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культури, ніж спорудження нових об’єктів). Або ж на креативні способи участі бібліотеки в 

збереженні та примноженні місцевої історії. Або ж навіть на процес створення бібліотечних 

«родзинок», які певним чином відображатимуть саме міську своєрідність та «геній міста». 

Щоправда, саме тут і починається найцікавіше: наскільки далеко ми здатні піти в 

такій стратегії? Чи зможемо ми зняти проблему протистояння універсальності й 

унікальності, ставши одночасно доступними для всіх і (своє)рідними для кожного? Чи 

вдасться нам відповідати і глобальним тенденціям, і локальним викликам? Ці питання 

залишаються відкритими. Але вони вже «розлиті в повітрі». І дехто в суспільстві, як і 

сторіччями до цього, хтось за звичкою, а хтось таки через справжню до нас довіру й 

симпатію, все ж поки чекають від нас мудрої відповіді. І наше головне завдання – не 

змушувати чекати занадто довго. 

 

 

УДК 021.2 

Щербак Яна Олександрівна, 

бібліотекар Бібліотечно-інформаційного центру Сумського державного університету 

м. Суми, Україна 

 

ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР БІБЛІОТЕКИ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ ОСВІТИ ТА САМООСВІТИ 

 

Інформаційний та освітній простір є ключовим для розвитку країни. Наука та освіта, 

як і інші сфери людської діяльності, потребують оперативної, своєчасної та достовірної 

інформації. Вченому, досліднику, викладачу, студенту, професіоналу потрібні потужні 

інформаційні ресурси, як вітчизняні, так і світові: швидкий, зручний, багатоаспектний доступ 

до світової наукової інформації через бази даних, наукову періодику, наукову літературу [1], 

а бібліотеки виступають якісною платформою для організації освітньої та наукової 

діяльності. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій вимагає від бібліотек 

ВНЗ постійного оновлення традиційних функцій, сприяє активізації процесу віртуалізації 

освітнього простору, впровадження інноваційних методів, форм та засобів задоволення 

інформаційних, освітніх потреб користувачів. 

Формування та якісне наповнення віртуального простору є першочерговим завданням 

Бібліотечно-інформаційного центру Сумського державного університету. 
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Сучасна інформаційно-бібліотечна система СумДУ моделює, накопичує, зберігає та 

ефективно використовує різні колекції документів, як в традиційній формі (паперовій), так і 

нетрадиційній (електронній); виконує основну роль у формуванні науково-освітнього 

інформаційного простору – створює інформаційно-когнітивне електронне середовище для 

освіти, самоосвіти, професійного зростання, виконання наукових досліджень, розширення 

наукової комунікації. 

Віртуальний бібліотечний простір складається з кількох компонентних складових: 

локальних електронних ресурсів, доступ до яких здійснюється лише з АРМ університету та 

бібліотеки, підключених до Інтернету; та ресурсів вільного доступу – доступ до яких 

забезпечується з будь-якої точки світу. 

Створено та підтримується в актуальному стані сайт бібліотеки 

(library.sumdu.edu.ua) – головна точка доступу до всіх електронних ресурсів (власних 

університетських, вітчизняних, світових). Наразі, в контексті підтримки світової політики 

відкритого доступу, СумДУ надає доступ до таких власних баз даних:  

- електронний каталог (lib.sumdu.edu.ua) – відтворює весь фонд бібліотеки 

(книги, статті, автореферати, дисертації, технічні документи тощо). Зараз це понад 450 тис. 

бібліографічних записів та понад 49 тис. електронних версій документів; багатокритерійний 

пошук; актуальна інформація про наявність та розподіл примірників; доступ до електронних 

версій; здійснення онлайн-замовлення літератури; перегляд персонального читацького 

формуляра та історія видач у режимі реального часу; можливість створення списку 

відібраної літератури, його друку та доставки на електронну пошту; перегляд статистики 

видач/завантажень кожного документа тощо;  

- інституційний репозитарій (essuir.sumdu.edu.ua) виконує місію накопичення, 

систематизації, зберігання інтелектуальних праць магістрів, аспірантів, професорсько-

викладацького складу університету, надання відкритого доступу до нього та поширення в 

науковому світовому середовищі. На сьогодні репозитарій містить понад 43 тис. наукових 

публікацій. Зареєстровано понад 6000 авторів СумДУ та понад 850 депозиторів, які 

самостійно архівують власні наукові публікації до архіву; 

- із сайта бібліотеки реалізовано доступ до наукової періодики СумДУ. 

Університет видає 12 наукових періодичних видань у галузях філологічних, медичних, 

економічних, технічних, фізичних, історичних наук [2].  

Вітчизняні та зарубіжні бази даних: портал «Наукова періодика України» забезпечує 

доступ до українських рецензованих наукових журналів; електронна колекція авторефератів 

дисертацій, захищених в Україні (ресурс Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського); цифрова патентна бібліотека – спеціалізована колекція інформації 
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щодо патентів на об’єкти права інтелектуального права; Directory of Open Access Journals – 

директорія авторитетних рецензованих наукових журналів відкритого доступу з понад 130 

країн світу; arXiv.org – найбільший безкоштовний електронний архів публікацій наукових 

статей тощо. 

В рамках участі СумДУ в проекті ElibUkr періодично надається тріал-доступ 

(обмежується ІР-адресою комп’ютерної мережі університету або окремих комп’ютерів) до 

таких загальновизнаних баз даних, як: SAGE Journals Online, ARDI, East View, HINARY, 

EBSCOhost, PressReader, Scopus тощо. 

Також освітню функцію виконують: власний відеоканал, онлайн-презентації, сучасні 

форми масової роботи (онлайн-трансляції навчальних вебінарів, онлайн-семінари з 

користування ресурсами) тощо. 

Якісно організований віртуальний простір бібліотеки СумДУ істотно зменшує час на 

пошуки інформації у мережі Інтернет та підвищує продуктивність освітньої, наукової, 

науково-дослідної діяльності. 
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ВЕДЕННЯ СТОРІНОК БІБЛІОТЕКИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Використання можливостей соціальних мереж у системі інформаційних обмінів 

розглядалися у публікаціях таких авторів: М. Назаровець, С. Барабаш, Л. Поперечна, 

С. Савицька, С. Головаха та інші. 


