу-
ментуванні електронної бібліотеки як довід-
ково-інформаційної інфраструктури та циф-
рового репозиторію історико-краєзнавчого 
надбання.

Висновки. Поглиблення бібліотек у гло-
бальну мережу призвело до розвитку нових 
інтернет-проєктів та створення унікально-
го цифрового контенту. Тільки за останні 
роки стався значний прорив в області фор-
мування електронних краєзнавчих ресурсів. 
Разом з тим, інформаційні технології стали 
невід’ємним компонентом краєзнавчої діяль-
ності наукових бібліотек. Завдяки цьому по-
легшився доступ дослідників та краєзнавців 
до ресурсів бібліотек, з найбільшою повнотою 
і зручністю задовольняються наукові, освітні 
та інформаційні потреби. Краєзнавчий веб-
контент стає ефективним інструментом попу-
ляризації бібліотек у віртуальному просторі, а 
також сприяє поширенню краєзнавчих знань.
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