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1917 р., чи до ХХ, тому що він помер після цього року. На наш погляд, 
більш важливою є дата написання основних творів митця.

Нині виходить друком багато книг, автори яких вважають, що вони пи-
шуть праці з філософії, психології чи історії, хоча фахівець із цих наук не 
зміг би сказати, що вони написані на високому професійному рівні. У та-
ких випадках ця література відносилась до нарисів про науку. Хоча відне-
сення книги до літератури теж повинно передбачати наявність певної ху-
дожньої майстерності, що у цих виданнях наявне далеко не завжди. Але 
часом буває, що нариси про літературу написані на високому художньо-
му рівні, і важко однозначно сказати, чи слід їх відносити до літерату-
рознавства як науки. У цьому питанні від вибору систематизатора багато 
що залежить. Необхідно звернути увагу на те, яку мету ставив перед со-
бою автор.

Філологічна наука розвивається, і разом із нею змінюються оцінки та 
переглядається класичний канон у літературі, що повинно відбиватися в 
систематичному каталозі. У систематичному каталозі виділені окремими 
роздільниками письменники, які вважалися провідними в радянську добу 
і не вважаються такими нині. Сьогодні багато з них цікаві тільки фахів-
цям. Натомість чимало інших художників слова із другорядних перейшли 
у провідні. Їхня творчість потребує виокремлення роздільниками в ката-
лозі. При цьому в умовах плюралізму думок уявлення про класичний ка-
нон можуть бути різні. У цьому питанні слід керуватися не ідеологічною, 
а художньою оцінкою творчості митця.

Отже, систематизатор відповідає на виклик часу, працює у тісному 
зв’язку з читачем, відчуваючи його потреби. Для його ефективної роботи 
необхідне постійне підвищення кваліфікації у тій галузі знань, якою він 
займається, увага до інновацій та новітніх тенденцій у ній, що дасть змо-
гу значно підвищити якість його діяльності. У такому випадку звернення 
до довідкових видань буде зведене до мінімуму, і систематизатор зможе 
прийняти швидке рішення на основі наявної інформації. А це важливо в 
умовах стрімкого збільшення інформації та переоцінок у науці.

М. В. Ігнатюк, директор бібліотеки Житомирського національного аг-
роекологічного університету

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
КОРИСТУВАЧІВ ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

БІБЛІОТЕК ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розвиток вільного та демократичного суспільства в Україні неможли-
вий без участі в цьому процесі самих громадян. Свідомий та активний 
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громадянин – це, перш за все, людина, яка вільно орієнтується у потоці 
інформації, здатна оцінити достовірність і актуальність часом суперечли-
вих свідчень і фактів. У процесі формування такого громадянина значну 
роль відіграє рівень розвитку його інформаційної грамотності.

Інформаційна грамотність є комплексом навичок і вмінь, які набува-
ються в процесі навчання. У цей комплекс входить відношення до само-
го процесу навчання, а також уміння користуватися інструментальними 
програмними засобами, такими, як інтерактивні посібники, різні методи-
ки, групова робота тощо. 

Можна визначити наступні форми та техніки навчання, які активно ви-
користовуються сьогодні бібліотекарями при формуванні інформаційної 
грамотності користувачів:

інтерактивні навчальні програми, що реалізуються через бібліотечні 
веб-сайти

• електронні демонстрації з практичними завданнями;
• вправи з використання електронних інформаційних ресурсів, які 

самостійно виконуються малими групами користувачів;
• тренінги, орієнтовані на підтримку конкретних академічних кур-

сів, тренінги з використання інформаційних ресурсів, що розро-
бляються спільно з викладачами цих курсів і які пропонуються на 
бібліотечному веб-сайті;

• семінари-тренінги, присвячені електронним каталогам, базам да-
них та іншим подібним ресурсам, що проводяться з користувача-
ми;

• спеціальні навчальні курси з інформаційної грамотності.
Основною категорією користувачів, які мають найбільшу потребу у 

розвитку своєї інформаційної грамотності, є студенти, аспіранти та учнів-
ська молодь Житомирського національного агроекологічного університе-
ту (ЖНАЕУ), учні технікумів і коледжів аграрного профілю Житомир-
ської області.

Процес розвитку сучасної системи бібліотечно-інформаційного за-
безпечення агроекологічної галузі в Житомирській області започатковує 
формування обласного бібліотечного інформаційно-ресурсного центру 
агроекологічного спрямування, осередком якого стало об’єднання сіль-
ськогосподарських бібліотек Житомирської області.

До об’єднання входять дев’ять бібліотек аграрного профілю, се-
ред яких: сім бібліотек технікумів, коледжів та їх філій, дві бібліотеки 
науково-дослідних установ. Основним завданням Головної бібліотеки 
об’єднання є координація діяльності з усіх напрямів бібліотечної роботи.

У 2014 р. було організовано навчання користувачів об’єднання з вико-
ристанням онлайн ресурсів Асоціації «Інформатіо-Консорціум», у рамках 
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якого користувачі отримали доступ до матеріалів повнотекстових баз да-
них BioOne, Polpred.com, East View Information Services, IMF eLIBRARY. 
У процесі тестування цих ресурсів користувачі об’єднання з 01.09.2013 р. 
по 01.03.2014 р. завантажили понад 4 600 документів.

З 2013 р. у ЖНАЕУ була введена дисципліна «Інформаційна культу-
ра студента» для студентів перших курсів усіх спеціальностей. Мета кур-
су – навчити навикам користування сучасними інформаційними ресур-
сами, знаходити необхідну інформацію та вміти вибирати раціональну 
систему пошуку інформації щодо поставлених навчальних і наукових за-
вдань. У 2013–2014 рр. досягнення цієї мети здійснювалось під час вирі-
шення наступних завдань:

• освоєння раціональних прийомів і способів самостійного веден-
ня пошуку інформації та систематизації даних відповідно до на-
вчального процесу;

• оволодіння навиками та методами переробки інформації;
• вивчення та практичне застосування технології підготовки, оформ-

лення результатів самостійної навчальної та науково-дослідної ді-
яльності (рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей);

• користування повнотекстовими базами даних тощо.
У 2013/2014 навчальному році цей курс пройдуть понад 320 користу-

вачів об’єднання.
У 2013 р. стартувала акція «Буккроссинг», яка покликана поширюва-

ти культуру активного читання серед користувачів і працівників бібліо-
тек об’єднання. На полицях є художня та наукова література, книги з пси-
хології, історії, релігії, декоративно-прикладного мистецтва тощо. До дня 
студента працівники бібліотеки ЖНАЕУ розробили листівки з умовами 
акції та карту з позначками розташування поличок з книгами. Мета бук-
кроссингу – розвиток культури активного читання в умовах вільного об-
міну книгами між користувачами.

У 2014 р. Головна бібліотека об’єднання апробувала новий напрям ро-
боти з користувачами, спрямований на підвищення інформаційної гра-
мотності користувачів, перш за все, студентів, – інтерактивні командні 
змагання «Бібліоквест». Цей напрям засновано на використанні методів 
«ігрофікації» (англ. – gamification), тобто використанні ігрових елементів 
у неігровому контексті навчального процесу. Квест-проект – проблемне 
завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використову-
ються різні джерела інформації 

У бібліотечному квесті брали участь три студентські команди – «Тех-
нобук», «Ботани» і «Ерудити», які виконували завдання протягом декіль-
кох днів у три етапи.

І етап (Фото-крос «Місто читає») – у м. Житомирі значна кількість 



122

місць, пов’язаних з книгою (пам’ятники української історії та культури, 
музеї, бібліотеки). Кожній команді необхідно було зробити декілька фо-
тографій поруч чи на тлі місць або предметів, що пов’язані з процесом 
читання.

ІІ етап (Бюро творчих знахідок «Похід книжковим лабіринтом або 
уяви себе бібліотекарем») – команди отримали маршрутні листи з пере-
ліком завдань і картою розташування відділів бібліотеки. Необхідно було 
ознайомитися з автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою 
«ІРБІС», здійснити пошук праць викладачів університету в електронно-
му каталозі, зашифрувати декілька книг і нанести штрихові коди, ознайо-
митися з електронними періодичними виданнями, які доступні в локаль-
ній мережі університету та ін.

ІІІ етап (Гра-сміхотерапія «Бібліотечний куточок веселого настрою») 
– учасникам «Бібліоквеста» необхідно було розробити та представити
власний проект на підтримку читання та написати синквейн на тему «Бі-
бліотека». Команди підготували кілька відеороликів про книгу, гуморис-
тичні вірші, сценки та плакати.

Таким чином, інформаційна грамотність є ключовим фактором в осві-
ті протягом усього життя людини. Громадяни повинні розвивати свої ін-
формаційні компетенції постійно, особливо в роки навчання, і тут праців-
ники об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської облас-
ті відіграють ключову роль у забезпеченні інформаційної грамотності ко-
ристувачів об’єднання.


