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станніми роками українські бібліотеки ак-
тивно впроваджують автоматизовані
інформаційні технології, що сприяє, без-

перечно, більш якісному та швидкому задоволен-
ню потреб користувачів. Крім того, інформатизація
та автоматизація бібліотечних процесів дає змогу
підвищувати ефективність праці бібліотекарів, а
також реалізовувати нові форми роботи з користу-
вачами. Разом з тим, упровадження комп’ютерної
техніки та сучасної автоматизованої інформаційної
бібліотечної системи (АІБС) висуває підвищені ви-
моги до професійного рівня персоналу.
В умовах, що склалися, Житомирська обласна

універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича
(ЖОУНБ) прийняла рішення про закупівлю АІБС
«ІРБІС 64». З жовтня 2006 р. відділ нових
бібліотечних технологій (ВНБТ) розпочав її упро-
вадження.
Освоєння АІБС «ІРБІС 64» розпочалося з вив-

чення АРМів «Адміністратор», «Комплектатор» і
«Каталогізатор». Для навчання бібліотекарів ро-
боті в «ІРБІС 64» призначили бібліотечного
адміністратора, створили групу редакторів та їх
заступників у відповідних структурних
підрозділах бібліотеки.
Бібліотечним адміністратором були розроблені

методичні матеріали з освоєння АРМа «Ката-
логізатор», а також правила заповнення закладок і
полів згідно з нормативною документацією.

Протягом 6 місяців навчання пройшли 74
працівники (див. рисунок). Для перевірки знань
було створено атестаційну комісію та визначено
обов’язкові умови проходження атестації: на-
явність власного конспекту, правильність запов-
нення полів у системі «ІРБІС 64» на ті документи,
що були описані протягом всього навчання, а та-
кож складання бібліографічних записів на декіль-
ка запропонованих документів. У процесі навчан-
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Рис. Динаміка зростання кількості бібліотечних працівників
ЖОУНБ, які мають навички роботи з АІБС «ІРБІС 64»
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ня вдалося здолати психологічний бар’єр,
працівники бібліотеки успішно засвоїли АРМ
«Каталогізатор». Та й екзамен після закінчення
навчання склали усі слухачі.
Щоб уникнути помилок при упровадженні АІБС

«ІРБІС 64» працівники ВНБТ вивчали досвід
вітчизняних і зарубіжних колег. Як з’ясувалося,
деякі бібліотеки створюють окремі бази даних
(БД) для кожного відділу. Це породжує певні труд-
нощі для користувачів під час пошуку інформації,
оскільки вони змушені переходити від однієї бази
даних до іншої. Тому було прийнято рішення вес-
ти єдиний інтегрований електронний каталог
(ЕК). Зі створенням електронного каталогу значно
підвищилася ефективність роботи бібліотекарів, а
користувач тепер має змогу швидко знайти інфор-
мацію незалежно від виду та типу документа за
допомогою пошукових ознак, визначити місцезна-
ходження конкретного документа, не переходячи
при цьому від однієї бази даних до іншої.
У процесі роботи перед бібліотечним

адміністратором було поставлено завдання: адап-
тувати АІБС «ІРБІС 64» до потреб бібліотеки. Зок-
рема, для спрощення процесу введення даних ре-
дагувалися та доповнювалися словники БД ЕК.
Також було відредаговано ієрархічні довідники
для видавничої діяльності бібліотеки, що значно
спростило роботу персоналу. Тепер адаптація
програми відбувається постійно.
З метою розширення можливостей пошуку

інформації для користувачів вирішили заповнюва-
ти поля ЕК якомога повніше по кожному конкрет-
ному документу, більш повно розкриваючи його
зміст. Документ, надійшовши до бібліотеки, спо-
чатку потрапляє до відділу комплектування
бібліотечних фондів, потім до відділу обробки
літератури та організації каталогів. Ці підрозділи
здійснюють опис основних бібліографічних еле-
ментів, закріплених за кожним із них, в ЕК. Потім
документ надходить до відповідного відділу, де
він описується максимально повно та детально за
допомогою більшої кількості полів. Зокрема, опи-
суються географічні, хронологічні, предметні руб-
рики, персоналії, анотації тощо, а ключові слова –
двома мовами. Таке рішення було прийнято, вихо-
дячи з потреб користувачів. Тепер користувач, ма-
ючи навіть мінімум відомостей про документ, мо-
же знайти його в ЕК.
З початком упровадження АІБС «ІРБІС 64» та

інтенсивним процесом його освоєння персоналом
ЖОУНБ виникла потреба у придбанні додаткових
персональних комп’ютерів (ПК), оскільки існую-

чого парку ПК було вже недостатньо для одночас-
ної роботи необхідної кількості працівників різних
відділів. Протягом 2006–2010 рр. бібліотека по-
повнила свій комп’ютерний парк і на 1 червня
2010 р. він зріс до 52 машин, на 25 з яких встанов-
лено «ІРБІС 64».
На  сьогоднішній день бібліотека працює у версії

2007.2, створено 70 наборів ini-файлів; формувати
або редагувати записи одночасно можуть 25
працівників. ЕК нараховує понад 70 тис. записів.
За допомогою АРМа «Коректор» усунено помилки
в ЕК, які при виправленні де-візу не завжди мож-
на було виявити.
Проблему визначення предметних рубрик допо-

магає вирішувати «Руководство по методике пред-
метизации. Опыт Российской национальной биб-
лиотеки». Це видання подарував ЖОУНБ прези-
дент Міжнародної асоціації користувачів та роз-
робників електронних бібліотек і нових інфор-
маційних технологій, генеральний директор
ДПНТБ Росії Я. Л. Шрайберг під час свого візиту
до України у 2009 р.
ЖОУНБ тісно співпрацює з Рівненською дер-

жавною обласною бібліотекою (РДОБ), є учасни-
ком міжрегіонального консорціуму «Історична
Волинь» (http://istvolyn.info). Цей проект ре-
алізується з метою створення в мережі Інтернет
електронної бібліотеки повних текстів рідкісних
документів з використанням ресурсів обласних
бібліотек і архівів Рівненської, Волинської, Тер-
нопільської, Хмельницької та Житомирської об-
ластей.
Співробітники ЖОУНБ постійно відвідують

школу-семінар  ІРБІС, яка функціонує в рамках
щорічної міжнародної кримської конференції. Це
значно допомагає впровадженню АІБС у роботу
бібліотеки.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо: зав-

дяки вивченню досвіду роботи інших бібліотек із
впровадження автоматизованих бібліотечних тех-
нологій і розробленню власної методики навчання
персоналу вдалося уникнути багатьох проблем
при впровадженні АІБС «ІРБІС 64». Загалом про-
цес переходу на нові інформаційні технології в
ЖОУНБ відбувається успішно, що дає змогу
піднести рівень обслуговування користувачів і
більш успішно співпрацювати з партнерами.
Нижче наводяться приклади бібліографічних за-

писів.
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учасне суспільство досягло такого етапу у
своєму розвитку, коли прогрес будь-якої
галузі його життя визначають саме висо-

кокваліфіковані кадри. Не є винятком у цьому сен-
сі і бібліотечна сфера. Її життєдіяльність, конку-
рентоспроможність сьогодні також великою мірою
залежать від кадрового ресурсу, таких його харак-
теристик, як професіоналізм, компетентність,
творче ставлення до справи, комунікабельність,
здатність до нестандартних рішень, прагнення нав-
чатися, здобувати знання упродовж життя тощо.

Все це й зумовлює актуальність питань, пов’яза-
них з якісною підготовкою і перепідготовкою біб-
ліотечних кадрів, пошуком найбільш ефективних
форм цієї роботи, які б давали змогу працівникам
органічно поєднувати теоретичні знання з практи-
кою, творчо підходити до вирішення нагальних ви-
робничих проблем.
Останнім часом, з урахуванням постійно зростаю-

чих вимог до учасників бібліотечного-інформацій-
ного процесу, їх професійне навчання дедалі часті-
ше організовується із використанням тренінгових
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У статті обґрунтовується доцільність та ефективність застосування тренінгових форм роботи у бібліотечному процесі. Роз-
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Lately the socialpsychological training got wide distribution both in foreing and in domestic practice. Expedience and efficiency of
application of trening’s forms of work in a library process is grounded in the article.
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