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ролі знання як основи цивілізаційно-
го розвитку, зміна моделі «Освіта на
все життя» новим підходом «Освіта
впродовж усього життя» визначає не
тільки стратегію ВНЗ, але й розвиток
бібліотек вищів. Тобто, зміна пара-
дигми освіти, активний процес її
інформатизації і є ключовими чинни-
ками трансформації бібліотек вищої
школи. Мета статті — визначення
головних рис інформатизації як умо-
ви доступу до світових знань в бібліо-
теках ВНЗ залізничної галузі.

Для досягнення цієї мети необхі-
дним є виконання  наступних зав-
дань:

проведення аналізу сучасного ста-
ну інформатизації бібліотек ВНЗ га-
лузі;

визначення основних напрямків
інформатизації бібліотек вищів;

доведення обов’язковості інтег-
рації бібліотечно-інформаційних ре-
сурсів та  створення Електронної
бібліотеки Укрзалізниці;

Книгозбірні ВНЗ залізничної галузі
III-IY рівнів акредитації (ДНУЗТ, Укр-
ДАЗТ, ДЕТУТ, ДонІЗТ), трансформу-
ючи свою діяльність в умовах нової
політичної і економічної ситуації, вже
на протязі кількох років здійснюють
стратегію переходу від традиційного
бібліотечного закладу до динамічно-
го центру інформації, визначивши
своїм пріоритетом широкомасштаб-
не впровадження сучасних техно-
логій. Сферою їх інновацій стали тех-
нологічні процеси, структура бібліо-
теки і функції її підрозділів, система
управління персоналом. Для уявлен-
ня про основні характеристики біб-
ліотек, приведемо загальні їх харак-
теристики станом 01.01.2009 року:

обсяги фондів — 2234800 при-
мірників;

з них на електронних носіях —
1297 примірників;

кількість читачів/користувачів —
32196 осіб;

фактично обслуговано за рік —
64650 осіб;

книговидача — 1458950 примір-
ників;

кількість записів в електронному
каталозі — 32610 назв;

Актуальність даної теми  зумовле-
на приєднанням України до світових
процесів будівництва відкритого
інформаційного суспільства, орієнто-
ваного на інтереси кожної людини.

Необхідною умовою при будівництві
такого суспільства є створення єди-
ного інформаційного простору (ЄІП).
Даний  простір створюється як су-
купність інформаційних просторів, які
акумулюють інформаційні ресурси
різного типу і призначення, і, в першу
чергу, величезні обсяги знань, нако-
пичені в бібліотечних фондах.

Під інформатизацією бібліотек
слід розуміти процес створення оп-
тимальних умов для ефективного за-
доволення інформаційних потреб
громадян на основі формування і ви-
користання інформаційних ресурсів.
Бібліотеки, як головні соціальні
інститути, забезпечують збір, систе-
матизацію,  збереження і викорис-
тання інформаційних ресурсів.

На нинішньому етапі розвитку
бібліотеки трансформуються в нові
за своєю місією інституції, головна
функція яких — бути брамами досту-
пу до різноманітної інформації неза-
лежно від її прив’язки до локального
бібліотечного фонду. Тобто, будучи
головним ядром накопичення знань
у вищих навчальних закладах (ВНЗ),

книгозбірня повинна не тільки всти-
гати оперативно поповнювати фон-
ди найновішою інформацією, але й
організовувати нові форми доступу
до неї, її збереження і систематиза-
цію, давати можливість читачам ко-
ристуватись інформацією інших
бібліотек. Це дасть можливість знач-
но посилити роль  професіональної
освіти не тільки в стінах ВНЗ, а і на
підприємствах галузі.

На сьогодні головною проблемою
інтеграції до ЄІП як книгозбірень ВНЗ,
так і для бібліотек іншого рівня підпо-
рядкування, на галузевому, регіо-
нальному, національному та міжна-
родному рівнях є вирішення 2-х ос-
новних питань: забезпечення належ-
ного техніко-технологічного рівня
бібліотечно-інформаційних структур;
організація взаємодії структур при
створенні інформаційної інфраст-
руктури.

Тому, саме рівень інформатизації
бібліотек ВНЗ, створення оптималь-
них умов для забезпечення інформа-
ційних потреб вищої школи за рахунок
формування і використання інформа-
ційних ресурсів, зараз є однією з го-
ловних умов успіху впровадження
освітніх технологій [1, 2, 3, 5, 7].

Трансформація системи освіти в
умовах структурних змін в суспільс-
тві, його інформатизації, підвищенні
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кількість записів в реєстраційно-
аналітичній електронній картотеці
періодичних видань — 69 590 назв;

наявність комп’ютерної техніки —
73 ЕОМ;

принтери — 13 штук;
сканери — 9 штук.
Дані показники свідчать про те, що

бібліотечний потяг на шляху до єди-
ного інформаційного простору з кож-
ним роком набирає все більшу
швидкість.

Більш детально  сучасний стан роз-
витку бібліотек ВНЗ залізничної га-
лузі наведемо на прикладі науково-
технічної бібліотеки (НТБ)  Дніпропет-
ровського національного університе-
ту залізничного транспорту імені ака-
деміка В. Лазаряна  (ДНУЗТ).

НТБ у відповідності з основною
метою та Статутом університету при-
значена підтримувати процес на-
вчання та наукові дослідження, за-
безпечувати доступ до світових знань
і інформації завдяки організації книж-
кового фонду та впровадженню су-
часних технологій. Основна задача
бібліотеки - ефективне обслуговуван-
ня читачів на основі управління книж-
ковим фондом та забезпечення дос-
тупу до інших інформаційних ресурсів:
університету, регіону, держави,
міжнародної інформаційної мережі з
метою подальшого розвитку та вико-
ристання нових форм навчання.

Для обґрунтування  доцільності
здійснення  програм інноваційного
розвитку книгозбірні і для формулю-
вання  задач, які  стоять перед бібліо-
текою, розглянемо ряд змін, які
відбулися в НТБ ДНУЗТ за останні
роки в області інформатизації бібліо-
течних процесів, а також визначимо
основні проблеми бібліотеки, які по-
требують вирішення як силами  уні-
верситету, так і на більш високому
рівні.

Бібліотека  ДНУЗТ  була створена
в 1930 р. і вже через 10 років пере-
творилась на одну з провідних вузі-
вських бібліотек СРСР. Нині НТБ ун-
іверситету є  найбільшою в галузі за-
лізничного транспорту України.
Бібліотека розташована на площі 2
124 кв.м.  В своєму складі має 6
відділів, 7 абонементів, Медіа-зал та
5 читальних залів на 450 посадкових
місць.

Книгозбірня обслуговує за єдиним
читацьким квитком більше 11 тисяч
читачів. Бібліотечний фонд, який на-
лічує 940 тисяч примірників, є уні-
версальною базою для навчального
процесу та наукових досліджень. За
рік фонд бібліотеки поповнюється на
20 - 25 тисяч примірників, щорічно
книгозбірня передплачує до 150 назв
періодичних та інформаційних ви-
дань. Фонди не обмежуються лише
навчальною літературою, а містять
наукову та художню літературу, ен-
циклопедичні та довідкові видання,
словники, збірники законодавчих
матеріалів, нормативно-технічну до-
кументацію, рідкісні науково-технічні
видання, спеціальні види науково-
технічної літератури, дисертації та
автореферати, неопубліковані мате-
ріали, періодичні та інформаційно-
бібліографічні видання. Фонди фор-
муються як ресурсами на традицій-
них друкованих носіях, так і в елект-
ронному вигляді (на початок 2009 р.
802 видання на електронних носіях та
941 повнотекстовий документ, обо-
в’язково  ліцензійовані або захищені
авторським правом, були розміщені
на сервері бібліотеки).  Кількість ство-
рених записів електронного каталогу
(ЕК) складає  24 680 назв, електрон-
ної аналітичної картотеки періодич-
них видань — 33 990 назв.

Від стану інформаційних ресурсів
бібліотеки і якості наданих послуг
напряму залежить якість освіти.
Тому бібліотека, як головний соціаль-
ний інститут, який організує збиран-
ня,  збереження та використання
інформаційних ресурсів, є не-
від’ємним компонентом процесу
інформатизації ВНЗ. Підтверджен-
ням цього є Програма комп’ютери-
зації та інформатизації ДНУЗТ на
2007-2011 роки, що має назву «Ство-
рення електронного університету».
Один з розділів  програми має назву
«Розвиток бібліотеки як інформацій-
ного інтелект-центру університету» і
визначає перспективи діяльності на-
уково-технічної бібліотеки, її іннова-
ційну місію у формуванні й розвитку
інформаційної інфраструктури  уні-
верситету.

Основними напрямками роботи
бібліотеки ДНУЗТ (як і взагалі кни-
гозбірень ВНЗ) в області інформати-
зації є:

Комплексна автоматизація всіх
бібліотечних процесів на базі АБІС
«ІРБІС»;

Формування Електронної бібліоте-
ки. Розвиток медіатеки ДНУЗТ;

Організація навчання користу-
вачів. Розвиток інформаційної куль-
тури. Підвищення кваліфікації спів-
робітників бібліотеки;

Розвиток корпоративного співро-
бітництва в області інформатизації з
підрозділами ВНЗ, іншими бібліоте-
ками, інформаційними центрами і
організаціями. Участь у спільних
проектах.

У 2007 р. бібліотека університету
отримала Грант Міжнародної органі-
зації користувачів і розробників елек-
тронних бібліотек (ЕБНІТ) і придбала
ліцензійну модернізовану версію
АБІС — «ІРБІС 64» у складі АРМів:
«Каталогізатор», «Комплектатор»,
«Читач», «Адміністратор», «Книгови-
дача»,  «Книгозабезпечення», «По-
внотекстові БД» та TCP/IP — сервер
на додаткових 10 робочих місць.

Комп’ютерний парк бібліотеки ун-
іверситету складає 28 ЕОМ, які
підключені до Інтранет та Інтернет,
сервер бібліотеки, 6 принтерів, 6 ска-
нерів, обладнання для штрих-коду-
вання літератури, багатофункціо-
нальний пристрій, проектор та ек-
ран для медіа-презентацій.

З 2007 р. всі творчі роботи авторів,
які видані як в університеті, так і поза
його межами, здаються  в електрон-
ному вигляді до науково-технічної
бібліотеки. Основою передачі елект-
ронної інформації став Авторський
договір, який захищає права автора
на видання. Разом з Науково-дослі-
дною лабораторією інформаційних
технологій, Бюро програмних за-
собів, Обчислювальним центром,
Рекламно-видавничим відділом і ка-
федрами університету в бібліотеці
створено фонд електронних доку-
ментів закладу, формується  фонд
мережевих віддалених ресурсів.

Перехід на європейську кредитно-
модульну систему навчання та оці-
нювання знань вимагає збільшення
кількості часу, яку студент повинен
витрачати на самостійну роботу (50
% — аудиторні години, 50 % — само-
стійна робота). Це призвело в ос-



38 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ, № 2, 2009

танні роки до буму читальних залів.
Від керівництва університету та пра-
цівників бібліотеки це вимагає впро-
вадження нових заходів з оператив-
ного та повного задоволення читаць-
ких вимог. В 2008 р. в НТБ такими
заходами стали:

створення нового читального залу
економічної та гуманітарної літера-
тури;

завдяки інтегруванню локальної
комп’ютерної мережі бібліотеки в
мережу  університету з можливістю
виходу в Інтернет, було відкрито Ме-
діа-зал для забезпечення широкого
доступу до власних та світових елек-
тронних інформаційних ресурсів та
отримання користувачами елект-
ронної інформації у вигляді тексто-
вих-, графічних-, звукових- та відео-
файлів. Даний підрозділ забезпечує:

планомірне комплектування нау-
ково-технічної бібліотеки електрон-
ними ресурсами у відповідності з
профілем освітньої діяльності уні-
верситету;

роботу віртуального довідково-
бібліографічного апарату (ВДБА), як
сукупність довідкових і бібліографіч-
них джерел інформації, що знахо-
дяться  як в бібліотеці, так і за її ме-
жами і використовуються в режимі
віддаленого доступу;

он-лайнове довідково-бібліограф-
ічне обслуговування, тобто надання
доступу до віддалених бібліографіч-
них і повнотекстових  українських та
світових ресурсів на основі ліцензій-
них узгоджень з бібліотеками та
інформаційними центрами (інфор-
маційно-довідкові системи «ЛІГА —
ЗАКОН», «ЗОДЧИЙ», електронні пе-
ріодичні видання компанії «EBSCO»,
іноземні залізничні журнали, словни-
ки, енциклопедії, каталоги націо-
нальних і вузівських бібліотек Англії,
Франції, Росії  тощо);

розширення репертуару сервісних
послуг для користувачів (допомога в
пошуку інформації, друк, копіювання
інформації на електронні носії);

підготовку та проведення практич-
них занять і консультацій читачів з
нового навчального курсу  «Основи
інформаційної культури», роботи з
інформаційно-пошуковою системою
бібліотеки;

постійне оновлення web-сайту
науково-технічної бібліотеки на 3-х
мовах (українській, російській та
англійській) як  інформаційного пор-
талу, який забезпечує оперативність,
доступність і якість отриманої інфор-
мації.

підключення 38 кафедр та
підрозділів університету до Електрон-
ного каталогу бібліотеки. Завдяки
цьому користувачі зі свого робочого
місця можуть отримати інформацію
стосовно наявності у фондах бібліо-
теки літератури (як окремих видань,
так і статей) за будь яким пошуковим
словом;

активна робота працівників бібліо-
теки в усіх шести модулях автомати-
зованої інформаційно-бібліотечної
системи «ІРБІС 64»;

обов’язкове використання новітніх
інформаційних технологій при про-
веденні соціокультурних заходів
бібліотеки.

Бібліотека університету єдина се-
ред бібліотек ВНЗ Дніпропетровсь-
кої області,  яка  пропонує своїм чи-
тачам доступ до інформаційно-дові-
дкової правової системи «ЛІГА —ЗА-
КОН», де збирається актуальна діло-
ва і правова інформація в максималь-
ному об’ємі (оновлюється щоденно
через Інтернет). Надається також
доступ  до повних текстів електрон-
них ресурсів компанії EBSCO (а це
більше 5,5 тисяч наукових періодич-
них видань з природознавчих, гуман-
ітарних, технічних, економічних та
інших дисциплін  зі всього світу). Ка-
федри університету з’єднані мере-
жею з бібліотекою, тому викладачі та
студенти можуть отримати бібліог-
рафічну інформацію прямо зі свого
робочого місця. Зараз проводиться
робота з удосконалення системи
електронного замовлення на літера-
туру, що дасть змогу  не тільки оз-
найомитися з фондами бібліотеки у
віддаленому режимі, а й скоротити
терміни на її отримання.

Здійснення комплексу заходів
(проведення штрих-кодування літе-
ратури, створення Бази даних «Чи-
тачі», електронних формулярів та
електронних читацьких квитків на
кожного користувача) дозволили пе-
рейти до останньої фази впровад-
ження автоматизованої книговидачі.

Співробітники бібліотеки ДНУЗТ
пройшли тестування за міжнародни-
ми стандартами створення елект-
ронних бібліографічних записів  ста-
ли першими членами Дніпропет-
ровської регіональної корпоративної
бібліотечно-інформаційної системи.
На сьогодення до складу корпорації
входить 5 бібліотек ВНЗ Дніпропет-
ровська. Головна мета даного про-
екту — створення єдиної інформац-
ійної електронної бази аналітичного
опису статей з періодичних видань,
раціональне використання внут-
рішніх ресурсів бібліотек-учасниць,
підвищення якості бібліотечно-ін-
формаційного обслуговування та
розширення інформаційних можли-
востей для користувачів. Це є пер-
шим етапом у виконанні завдання,
поставленого Міністерством освіти
та науки України перед книгозбірня-
ми ВНЗ — «Завдання бібліотек - всі
накопичені багатства включити в єди-
ний кібернетичний простір. І тоді
бібліотеки забезпечуватимуть на-
вчально-виховний процес, служити-
муть знанню, добру, духовному зро-
станню людини» [1, с. 35]. Управля-
ти інформацією і надавати відкритий
доступ до неї — це і є найактуальніші
завдання для бібліотеки, і без їх
рішення в сучасному суспільстві жо-
ден регіон, жодна  галузь господарсь-
кої діяльності людини не зможе успі-
шно розвиватися.

Узагальнюючи наведене, мож-
но стверджувати, що в цілому вирі-
шена одна з основних задач бібліо-
теки ДНУЗТ — забезпечення більш
повного доступу до освітніх ресурсів
університету, в тому числі до елект-
ронних каталогів та повнотекстових
електронних матеріалів навчально-
го, наукового та інформаційного при-
значення,  а також віддалених інфор-
маційних ресурсів, організовано їх
облік та створена система пошуку
ресурсів.

Простежується закономірна поява
позитивної відповіді на питання щодо
однієї з основних ознак сучасної ос-
віти — переходу від принципу «Осві-
та на все життя» до «Освіта через все
життя». У ВНЗ, підпорядкованих Укр-
залізниці, складені всі умови для по-
стійного підвищення рівня знань та



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ, № 2, 2009 39

кваліфікації працівників залізничної
галузі. Наприклад, у ДНУЗТ щорічно
більше двох тисяч робітників усіх за-
лізничних спеціальностей з різних
доріг та куточків України підвищують
свій освітній рівень в Інституті після-
дипломної освіти та більше ста осіб
отримують другу вищу освіту в на-
прямку вагонобудування та охорони
довкілля, економіки транспорту та
комп’ютерного забезпечення, право-
знавства та інтелектуальної влас-
ності. І реалії сьогодення свідчить
про те, що практичний менеджмент
інформаційних ресурсів у бібліоте-
ках фахових ВНЗ можливий лише за
умови тісного їх співробітництва з
різними залізничними установами,
розширення спектра бібліотечних
послуг у сфері інформації, створен-
ня служб маркетингу тощо. Така
діяльність повинна стати прикладом
успішної кооперації в системі інфор-
маційного обслуговування 2-х струк-
тур: закладів освіти та підприємств
Укрзалізниці. Практично здійснити це
дозволяє розвиток сучасних інфор-
маційних технологій у створенні
принципово нового виду кумуляції
інформаційних ресурсів — Електрон-
ної бібліотеки (ЕБ) (а в нашому ви-
падку — Електронної бібліотеки Укр-
залізниці). Такі галузеві корпорації на
Україні вже діють в медицині, аграрній
та юридичній галузях. Формування
ЕБ забезпечить оперування велики-
ми обсягами інформації, оператив-
не представлення користувачам
електронних інформаційних ресурсів
(ІР) по телекомунікаційним мережам,
компактне та довгострокове збере-
ження ІР, формування ефективної
системи збереження бібліотечних
фондів завдяки створенню електрон-
них копій документів. Вона має вклю-
чати в себе різні види документів —
від праць вчених, практичних та ме-
тодичних розробок, різноманітних
інструкцій  до сучасних підручників із
залізничної тематики та галузевих
стандартів. Проект створення Елек-
тронної бібліотеки Укрзалізниці по-
винен передбачати формування фон-
ду електронних документів (навчаль-
них, наукових, методичних, практич-
них тощо) на основі принципу заці-
кавленості авторів у відображенні
результатів своїх інтелектуальних

наробок в галузевих та національних
інформаційних ресурсах. Це дозво-
лить авторам донести до світової
спільноти дані про публікації шляхом
надання інформації про них в пошу-
ковому апараті бібліотеки, забезпе-
чити постійне зберігання комп’ютер-
них версій  публікацій та організува-
ти їх розповсюдження на узгоджених
з авторами умовах.

Пошук, вивчення та аналіз інфор-
мації щодо створення вітчизняних та
світових залізниць  у ХІХ столітті та
подальшого їх розвитку на початку
ХХ сторіччя можливі тільки за умови
збереження в фондах бібліотек га-
лузі раритетних видань,  історичної
спадщини національних залізниць. З
моменту створення бібліотек, ці ви-
дання зберігалися в загальних фон-
дах навчальної, наукової та худож-
ньої літератури, пережили війни і ре-
волюції, евакуації та побутові нега-
разди. Тому більшість книг знахо-
дяться в зношеному стані, на деяких
відсутні оправи, немає титульних
сторінок або не вистачає сторінок
основного тексту. Все це ускладнює
ідентифікацію кожного видання. Але
вони — інтелектуальне багатство га-
лузі.  Тому,  окремим напрямком ро-
боти, потребуючим термінового вир-
ішення,  повинно стати створення,
упорядкування в окремий фонд і
бібліографічний опис в електронно-
му вигляді рідкісних та цінних видань,
в першу чергу, галузевої залізничної
тематики та обов’язкове відображен-
ня бібліографічної інформації про за-
лізничні раритети у Електронній
бібліотеці Укрзалізниці (якщо буде
прийнято рішення про її створення).

В бібліотеці ДНУЗТ вже розпочата
робота над створенням електронної
колекції «ЗАЛІЗНИЧНА УКРАЇНІКА».
В ній будуть зібрані повні тексти, зву-
кові, графічні, мультимедійні доку-
менти: офіційна та нормативна літе-
ратура, електронні підручники,
статті, цінні та рідкісні видання, віде-
офільми з лекціями та презентація-
ми, автореферати дисертацій, ен-
циклопедії та словники галузевої те-
матики. Проводиться перевід в елек-
тронний вигляд літератури з  фонду
стародруків залізничної тематики, з
тим, щоб ці книжки, які вже не підпа-

дають під дію авторського права, роз-
містити у вільному доступі на сайті
бібліотеки.

Час диктує нові правила і напрям-
ки професійної діяльності фахівців
всіх бібліотек (не тільки закладів ос-
віти) залізничної галузі. Щоб окрес-
лити їх, треба розглянути наступні
проблемні питання, загальні для всіх
книгозбірень, підпорядкованих Укр-
залізниці:

Головний інформаційний масив
будь-якої бібліотеки — її фонд, який
повинен відповідати профілю підго-
товки фахівців у ВНЗ. Але фактично
на Україні ми не маємо видавництва,
яке б забезпечувало галузь залізнич-
ного транспорту літературою. Існує
видавництво «Транспорт України»,
але превалює в ньому випуск літера-
тури з авіації, водного та автомоб-
ільного транспорту тощо. В минуло-
му всесоюзне видавництво «Транс-
порт» забезпечувало потрібною нам
галузевою  інформацію всі регіони
СРСР, зараз воно є російським ви-
давництвом (має назву «Маршрут»),
і його прайси та каталоги комплек-
татори отримують із Москви з «ока-
зією». Придбання російських підруч-
ників залізничної тематики теж відбу-
вається стихійно, не скоординова-
но, «по случаю». Посередники, які
розповсюджують російські видання,
перепродають їх за дуже велику ціну.
Тому за останні роки комплектуван-
ня залізничною літературою відбува-
лось за мінімальними показниками,
і літературу ми отримували майже
всю на російський мові (ці дані не
стосуються власних видань універ-
ситету). В бібліотеках інших навчаль-
них закладів Укрзалізниці ситуація
повністю ідентична нашій.

На сьогодення існує необхідність
розгляду питання щодо створення
при  Укрзалізниці корпоративної
інформаційно-бібліотечної мережі
галузі «Залізничний транспорт» як
умови для забезпечення якості осві-
ти, обміну досвідом, перепідготовки
і підвищення кваліфікації викладачів
та працівників залізничного транс-
порту. Керівництвом ДНУЗТ ще в січні
2008 р. були надіслані  пропозиції на
ім’я Генерального директора Укрза-
лізниці Мельничука В.О. щодо інтег-
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рації електронних ресурсів бібліотек
галузі.

Використання в бібліотеках сучас-
них інформаційних технологій зумов-
лює необхідність забезпечення їх
кваліфікованими кадрами. Від бібліо-
текарів, медіафахівців, бібліографів
чекають уміння працювати з елект-
ронними та аудіовізуальними доку-
ментами, із сучасною технікою, во-
лодіння основами комп’ютерної гра-
мотності, володіння навичками елек-
тронної аналітико-синтетичної об-
робки інформації, методики її ство-
рення та розповсюдження тощо.  Це
потребує обов’язкової постійної
підготовки та перепідготовки праців-
ників бібліотек у системі безперерв-
ної фахової освіти.

Аналіз стану інформатизації  ДНУЗТ
та основних показників в цьому на-
прямку інших бібліотек ВНЗ залізнич-
ної галузі дозволив зробити наступні
висновки:

1. Розвиток кожної з бібліотек га-
лузі як складної, відкритої, динаміч-
ної, самоорганізуючої системи, яка
безперервно адаптується до змін
зовнішнього середовища, потребує
формування нової концепції та не-
обхідність розробки інструменталь-
них засобів підтримки проектування
і функціонування її як організації но-
вого покоління.

2. Аналіз документного потоку та
власний досвід дозволили сформу-
вати напрямки роботи з інформати-
зації бібліотек згідно з сучасними ви-
могами:

Комплексна автоматизація всіх
бібліотечних процесів;

Формування Електронної бібліоте-
ки. Розвиток медіатеки;

Організація навчання користу-
вачів. Розвиток інформаційної куль-
тури. Підвищення кваліфікації
співробітників бібліотеки;

Розвиток корпоративного співро-
бітництва в області інформатизації з
підрозділами ВНЗ, іншими бібліоте-
ками, інформаційними центрами і
організаціями як залізничної, так і
інших галузей.

3. Бібліотеки ВНЗ в цілому висту-
пають сьогодні провідною силою у
розвитку бібліотечно-інформаційних
систем і технологій. Підтвердженням

цього є здатність сучасної книгозбірні
ВНЗ стати інформаційною основою
науково-освітнього процесу.

4. Узагальнення досвіду науковців
та практиків бібліотечно-інформацій-
ної справи  підтверджує необхідність
створення галузевої бібліотечно-
інформаційної корпорації  з метою
підвищення повноти, оперативності
бібліотечно-інформаційного обслуго-
вування всіх категорій користувачів за
рахунок представлення їм об’єдна-
них інформаційних ресурсів та за-
собів пошуку в них з використанням
сучасних інформаційних і телекому-
нікаційних технологій. В корпорації
може бути представлена Електронна
бібліотека Укрзалізниці зі створеним
зведеним вітчизняним інформацій-
ним ресурсом із залізничного транс-
порту: Електронним каталогом, елек-
тронною колекцією «Залізнична Ук-
раїніка», електронною базою даних
«Фонд рідких та цінних видань Укрза-
лізниці» тощо.

5. Враховуючи практичну, еконо-
мічну, соціальну важливість створен-
ня корпоративних галузевих бібліо-
течно-інформаційних об’єднань, це
питання повинно притягти до себе
більш конструктивне відношення не
тільки директорів самих бібліотек,
але й керівників ВНЗ, установ і
підприємств Укрзалізниці, відпові-
дальних за розвиток інформаційної
інфраструктури України.

6. Необхідною умовою подальшої
діяльності в цьому напрямку повин-
но бути створення координуючого
методичного центру для бібліотек
залізничної галузі України. Науково-
технічна бібліотека ДНУЗТ за умов
матеріальної та організаційної
підтримки  може взяти ці функції на
себе.

7. В Україні існує наявність про-
блемної ситуації, яка полягає у
відсутності видавництва, яке б забез-
печувало необхідною навчальною та
науковою літературою (як в друкова-
ному, так і в електронному вигляді)
галузь залізничного транспорту.

8. Подальша інформатизація
бібліотек, їх трансформаційне онов-
лення неможливі без серйозних змін
у спеціально-кваліфікаційній струк-
турі кадрів (введення посад зав.

відділом автоматизації, фахівця-про-
граміста, фахівця з електронних ре-
сурсів) та потребує обов’язкової по-
стійної підготовки та перепідготовки
працівників бібліотек у системі без-
перервної фахової освіти.
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