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омунікаційні моделі діяльності бібліотек
розвивалися внаслідок становлення та
формування системи соціальних ко-

мунікацій (СК) протягом тривалої історії людства.
З моменту виникнення бібліотеки її соціальне
призначення зумовлювалося книжково-докумен-
тальною комунікацією. Остання домінувала до се-
редини ХХ ст. і встановлювала правила формуван-

ня фонду, організацію читання населення та спо-
живання інформації з використанням документ-
них носіїв.

В умовах становлення інформаційного суспільства
комунікаційні засоби зазнали значних трансфор-
мацій, які справили вплив на діяльність бібліотек.
Найважливішим чинником у цьому контексті стала
інформатизація комунікаційної діяльності, розвиток
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Досліджуються тенденції розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек (КМДБ) ВНЗ України в умовах інформати-
зації та їх інтеграції в єдиний комунікаційний простір інформаційного суспільства. КМДБ розглядається як сукупність цілесп-
рямованих процесів обміну основними комунікаційними засобами (документами, інформацією, знаннями) у відповідних фор-
мах, що передаються комунікаційними каналами, відтворюються у відповідних схемах руху комунікаційних потоків та визна-
чаються певними зв’язками в межах існуючих комунікаційних середовищ (згідно зі станом розвитку бібліотек ВНЗ).
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якої протягом ХХ ст. призвів до інтеграції всіх існу-
ючих засобів трансляції суспільної інформації завдя-
ки мультимедійній техніці і програмним техно-
логіям.

При достатньому рівні дослідження впливу
інформатизації на трансформаційні зміни
функціонування книгозбірень взагалі та бібліотек
вишів зокрема, комунікаційні моделі їх діяльності
лишаються маловивченими. Тому потребують
спеціального розгляду питання щодо необхідності
узагальнення уявлень про умови розвитку ко-
мунікаційних моделей діяльності відповідно до
рівня інформатизації бібліотек вишів, розгортання
комунікаційних моделей їх поведінки, вдоскона-
лення аналітичних засобів управління функціону-
ванням бібліотек вищої школи в умовах їх інтег-
рації в систему соціальних комунікацій.

Мета дослідження полягає у визначенні тен-
денцій розвитку комунікаційних моделей діяль-
ності бібліотек (КМДБ) ВНЗ України в умовах
інформатизації та їх інтеграції в єдиний ко-
мунікаційний простір інформаційного суспільства.

Численні практики моделювання ко-
мунікаційних зв’язків і відносин у лінійних та
нелінійних структурних моделях комунікації, роз-
роблені такими фахівцями, як Р. Барт, Р. Бреддок,
Н. Вінер, Г. Лассуелл, Ю. Лотман, М. Мак-Люен,
Ч. Осгуд, Ю Хабермас, М. Холл, К. Шеннон, 
У. Шрамм, Р. Якобсон та ін. набули застосування в
бібліотекознавстві та вплинули на відтворення но-
вих комунікаційних моделей діяльності бібліотек.

У сфері бібліотечно-комунікативної діяльності
найбільш дослідженими є її документно-ко-
мунікаційний та інформаційно-комунікаційний
рівні (див. праці Є. Генієвої [1], В. Горового, 
Ю. Гриханова, І. Давидової, В. Ільганаєвої [3, 4],
С. Кулешова, Н. Кушнаренко, Є. Плешкевича [10],
М. Слободяника, А. Соколова, А. Соляник, Ю. Сто-
лярова, І. Тикунової, А. Чачко, Г. Швецової-Водки
[15], Г. Шемаєвої [16], О. Шликової та ін.). Так, у
дослідженнях документальної комунікації, яка
розвивалась у рамках лінійних моделей, найбільш
поширеними, на переконання Г. Швецової-Водки,
є два підходи [15, с. 38]. Згідно з першим, переда-
ча інформації від комунікатора до споживача
здійснюється за допомогою документа, який вико-
нує роль каналу комунікації. А згідно з другим,
документ розглядається не як канал комунікації, а
як повідомлення. Каналами передачі документів
у даному випадку виступають і бібліотеки, й інші
соціально-комунікаційні інституції (архіви, му-
зеї, органи НТІ тощо). Одностороння спрямо-

ваність дії в рамках лінійних моделей є її
відмінною особливістю. Тобто, напрями ко-
мунікації обмежені однією площиною і відзнача-
ються послідовністю. Лінійна модель функціону-
вання бібліотеки характеризується традиційними
для неї процесами комплектування, обробки, кла-
сифікації, збереження та поширення інформації.
Лінійність документної комунікації відповідає
загальній моделі соціальної комунікації на рівні
писемної культури.

Інформаційно-комунікаційні аспекти функціону-
вання бібліотек України в умовах кооперації та
інтеграції діяльності на національному, регіональ-
ному та місцевому рівнях досліджувалися Т. Кос-
тирко, О. Мар’їною. Моделювання нових ко-
мунікаційних зв’язків і відносин в умовах ре-
алізації Російської національної програми
підтримки й розвитку читання розглядалося М. Ко-
новаловою [9, с. 38]. Аналізуючи коеволюційні
процеси розвитку бібліотеки й системи наукової
комунікації, український бібліотекознавець Г. Ше-
маєва торкнулася питання послідовної зміни моде-
лей функціонування бібліотеки в системі наукової
комунікації (лінійна – інтеракційна – інтеграційна
– аналітико-когнітивна) [16, с. 155].

В. Ільганаєва вважає, що сучасні соціальні ко-
мунікації досягли своєї системно-трансфор-
маційної стадії завдяки мультимедійним техно-
логіям [4]. Нині вони характеризуються зміною
рівня розвитку зв’язків і предмета соціально-ко-
мунікаційної діяльності (від документного та
інформаційного рівнів функціонування системи
соціальних комунікацій до когнітивного). Стосов-
но бібліотеки така еволюція, на наш погляд, озна-
чає, що в ній як елементі соціальних комунікацій і
досить складній системі, здатній до саморегуляції,
на сьогодні спостерігається саморозвиток і розгор-
тання потенційних можливостей, які призводять
до чергової зміни КМДБ.

Наявні дослідження практик моделювання
інформаційно-комунікаційних зв’язків та відно-
син дають змогу розглядати комунікаційні моделі
діяльності бібліотек ВНЗ як сукупність цілеспря-
мованих процесів обміну основними ко-
мунікаційними засобами (документами, інфор-
мацією, знаннями) у відповідних формах, що пе-
редаються комунікаційними каналами, відтворю-
ються у відповідних схемах руху комунікаційних
потоків та визначаються певними комунікаційни-
ми зв’язками в межах існуючих комунікаційних
середовищ (згідно зі станом розвитку бібліотек
вишів). При цьому комунікаційна діяльність вза-



ISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2013. № 2

Åâîëþö³ÿ êîìóí³êàö³éíèõ ìîäåëåé ä³ÿëüíîñò³ á³áë³îòåê ÂÍÇ â óìîâàõ ³íôîðìàòèçàö³¿

19

галі є сукупністю окремих комунікаційних дій як
елементарних актів інформаційної взаємодії, що
відбуваються без зміни учасників комунікації.

Враховуючи, що за змістовними й системними
ознаками та сутнісними функціями бібліотеки
вишів належать до типу спеціальних наукових
бібліотек [12, c. 98], вважаємо за можливе застосу-
вати, передбачені В. Ільганаєвою ще наприкінці
90-х років ХХ ст. та окреслені пізніше Г. Ше-
маєвою, моделі функціонування бібліотек у прос-
торі наукових комунікацій [16] до бібліотек систе-
ми вищої освіти.

Комунікаційна діяльність бібліотек відбувається
з використанням різної кількості елементів ко-
мунікації та відзначається розмаїттям напрямів ру-
ху повідомлень. Так, лінійна за структурою і ха-
рактером модель комунікації притаманна докумен-
тно-комунікційному рівню функціонування
бібліотеки. В умовах електронних комунікацій
спостерігається становлення, розвиток нелінійних
КМДБ ВНЗ: інтеракційної та інтеграційної. Ос-
танні притаманні відповідно перехідному періоду
(інформаційно-комунікаційний рівень функціону-
вання бібліотеки) та періоду медіатизації
(когнітивно-комунікаційний рівень) у процесах
інформатизації бібліотек [6].

Говорячи про період медіатизації, вважаємо йо-
го перспективним етапом процесів інформатизації
бібліотек ВНЗ, адже він передбачає системно-
інтеграційний стан бібліотечних технологій, інтег-
ровані організаційно-функціональні бібліотечні
структури, системно-мережеві засоби бібліотечно-
го обслуговування, поліпредметні методи збере-
ження, подання, поширення інформації та знань в
умовах єдиного науково-освітнього комунікаційно-
го простору суспільства. Перехід бібліотек вищої
школи до медіатизації в умовах повного автомати-
зованого циклу діяльності з використанням мульти-
медійних технологій зумовить, на нашу думку, не-
обхідність подальшого уточнення комунікаційних
моделей їх функціонування.

Кожна КМДБ передбачає формування власного
комунікаційного простору (КП), який ми розгля-
даємо як складну систему різноманітних інфор-
маційних потоків і комунікаційних зв’язків
(соціальних, професійних, ділових, міжособових
тощо): користувач – інформаційний ресурс (ІР);
користувач – користувач; користувач – створювач
ІР; користувач – розповсюджувач ІР; розповсюд-
жувач ІР – розповсюджувач ІР тощо. Ознакою КП
є комунікаційна взаємодія між суб’єктами, котра
здійснюється за допомогою комунікаційних ка-

налів передачі інформації та враховує умови
(фізичні, соціальні, психологічні, лінгвістичні то-
що), в яких реалізуються комунікаційні процеси.

Нові моделі розвитку сучасної книгозбірні го-
ловною метою мають передбачення активної
участі бібліотеки у піднесенні якості освітнього та
науково-дослідного процесів у вишах на основі
вдосконалення системи їх інформаційної підтрим-
ки і розширення власних інформаційно-інтелекту-
альних активів. Висвітлення питань, пов’язаних з
формуванням нових моделей, потребує звернення
до праць теоретиків і практиків бібліотечно-
інформаційної справи. Творчий доробок Н. Ап-
шай, М. Бедард, І. Бургер, П. Брофі, В. Дригай-
ла, Т. Єрьоменко, А. Клуговські, О. Лаврик,
Д. Льюїса, М. Михалик, Н. Пасмор, Д. Соловянен-
ка, К. Уїтенберг, Я. Шрайберга, Т. Ярошенко допо-
магає дослідити розвиток процесів моделювання в
умовах розширення бібліотечної діяльності в пло-
щині віртуальних комунікацій.

В Україні відсутній модельний стандарт
бібліотеки закладу вищої освіти, що негативно
позначається на якості бібліотечного виробництва
та сервісу. У зарубіжних країнах не тільки існу-
ють, а й періодично оновлюються стандарти для
бібліотек вищої школи. Всі ці нормативні доку-
менти ґрунтуються на аналізі стратегій
внутрішніх і міжбібліотечних комунікацій з метою
збільшення вкладу університетських бібліотек у
розвиток інституціональних місій і цілей. У США,
наприклад, були переглянуті й прийняті в новій
редакції «Стандарти для бібліотек у сфері вищої
освіти» (2011) з метою максимально чіткого виз-
начення очікувань користувачів, їх задоволення
бібліотекою як вклад в інституціональну ефек-
тивність (у процеси викладання, навчання, у нау-
кові дослідження, а також у соціальні, професійні
й суспільні процеси університету) [19]. У Росії
триває розроблення проекту «Модельный стан-
дарт библиотеки высшего образовательного уч-
реждения XXI века» [11], інших проектів основ-
них нормативних показників діяльності сучасної
бібліотеки вишу з урахуванням її інформатизації,
активного використання ІР.

Аналіз розвитку комунікаційних моделей дово-
дить, що вони можуть формуватися за різними оз-
наками, відбиваючи диверсифікацію ко-
мунікаційної діяльності в суспільстві, послідовне
виникнення різних комунікаційних засобів, зна-
рядь. Ієрархічно організовані комунікації в
бібліотечній сфері в процесі еволюції змінюються
на нові моделі, які уможливлюють поєднання
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лінійного й нелінійного подання інформації та
знань. Так, в епоху інформатизації характерним
для бібліотек вишів України є поєднання лінійних
та нелінійних комунікаційних моделей у гібрид-
них бібліотеках вищої школи.

Розглядаючи еволюцію та тенденції розвитку
КМДБ (лінійна – інтеракційна – інтеграційна),
варто наголосити, що головним чинником зміни в
бібліотеках ВНЗ лінійної моделі комунікаційної
діяльності на нелінійну стала саме інформати-
зація. Особливістю бібліотек вишів в умовах
інформаційного суспільства є можливість залу-
чення різних комунікаційних моделей на різних
рівнях функціонування бібліотек.

Діяльність класичної бібліотеки, у рамках якої
розвивалася родова для неї документна ко-
мунікація, пов’язана з домінуванням у людській
свідомості уявлення про світ, як раціонально ор-
ганізований і такий, що пізнається розумом, в яко-
му відбуваються поступальні, лінійні процеси на-
копичення знань [1]. Згідно з такою парадигмою,
місія бібліотеки як «сховища знань» полягала у
відборі й збереженні документів «оречевленого»
інтелекту, а призначення бібліотекарів усвідомлю-
валось як допомога у засвоєнні культурного, нау-
кового надбання попередніх поколінь. Відповідно
до такої установки, в ієрархічно організованих ко-
мунікаціях лінійної КМДБ закладу вищої освіти
активно розвивалися традиційні процеси комплек-
тування, обробки, класифікації, систематизації,
збереження та поширення інформації. Всі інші
функції книгозбірні розглядалися як несуттєві та
відходили на другий план. Серед професійних сте-
реотипів поведінки бібліотекарів закріпилися мо-
нологічні форми мислення, які, будучи ко-
мунікаційними бар’єрами, заважали залученню
читачів до активної взаємодії в комунікаційному
середовищі (з текстами, смислами, іншими чита-
чами та бібліотекарями). Наприклад, незважаючи
на те, що книгозбірні ВНЗ завжди були освітніми,
культурними, духовними центрами останніх, у ра-
дянські часи вони виступали інструментами дозо-
ваної інформації. Це позначалося і на комплекту-
ванні, і на обмеженому доступі до літератури, яка
не відповідала радянським стандартам мислення.
Окремими прикладами лінійного подання доку-
ментної інформації можна вважати і лінійний по-
шук бібліографічних описів за алфавітом у кла-
сичному каталозі, і друковані інструкції користу-
вання картковими каталогами – один зроблений
крок призводить до наступного і т. д. Сучасний по-
шук бібліографічної інформації та інструкції до

онлайн-каталогів університетських бібліотек ґрун-
тується на багаторівневості описів, гіпертексту-
альності, багатовимірності надання інформації.

Водночас окремі процеси лінійної комунікації
обов’язково присутні в усіх більш еволюційно роз-
винутих комунікаційних моделях бібліотечної
діяльності. Наприклад, передавання документів
електронною поштою в інтеракційній КМДБ. При
цьому в класичній книгозбірні, коли має місце
домінування лінійної за структурою й характером
комунікаційної практики передавання документної
інформації, бібліотечні процеси спираються на
різні форми усної комунікації, діалогу, на групову
й міжособову взаємодію, на нелінійні інтерактивну
або транзакційну базові моделі комунікації. Так,
фахівці відзначають [3, 13], що будь-який ко-
мунікаційний процес неодмінно включає в себе,
крім конкретної ситуації передавання інформації
(документа) від комуніканта до споживача, крім те-
перішнього, ще й і набутий досвід (минуле), і дея-
ку проекцію майбутнього. Цей набір компонентів,
характерний для транзакційної базової моделі ко-
мунікації, може бути відтворений при традиційно-
му вивченні інформаційних потреб користувачів,
при традиційній лінійній моделі комунікації.

Отже, загальний образ класичної бібліотеки зак-
ладу вищої освіти як каналу передачі інформації
(документа) від комуніканта до споживача характе-
ризується механістичністю, послідовністю, однос-
торонньою направленістю дії, тобто лінійністю.
Лінійна КМДБ вищої школи може бути охаракте-
ризована як «замкнена» (у межах ВНЗ) модель ко-
мунікації без зворотного зв’язку. Застосування ко-
мунікаційного процесу (Комунікатор – Зміст – За-
соби комунікації – Аудиторія – Ефект впливу), опи-
саного Г. Лассуелом [2], є свідченням низького на
сьогодні статусу бібліотеки вищої школи, її слабко-
го комунікаційного рівня. Водночас, наявність у
сучасній бібліотечній структурі ВНЗ окремих
підструктур, заснованих на лінійній моделі ко-
мунікації (наприклад, бібліотеки рукописів та ста-
родруків, інших рідкісних і цінних друкованих ви-
дань, робота з ними на основі традиційних
бібліотечних процесів, що є моментом відтворення
етапів еволюції бібліотек), уможливлює обмежене
застосування лінійної комунікації.

У період першого (модернізації) та середини
другого (інновації) етапів інформатизації бібліотек
ВНЗ [5, 6] відбувається перехід від лінійної до
першої нелінійної комунікаційної моделі їх діяль-
ності – інтеракційної. Інтеракційна КМДБ відоб-
ражає процес одночасного відправлення та отри-
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мання повідомлень комунікаторами за участю
включеного в процес посередника, який не є
кінцевим адресатом. Бібліотеки вишів поступово
відмовляються від монологічних форм мислення,
що закріпилися в професіональних стереотипах
поведінки й традиційній організації діяльності
книгозбірень, заснованих на лінійній комунікації,
та розвивають діалогічні відносини в ко-
мунікаційному спілкуванні. Не тільки змінюється
предметність праці, але й трансформуються
ціннісні орієнтири та норми поведінки в межах
бібліотеки, яка по-новому організовує своє ко-
мунікаційне середовище. Зокрема, відбувається
застосування нових сервісів, уможливлених ре-
алізацією концепції «Бібліотека 2.0» з її чіткою
орієнтацією на користувача та на його можливу
участь в удосконаленні бібліотечних продуктів і
послуг. Усунення бар’єрів комунікації дає змогу
студентам, викладачам, науковцям, бібліотекарям
взаємодіяти один з одним як у реальному, так і у
віртуальному просторах, формуючи нову, роз-
поділену з іншими, реальність та створює в діяль-
ності бібліотеки парадигму «читачецентризму».
При цьому вбачається рівноправність суб’єктів ко-
мунікації, їх пов’язаність як взаємними очікуван-
нями та установками, так і загальним інтересом до
предмета спілкування. Інтеракційній КМДБ при-
таманні: комп’ютеризація, автоматизація
бібліотечно-інформаційних процесів (упровад-
ження в практику роботи АБІС; створення ЕК,
процеси оцифрування фондів; створення БД; ор-
ганізація доступу в межах ВНЗ – Інтранет, посту-
пова інтеграція в мережу Інтернет; створення кор-
поративних мережевих бібліотечних проектів та
ін.), поступовий вихід на провідні позиції в ре-
алізації альтернативної моделі наукової ко-
мунікації (е-наука та е-дослідження). Саме тут ак-
тивно формується система різноманітних інфор-
маційних потоків і комунікаційних зв’язків, тобто,
власний комунікаційний простір.

Інтеракційна КМДБ відповідає локальній ко-
мунікаційній моделі бібліотечного обслуговування
в межах окремого вишу. Вона може характеризу-
ватися як «замкнена» модель комунікації зі зво-
ротним зв’язком. При цьому, виступаючи части-
ною комунікаційної системи ВНЗ, бібліотека стає
в ній транслятором інформації, демонструючи
елементи мас-медійності. Мета діяльності такої
моделі – надання інформації для задоволення
конкретних інформаційних запитів, потреб та їх
корекція залежно від отриманої інформації, знань.
Як правило, мета реалізується в рамках роботи ло-

кальних звернень до локальних інформаційних
підсистем бібліотеки закладу вищої освіти.

Особливість інтеракційної КМДБ ВНЗ – посилен-
ня її мас-медійної комунікації. Розглянемо її більш
детально. Характерною рисою цієї комунікаційної
моделі є її поступова інтеграція в систему соціаль-
них комунікацій, реалізація суспільних функцій,
що передбачає трансляцію інновацій (освітніх і пе-
дагогічних, наукових і суспільних тощо) ВНЗ кана-
лами соціальних комунікацій. Тобто, відбувається
формування висхідних, зростаючих потоків інфор-
мації про багатоаспектну діяльність університе-
ту/академії. Це рівень формування мас-ко-
мунікаційних систем, відносин окремих ВНЗ у
системі освіти та науки загалом. Таким чином, мас-
медійна комунікація сприяє інтеграції закладу ви-
щої освіти в систему державного управління
освіти та науки України, а отже, поступовому вихо-
ду інтеракційної КМДБ на рівень задоволення
суспільних потреб. Перехід на віртуальне інформу-
вання (режим повідомлення, реклама, оголошення,
розсилання новин, представництво, створення сис-
тем навігації тощо) значно розширює діапазон
взаємодії бібліотек з навчально-педагогічною, нау-
ковою, студентською спільнотами та дає змогу
розглядати бібліотеку як предмет інформаційного
менеджменту в системі ВНЗ.

Слід додати, що в умовах залежності бібліотек
від зовнішньої інформації, їх статус у закладі ви-
щої освіти може змінюватися. При цьому, чим ви-
щою є залежність від зовнішньої інформації, тим
нижчий статус бібліотеки.

Наприкінці другого (інновації) етапу інформати-
зації провідні бібліотеки ВНЗ України активно
формують підґрунтя для переходу до третього
(трансформації) етапу, заснованому на інтег-
раційній комунікаційній моделі бібліотечної діяль-
ності (за характером – ризоматичній).

Перше десятиріччя ХХI ст. стало періодом вико-
нання завдань, пов’язаних із широким застосуван-
ням новітніх інформаційних технологій у
бібліотечних процесах і створенням у бібліотеках
вищої школи держави умов доступу для користу-
вачів до ЕІР як у межах інформаційних систем
бібліотеки, ВНЗ, так і в глобальній мережі.
Провідні університетські бібліотеки України фор-
мують підґрунтя для переходу до періоду медіати-
зації. Зусилля бібліотечних фахівців спрямовують-
ся на виконання завдань щодо формування елект-
ронних бібліотек, інституційних репозитаріїв, ви-
дання наукових електронних журналів вишів із
відкритим доступом, збереження електронних ІР,
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активного створення й представлення власного
інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, ор-
ганізації доступу до повних текстів у режимі
віддаленого доступу та ін.

Вважаємо, що саме таким чином реалізуються
основні напрями комунікаційної діяльності
бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації, а саме:
• формування внутрішнього комунікаційного се-

редовища, яке вбиратиме внутрішні інфор-
маційні потоки й зв’язки, що утворилися в про-
цесі взаємодії комунікантів на основі викорис-
тання інформаційних ресурсів, технологій і ка-
налів комунікації;

• інтеграція у зовнішнє комунікаційне середови-
ще, яким виступає єдиний інформаційний
освітньо-науковий Інтернет-простір (регіональ-
ний, національний, міжнародний).

Компаративний аналіз основних тенденцій роз-
витку бібліотек вищої школи США та провідних
бібліотек ВНЗ України в умовах поліпредметності
і поліканальності комунікаційних зв’язків дово-
дить їх ідентичність по багатьох напрямах [7, 8,
20]. Незважаючи на відставання в процесах інфор-
матизації українських книгозбірень від амери-
канських, виявлена їх загальна риса – формування
нового освітньо-наукового інформаційно-ко-
мунікаційного середовища вишу, яке інтегрується
у національний і світовий інфопростір.

Це проявляється, насамперед, у розробленні за-
собів інтеграції гетерогенних інформаційних
електронних середовищ на власних комплексних
технологічних платформах (бібліотечних порта-
лах). Для забезпечення інтенсивної циркуляції нау-
ково-освітніх інформаційних потоків портал
бібліотеки закладу вищої освіти повинен інтегру-
вати джерела інформації на багатьох рівнях. Нау-
ковці виокремлюють такі рівні цієї інтеграції:
інтегрована аутентифікація, інтегрований пошуко-
вий апарат порталу, інтегрований навігаційний
апарат, інтеграція на програмному рівні, інтеграція
засобів інформаційного моніторингу [14, с. 6].

Таким чином, в інтеграційній КМДБ формується
інтегрований програмний інструментарій для суп-
роводження технологічних процесів. Дані обста-
вини та реалізація концепцій розвитку електрон-
них університетів, орієнтованих на здійснення
освітніх і наукових процесів у цифровому середо-
вищі, дають змогу розглядати бібліотеки вишів як
інтегровані освітньо-наукові інформаційні плат-
форми. Це зумовлює також необхідність посилен-
ня процесів кооперації й координації та виник-
нення різних інтеграційних об’єднань як у рамках

бібліотечної спільноти, так і бібліотек з різними
соціально-комунікаційними структурами. При 
цьому управління комунікаційною діяльністю
бібліотек у нових умовах відбувається на рівні
зовнішнього контуру їх комунікаційного простору.
Тому поява інтеграційної комунікаційної моделі
діяльності бібліотеки вишу є цілком логічною та
необхідною. Її ризоматичний характер виявляєть-
ся в тому, що вона поєднує в собі попередні моделі
комунікації в різному вигляді й обсязі, представля-
ючи собою потік комунікацій, де кожний окремий
акт комунікації має не один, а множину можливих
напрямів і виходів (результатів). Тобто, ризоматич-
ний характер інтеграційної КМДБ засвідчує
взаємодоповнюваність, взаємозамінюваність та
трансформаційний потенціал комунікаційних за-
собів соціальної взаємодії [3, с. 212].

У зв’язку з цим відзначимо, що перспективна
інтеграційна КМДБ ВНЗ (когнітивно-ко-
мунікаційний рівень) періоду медіатизації як пов-
ного автоматизованого циклу бібліотечного вироб-
ництва й сервісу буде наслідком поєднання
лінійної (документно-комунікаційний рівень) мо-
делі та інтеракційної (інформаційно-комунікацій-
ний рівень) моделі періоду переходу на автомати-
зовані технології.

Основою інтеграційної КМДБ, із характерною
альтернативністю комунікаційних впливів і ре-
акцій на них, виступають процеси медіатизації в
бібліотеках вишів, пов’язані з мультимедійністю
ресурсів, кооперацією та координацією на умовах
узгодженості взаємозв’язків між учасниками
інтеграційного комунікаційного процесу. При цьо-
му безпосередня соціальна взаємодія, одно-
часність передачі та отримання соціальної інфор-
мації уможливлює моніторинг реакцій відправни-
ка й отримувача повідомлень.

Функціонування інтеграційної КМДБ у системі
інформаційних комунікацій ВНЗ стає можливим
завдяки сучасним тенденціям: різкому зростанню
застосування інтелектуальних технологій у діяль-
ності бібліотеки; посиленню інтеграційних про-
цесів, заснованих на соціальному партнерстві, яке,
з когнітивної точки зору, є розподіленим процесом
мислення, що узгоджує моделі майбутнього
бібліотечно-інформаційного виробництва й сервісу.

Період медіатизації (когнітивно-комунікаційний
рівень) у процесах інформатизації бібліотек ВНЗ
передбачає як визначальну ідеологему розвитку
бібліотеки та умову її існування, засвоєння інтег-
рованого технологічного циклу обробки докуме-
нтних масивів (від бібліографування до екстракції
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нових знань зі сховищ даних), їх створення і ви-
дання (наприклад, електронних наукових видань),
збереження й надання їх користувачам. Можна пе-
редбачити, що такі складні змістовні зміни діяль-
ності в майбутньому стануть імпульсом до
функціональних і структурних трансформацій та
подальшої зміни моделей комунікації.

Таким чином, еволюційний перехід від родової
лінійної КМДБ до інтеракційної, а потім до інтег-
раційної; від діяльності зі збереження, опису,
структурування, виробництва й доступу до інфор-
маційних ресурсів на рівень усвідомлення себе як
інституції, відповідальної за відбір і обґрунтова-
ний аналіз потоків знань навколо користувача-
дослідника (науковця, викладача, студента) є
цілком логічним, передбаченим і стає реальним в
умовах інтеграції в системі соціальних ко-
мунікацій суспільства.

Для того, щоб вийти на модель нового типу,
бібліотекам потрібно забезпечити всі аспекти ко-
мунікаційної єдності. Визначені та описані нами
КМДБ вишів потребують відповідного рівня їх
аналітичного супроводження та характеристики
стану комунікаційного середовища, в якому
функціонує кожна бібліотека.

На основі проведеного дослідження з визначен-
ня тенденцій розвитку КМДБ ВНЗ України в умо-
вах інформатизації та їх інтеграції в єдиний ко-
мунікаційний простір інформаційного суспільства
можемо зробити такі висновки:
• комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ

визначаються нами як сукупність цілеспрямо-
ваних процесів обміну основними ко-
мунікаційними засобами (документами, інфор-
мацією, знаннями) у відповідних формах, що
передаються комунікаційними каналами,
відтворюються у відповідних схемах руху ко-
мунікаційних потоків та визначаються певними
комунікаційними зв’язками в межах існуючих
комунікаційних середовищ (згідно зі станом
розвитку бібліотек вишів);

• кожна КМДБ передбачає формування власного
комунікаційного простору (КП), який ми розг-
лядаємо як систему різноманітних інфор-
маційних потоків і комунікаційних зв’язків
(соціальних, професійних, ділових, міжособо-
вих тощо), а саме: користувач – інформаційний
ресурс (ІР), користувач – користувач, користу-
вач – створювач ІР, користувач – розповсюджу-
вач ІР, розповсюджувач ІР – розповсюджувач ІР
тощо. Ознакою КП виступає комунікаційна
взаємодія між суб’єктами, що здійснюється за

допомогою комунікаційних каналів передачі
інформації та враховує умови (фізичні,
соціальні, психологічні, лінгвістичні та ін.), в
яких реалізуються комунікаційні процеси;

• протягом еволюції обмін інформацією в ко-
мунікаційній діяльності бібліотек відбувається з
використанням різної кількості елементів ко-
мунікації, відзначається розмаїттям напрямів ру-
ху повідомлень та існуванням різних КМДБ:
лінійної (документно-комунікаційний рівень
функціонування бібліотеки), нелінійної інтер-
акційної (інформаційно-комунікаційний рівень
функціонування бібліотеки) та нелінійної інтег-
раційної (когнітивно-комунікаційний рівень
функціонування бібліотеки);

• головним чинником зміни в бібліотеках вишів
лінійної структурної моделі комунікації на
нелінійну стала інформатизація. Так, початко-
вий період інформатизації бібліотек ВНЗ (етап
модернізації) ознаменувався першими кроками
в напрямі переходу від лінійної КМДБ до інте-
ракційної. Інтеракційна КМДБ ВНЗ найбільш-
динамічно розвивалася у перехідний період
(етап інновацій). Перспективна для бібліотек
вищої школи України інтеграційна КМДБ буде
характеризувати інформатизацію періоду
медіатизації (етап трансформації);

• інтеграційна КМДБ ВНЗ (когнітивно-ко-
мунікаційний рівень) періоду медіатизації як
повного автоматизованого циклу бібліотечного
виробництва й сервісу є наслідком поєднання
лінійної (документно-комунікаційний рівень)
моделі та інтеракційної (інформаційно-ко-
мунікаційний рівень) моделі періоду переходу на
автоматизовані технології;

• особливістю бібліотек закладів вищої освіти є
можливість залучення різних комунікаційних
моделей на різних рівнях функціонування цих
установ в умовах інформаційного суспільства.
Застосування КМДБ, що мають нелінійний ха-
рактер, збільшує ймовірність якісних змін при
безперервному замінюванні параметрів
функціонування бібліотек ВНЗ та інфор-
маційного простору освіти й науки;

• сучасне паралельне існування документного й
інформаційного комунікаційних рівнів діяль-
ності бібліотек ВНЗ України та водночас інтен-
сивне формування (утвердження) нового
когнітивно-комунікаційного рівня на базі муль-
тимедійних технологій дають підстави стверд-
жувати, що у перспективі ми рухатимемося від
інтеракційної до інтеграційної КМДБ;
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• основними напрямами комунікаційної діяль-
ності бібліотек вишів в умовах інформатизації є:
1 – формування внутрішнього комунікаційного
середовища як системи, що вбиратиме внутрішні
інформаційні потоки і зв’язки, створені в процесі
взаємодії комунікантів на основі використання
інформаційних ресурсів, технологій і каналів ко-
мунікації; 2 – інтеграція у зовнішнє комунікаційне
середовище, яким виступає єдиний інфор-
маційний освітньо-науковий інтернет-простір
(регіональний, національний, міжнародний).

Подальші дослідження спрямовуватимуться на
визначення відповідного рівня аналітичного суп-
роводження комунікаційних моделей бібліотечної
діяльності вищої школи, на характеристику стану
їх комунікаційних середовищ та формування сис-
теми критеріального виміру результатів упрова-
дження нової КМДБ.
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