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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ

Мета роботи: виділити сегменти інформаційних технологій, які є особливо близькими 
бібліотечній справі, і повинні бути представлені в межах ІТ-орієнтованої бібліотечної освіти. 
Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів пізнання, зокрема, автор 
використовував порівняльний та оглядово-аналітичний моніторинг стану сучасних інформаційних 
технологій. Наукова новизна статті полягає у тому, що здійснено галузі інформаційних технологій, 
що є важливими для функціонування бібліотечної системи. Виділено основні зони перетину 
інформаційних технологій та бібліотечної справи. Висновки. В змістовному аспекті, та можливих 
альтернативних чи додаткових використаннях розглянуто: загальна комп’ютерна грамотність; бази 
даних; інформаційний аналіз; комп’ютерні мережі; презентаційні системи; комунікаційні системи; 
корпоративні системи; робототехніка та системи штучного інтелекту.

Ключові слова: заклад вищої освіти (ЗВО), інформаційні технології (ІТ), бібліотеки, бібліотечна 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

Цель работы: выделить сегменты информационных технологий, особенно близкими 
библиотечном деле, и должны быть представлены в пределах ИТ-ориентированной библиотечного 
образования. Методология исследования заключается в применении общенаучных методов познания, 
в частности, автор использовал сравнительный и обзорно-аналитический мониторинг состояния 
современных информационных технологий. Научная новизна статьи заключается в том, что 
совершено области информационных технологий, которые являются важными для функционирования 
библиотечной системы. Выделены основные зоны пересечения информационных технологий и 
библиотечного дела. Выводы. В содержательном аспекте, и возможных альтернативных или 
дополнительных использованиях рассмотрены: общая компьютерная грамотность; базы данных; 
информационный анализ; компьютерные сети; презентационные системы; коммуникационные 
системы; корпоративные системы; робототехника и системы искусственного интеллекта.

Ключевые слова: учреждение высшего образования (УВО), информационные технологии (ИТ), 
библиотеки, библиотечное дело.
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FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN LIBRARY

The purpose of the work is to highlight the segments of information technology, which are particularly 
close to the library business, and should be presented within the framework of IT-oriented library education. 
The methodology of the research is to apply general scientific methods of cognition, in particular, the author 
used comparative and survey analytical monitoring of the state of modern information technologies. The 
scientific novelty of the article is that the areas of information technology that are important for the functioning 
of the library system have been implemented. The main areas of information technology and library affairs are 
highlighted. Conclusions. In the substantive aspect, possible alternatives or additional uses are considered: 
general computer literacy; databases; information analysis; computer networks; presentation systems; 
communication systems; corporate systems; robotics and artificial intelligence systems.

Key words: higher education institution, information technology (IT), libraries, library affairs.

Бібліотеки є однією з найдавніших форм 
суспільних установ, їхня історія та розвиток 
супроводжує увесь розвиток людської циві-
лізації. Відповідно протягом цього тривалого 
шляху технологічний прогрес знаходив своє 
відображення і в бібліотечній справі, хоча по-
суті основні підходи залишалися незмінними 
– накопичення книг та супутніх матеріалів як 
носіїв інформації, їхнє збереження, каталогі-
зація, доступ до них читачів. Проте, цивіліза-
ційний прорив у сфері інформаційних техно-
логій драматично змінив цю ситуацію. Осо-
бливо відчутними зміни стали в 90-х роках 
минулого сторіччя з причин росту доступнос-
ті комп’ютерної техніки, периферії та систем 
цифрового збереження інформації, а також 
стрімким розвитком комп’ютерних мереж як 
в локальному так і глобальному вимірах. Як 
результат, бібліотечна справа в 21 сторіччі 
стала складним напрямком діяльності, який 
об’єднує в собі широкий спектр технологій 
як технічного так і соціогуманітарного спря-
мування, проте серед них можливо найваж-
ливішими є все-таки інформаційні технології. 
Адже саме накопичення, опрацювання та по-
дання інформації в різних форматах і спосо-
бах насправді є суттю бібліотечної справи.

Відповідно, ґрунтуючись на такому пріо-
ритеті, доцільно будувати зміст сучасної осві-
ти для фахівців бібліотечної справи. Далі у 
статті досліджено основні напрямки інформа-
ційних технологій, що є або будуть актуальні 
найближчим часом для бібліотечних установ, 
та окремі аспекти їхнього використання.

Досліджуючи перспективний зміст осві-
ти за даним напрямком, не можна обходити 
стороною окремі, вкрай важливі освітні та 
професійні аспекти, зокрема:

– конкуренцію на ринку освітніх послуг 
– змагання освітніх закладів та напрямків за 
абітурієнта;

– конкуренцію працедавців за фахівця – 
змагання установ, зокрема, бібліотек, за якіс-
ного фахівця, здатного ефективно вирішувати 
поставлені перед ним завдання та приносити 
користь своєю діяльністю.

Як не парадоксально, ще один аспект, а 
саме конкуренція претендентів на робочі міс-
ця з ряду умов (як буде показано далі) не є ак-
туальною проблемою і вирішується фактично 
завдяки вдалому вибору освітнього напрямку 
та закладу.

Конкуренція на ринку освітніх послуг 
на сьогодні усе більше зосереджується навко-
ло практичної цінності освіти, яка може бути 
надана слухачу. Фактично, усе частіше, освіта 
виглядає для споживача, як об’єкт цілеспря-
мованих інвестицій, аж до формального оці-
нювання ризиків та термінів самоокупності у 
формі успішного працевлаштування та хоро-
шої заробітної плати. 

За таких умов вищі навчальні заклади, 
науково-педагогічні колективи зобов’язані за-
кладати в зміст освіти максимально затребу-
вані на ринку праці компетенції та навички, 
з високим рівнем орієнтованості на безпосе-
реднє практичне застосування. 

Окремим аспектом якості підготовки 
фахівця є його можлива трудова мобільність 
– здатність змінювати місце праці, посади та 
навіть фах за необхідності. Отже, для збере-
ження конкурентоздатності ЗВО та освітні 
колективи повинні враховувати у своїй діяль-
ності фактори практичності та універсаль-
ності змісту освіти, що неминуче призводить 
до зменшення фокусування на одному типу 
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працедавця (у даному випадку – бібліотечних 
закладах), пошуку альтернативних шляхів 
працевлаштування випускників як освітньої 
маркетингової переваги.

Окрім конкуренції ЗВО за абітурієнта на-
явна також і конкуренція працедавців за якісних 
майбутніх працівників. У теперішніх умовах 
дана конкуренція обумовлена величезним не-
задоволеним попитом на технічно грамотних, 
ефективних працівників у передових галузях 
господарства. Фактично, провідні корпорації 
вимушені «прив’язувати» майбутнього праців-
ника до себе ще на ранніх етапах, адже втра-
та чи недостача належного рівня кадрів може 
призвести до швидкої деградації фірми, навіть 
її ліквідації. Як результат, працедавець готовий 
брати на роботу не лише безпосередньо випус-
кників «відповідних» йому бакалавратів та ма-
гістратур, але й випускників інших, суміжних, 
спеціальностей за умови належного загального 
рівня підготовки. У такому разі працедавець 
здатний за 2-3 місяці підвищити кваліфікацію 
нового працівника, добавити відсутні в нього 
компетенції. У такому разі, бюджетні устано-
ви, особливо заклади науки та культури (такі як 
бібліотеки) є найбільш вразливими щодо втечі 
молодих кадрів у силу нездатності конкурува-
ти як в заробітній платі, так і в деяких інших 
аспектах (можливості швидкого кар’єрного 
зростання, мобільність, додаткові бонуси, де-
бюрократизованість тощо).

Таким чином ми змушені констатувати 
той факт, що ряд освітніх напрямків, зв’язаних 
з суспільною та бюджетною сферами, опиня-
ється між двох вогнів – низький попит абіту-
рієнтів та непрестижне працевлаштування ви-
пускників. 

Очевидним виходом з такої проблемної 
ситуації є певне коректування змісту спеці-
альності в напрямках [1], які з одного боку є 
затребувані і престижні, з другого – корелю-
ють з базовою ідеєю спеціальності.

Постановка проблеми та формулювання 
цілей. У виграшній позиції у такому разі є спе-
ціальність «Інформаційна, бібліотечна та ар-
хівна справа» завдяки своїй глибокій інтегро-
ваності з галуззю інформаційних технологій, 
що є провідною ділянкою світової економіки. 
Така інтегрованість є обумовлена в значній мірі 
історичними факторами розвитку інформацій-

них технологій – адже саме бібліотеки та архі-
ви це перші спеціалізовані установи, основним 
завданням яких було накопичення, структуру-
вання та надання доступу до інформації.

Далі у статті ми зупинимося на певних 
сегментах інформаційних технологій, які на 
нашу думку, є особливо близькими бібліотеч-
ній справі, і повинні бути представлені в меж-
ах ІТ-орієнтованої бібліотечної освіти.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Сьогодні інформаційні технології широко 
застосовуються в бібліотечній справі. Акту-
альними у бібліотечній справі є досліджень 
таких сегментів інформаційних технологій:

− інформаційна та цифрова культура в бі-
бліотечній галузі [2-4]

− інтернет маркетинг у бібліотеці [5-9]
− адаптація бібліотечної галузі до циф-

рової культури (оцифрування, сканування, мі-
крофільмування) [10, 11]

− хмарні технології [12, 13]
− бази даних (автоматизація бібліотек, 

зведені бази даних) [14-17].
Зважаючи на затребуваність виділених 

науковцями сегментів інформаційних техно-
логій необхідне їхнє вивчення у закладах ви-
щої освіти для спеціальностей бібліотечної 
освіти.

Виклад основного матеріалу. Зони пере-
тину інформаційних технологій та бібліотечної 
справи. Аналіз практичної діяльності бібліо-
течних установ різних класів дозволив нам ви-
ділити такі основні галузі ІТ, що є важливими 
для функціонування бібліотечної системи:

− загальна комп’ютерна грамотність;
− бази даних;
− інформаційний аналіз;
− комп’ютерні мережі;
− презентаційні системи;
− комунікаційні системи;
− корпоративні системи;
− робототехніка та системи штучного ін-

телекту.
Далі розглянемо указані напрямки деталь-

ніше, в змістовному аспекті, та можливих аль-
тернативних чи додаткових використаннях.

Загальна комп’ютерна грамотність. Пе-
реважна частина бібліотечних працівників 
повинна володіти належним рівнем загальної 
комп’ютерної грамотності, яка охоплює:
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• Операційні системи – вміння встанови-
ти, змінити базові налаштування, ефективно 
використовувати наявні можливості, оновлю-
вати систему.

• Офісні продукти – вміння ефективно 
використовувати сучасні текстові редактори, 
електронні таблиці, презентації та плануваль-
ники, притому не лише на рівні користувачів, 
але й вміти автоматизовувати процеси з вико-
ристанням макросів та шаблонів, під’єднання 
до зовнішніх сервісів та джерел даних.

• Рутинні комп’ютерні процедури – вмін-
ня встановлювати додаткові програми, обслу-
говувати техніку.

• Основи інформаційної гігієни та без-
пеки – вміння виявляти шкідливе ПЗ, іденти-
фікувати проблеми з безпекою користувачів, 
налаштовувати персональні файрволи тощо. 

• Офісне обладнання – вміння під’єднати 
обладнання, налаштувати, перевіряти працез-
датність, ідентифікувати проблеми, ефектив-
но використовувати, здійснювати базові про-
філактики тощо.

Знання та навички цієї групи можуть 
отримуватися в межах курсів «Інформаційно-
комп’ютерні технології», «Сучасне програмне 
забезпечення», «Офісне програмування» тощо.

Окрім бібліотечної справи випускник 
з такими знаннями є затребуваний на різних 
посадах офісних працівників, секретарів-
референтів тощо.

Бази даних та документів. Важливою 
складовою бібліотечної справи є правильна 
організація масивів даних. Тому, для багатьох 
працівників є актуальними такі знання з орга-
нізації баз даних, які охоплюють:

• Структурування інформації – визначен-
ня масивів даних, ідентифікувати сутності та 
співвідношення між ними, використувати від-
повідні методики та діаграмні техніки.

• Реляційні бази даних – вміння проекту-
вати, створювати та працювати з реляційними 
базами даних, у тому числі з використанням 
SQL DML та SQL DDL.

• Великі дані, гіпертекстові масиви – 
вміння проектувати і створювати розподілені 
бази даних, оптимізувати їхню продуктив-
ність, створювати вибірки з великих масивів 
даних, використовувати розширення реляцій-
них баз даних для роботи з гіпертекстом.

• Системи управління контентом – роз-
гортання, адміністрування систем управління 
контентом (систем «електронного документо-
обігу»), їхнє конфігурування мовами програ-
мування 5-го покоління.

• Онтології – вміння описувати складні 
предметні області, формувати вимоги до напо-
внення баз даних, каталогізувати інформацію.

Знання та навички цієї групи можуть 
отримуватися в межах курсів «Технології баз 
даних», «Офісне програмування», «Електро-
нний документообіг» тощо.

Окрім бібліотечної справи випускник з 
такими знаннями є затребуваний на посадах 
розробник баз даних, аналітик баз даних, ад-
міністратор баз даних, фахівці з SEO (у кон-
тексті формування онтологій для сайтів).

Інформаційний аналіз. Аналіз інформа-
ції завжди був одним з пріоритетних напрям-
ків для певного класу бібліотечних установ, 
більше того, формування базових концепцій 
та значна частина досліджень у даному на-
прямку здійснювалася саме на бібліотечних 
та архівних масивах даних. Як приклад мож-
на навести фундаментальну працю Герарда 
Салтона «Dynamic information and library» 
[18], у якій закладено основи автоматизовано-
го повнотекстового пошуку, реферування, по-
рівняння документів на схожість. На сьогодні 
для бібліотечної справи актуальними є :

• Інформаційний пошук – знаходження 
фактів та документів за допомогою широкого 
спектру інструментаріїв, включно з глобаль-
ними пошуковими системами загального та 
спеціального призначення.

• Реферування – скорочення та вибірка 
суттєвої інформації з документів та творів, у 
тому числі з використанням спеціального про-
грамного забезпечення та онлайн-сервісів.

• Аналітичне опрацювання інформації – 
опрацювання масивів документів та даних з ви-
явлення прихованих залежностей та їх опису, у 
тому числі з використанням спеціалізованого 
ПЗ для інформаційного аналізу (статистичні 
пакети, електронні таблиці, парсери тощо).

Знання та навички цієї групи можуть 
отримуватися в межах курсів «Інформаційно-
аналітичне опрацювання інформації», «Аналі-
тико-синтетичне опрацювання інформації», 
«Статистичні методи» тощо.

Пелещишин А.М., Добровольська В.В., Трач О.Р., Тимовчак-Максимець О.Ю.
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Окрім бібліотечної справи випускник з 
такими знаннями є затребуваний на престиж-
них посадах системних аналітиків, фахівців з 
бізнес-аналізу та ділової розвідки.

Комп’ютерні мережі. У сучасних умо-
вах бібліотечні установи часто використову-
ють комп’ютерні мережі у своїй діяльності, 
причому для бібліотек академічних установ 
характерним є участь у глобальних та спе-
ціалізованих національних високопродук-
тивних комп’ютерних мережах, що актуалі-
зує такі напрямки діяльності для фахівців з 
комп’ютерних мереж у бібліотеках:

• Гетерогенні мережі – мережі з складною 
архітектурою та неоднорідним обладнанням, 
необхідність конфігурування систем аутинти-
фікації та безпеки для максимально широкого 
спектру користувачів з різними повноважен-
ням: від анонімів до «цілком таємно».

• Спеціалізовані високопродуктивні між-
бібліотечні мережі – створення та під’єдання 
до експериментальних високопродуктивних 
академічних мереж для хмарних обчислень та 
збереження даних.

• Датацентри – розгортання та супрово-
дження серверних комплексів та датацентів як 
для бібліотечних так і для академічних завдань.

Знання та навички цієї групи можуть отри-
муватися в межах курсів «Офісні комп’ютерні 
мережі», «Адміністрування комп’ютерних 
мереж», «Хмарні технології» тощо.

Окрім бібліотечної справи випускники з 
такими знаннями користаються значним попи-
том як потенційні системні мережеві адміні-
стратори, архітектори мереж, адміністратори 
сайтів, спеціалісти з інформаційної безпеки.

Презентаційні, корпоративні та комуні-
каційні системи. Однією з ключових функцій 
бібліотек впродовж усієї історії існування було 
надання зручного доступу до інформації та 
організації ефективного простору для спілку-
вання. В умовах становлення інформаційного 
суспільства такі завдання частково трансфор-
мувалися в типові для ІТ:

• Верстка рекламно-інформаційних ма-
теріалів – додрукарська підготовка матеріалів, 
гіпертекстові матеріали для сайтів та довідко-
вих систем.

• «Швидкі сайти» – розгортання сайтів 
на типових CMS-платформах.

• Соціальні мережі, спільноти – розгортан-
ня, супроводження, розвиток сторінок в соціаль-
них мережах та розбудова тематичних спільнот.

Знання та навички цієї групи можуть отри-
муватися в межах курсів «Соціальні комуніка-
ції в мережі Інтернет», «Веб-дизайн» тощо.

Окрім бібліотечної справи випускники з 
такими знаннями користаються значним по-
питом як Веб-майстри, контент-менеджери, 
SMM-спеціалісти, верстальники.

Робототехніка та системи штучного ін-
телекту (СШІ). Бібліотеки останні півстоліття 
були певним полігоном для обкатки передо-
вих, експериментальних інформаційних тех-
нологій. Збереження такої суспільної функції 
і надалі в майбутньому сприятиме суспільній 
репутації та престижу бібліотечної галузі. 
Тому не можна обійти стороною такі актуаль-
ні в найближчому часі технології як робото-
техніка та системи штучного інтелекту, які у 
бібліотеках знайдуть своє застосування:

• Автоматизація рутинних фізичних опе-
рацій – сканування фондів, реставрація доку-
ментів та стародруків.

• Логістичні задачі – автоматизоване скла-
дування фондів та доставка під замовлення.

• Розпізнавання образів – для виявлення 
прихованих закономірностей у потребах, а та-
кож для роботи з читачами.

• Прогнозування потреб – інтелектуаль-
не прогнозування інформаційних потреб, ви-
передження попиту користувачів.

Бібліотечні фахівці, що володітимуть та-
кими знаннями зможуть знайти собі додаткові 
вакансії як фахівці з робототехніки, логістики, 
налаштування СШІ.

Висновки. Слід зазначити, що втілен-
ня наведеного вище переліку розділів ІТ, які 
можуть вивчатися бібліотечними фахівцями 
породжує окремі нові виклики для бібліотеч-
ної галузі, основним з яких є імовірний відтік 
таких фахівців з бібліотечних установ у ІТ-
фірми. Проте, на практиці даний ризик може 
бути мінімізований завдяки зміні ідеології ро-
боти з кадрами у бібліотеках. А саме, бібліоте-
ки можуть взяти на себе певну функцію «куз-
ні кадрів» для ІТ-фірм (у тому числі і самих 
відомих, лідерів у світі рішень по інтелекту-
альному опрацюванню інформації). Для цього 
їм необхідно бути готовими до активної зміни 



20

кадрів, навіть стимулювати такий потік, пози-
ціонуючи себе можливо навіть як «першу ро-
боту ІТ-фахівця». Зазначимо, що однією з пе-
редумов такого позиціонування є необхідність 
для випускника бібліотечної спеціальності 
отримати додаткову практичну підготовку та 

закріпити навички, адже очевидно, що такий 
широкий спектр технологій, який був наведе-
ний вище, може бути поданий у межах одного 
терміну навчання лише в обсязі, достатньому 
для розв’язання задач початкової та середньої 
складності.
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