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Впровадження ІКТ

Інформатизація

(2009 р. до цього часу)

Автоматизація

(1999–2008)

Комп’ютеризація 

(1991–1998)

Апаратне, комунікативне та 
програмне забезпечення
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1991 2015

Комп’ютеризація (1991-1998)
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• 1992 р. – створення ЕК на базі бібліотечної системи
MARC

• 1994 р. – створення Сектору автоматизації бібліотечних
процесів

• 1995 р. – створення локальної мережі бібліотеки з 5 ПК

• 1995 р. – використання електронної пошти

• 1996 р. – використання бібліографічних та
повнотекстових БД на оптичних дисках

• Налагодження міжбібліотечних зв’язків - заснування
АСІБТ бібліотек Харкова

Комп’ютеризація (1991-1998)
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Загальні тенденції
• Полегшення внутрішніх операцій на окремих ділянках

• Перенесення існуючих традиційних технологій на
можливості обчислювальної техніки

• Неприйняття та недовіра до комп’ютерної техніки у
окремих категорій співробітників

• Необхідність формування професійної та
психологічної готовності персоналу до технологічних
змін

• Надання допомоги в опануванні електронними
засобами та оволодінні новими прийомами роботи

Комп’ютеризація
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• 1999 р. – підключення до Інтернет
• 2000 р. – членство у Міжнародній Асоціації “Інформатіо-

Консорціум”
• 2000 р. – презентація мережевого та SQL-Internet версій ПЗ

MARC для бібліотек ВНЗ Харкова
• 2001 р. – розробка і затвердження Перспективного плану

(концепції розвитку) автоматизації бібліотеки
• 2002 р. – представлення Web-сторінки бібліотеки на сайті

університету
• 2003-2004 рр. – відкриття залів електронної інформації для

студентів та науковців
• 2005 р. – реорганізація Сектору автоматизації та методичної

роботи у Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного
забезпечення

• 2006 р. – придбання і впровадження АБІС УФД/Бібліотека

Автоматизація (1999-2008)
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Загальні тенденції
• Перетворення Інтернету на одне з пріоритетних

джерел для задоволення будь-яких запитів

• Розширення спектру послуг

• Перетворення комп'ютера у необхідний інструмент
повсякденної праці

• Зростання інтересу і бажання співробітників
оволодівати новими технологіями

Автоматизація
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Інформатизація (з 2009 р. до цього часу)

• Надання онлайн-доступу до ЕК за принципом 24/7

• Створення та підтримка Репозитарію ХНМУ

• Створення та підтримка власного веб-сайту бібліотеки

• Впровадження електронної книговидачі за
технологією штрихкодування

• Членство у Корпорації медичних бібліотек України
щодо створення зведеного ЕК

• Створення в університеті бездротової мережі за
технологією Wi-Fi
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Комплектування та 
реєстрація 
документів

Каталогізація 
документів та 

створення 
електронного 

каталогу

Довідково-
бібліографічне та 

інформаційне 
обслуговування

Книговидача

Облік 
книгозабезпеченості

ІРБІС-сервер

Комплексна автоматизація традиційних 
бібліотечних процесів
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• Подальше підвищення кваліфікації персоналу

• Використання комплексу сучасної електронно-
обчислювальної техніки у вирішенні професійних
завдань

• Перехід обслуговування користувачів у віртуальний
простір

• Посилення консультативної функції бібліотеки

• Проведення просвітницьких, навчальних і науково-
практичних заходів для різних категорій користувачів

• Введення додаткових посад заступника директора
бібліотеки з інформаційних технологій та провідного
адміністратора системи

Інформатизація (з 2009 р. до цього часу)
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• Моніторинг відповідності інформаційних ресурсів
бібліотеки інформаційним потребам користувачів

• Освоєння можливостей Інтернет-технологій і надання
доступу до світових інформаційних ресурсів

• Генерація власних електронних ресурсів і надання
онлайн-доступу до них

• Розширення системи сервісів та послуг
• Автоматизація основних технологічних процесів
• Підвищення професійної компетентності бібліотекарів та

медіа-інформаційної культури користувачів
• Участь у корпоративних бібліотечних проектах
• Удосконалення організаційної структури і форм

управління бібліотекою

Ключові напрямки інформатизації
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Проблеми і труднощі

• Недостатнє фінансове, матеріально-технічне та
кадрове забезпечення

• Використання різноманітних АБІС та відсутність
системи авторитетного контролю

• Недосконалість методичної підтримки та форм
статистичної звітності

• Проблеми місцевого рівня внаслідок прийнятих в
поспіху рішень та власних помилок



Page 13

Інформатизація суспільства обумовлює 
необхідність трансформації всієї діяльності 
сучасної університетської бібліотеки

Бібліотека перетворюється із сховища 
друкованих документів в автоматизований 
бібліотечно-інформаційний центр

Зміст бібліотечно-інформаційної діяльності і 
надалі буде визначатися можливостями ІКТ

Висновки
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