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Інформаційна,

бібліотечна

та

архівна

справа.

–

Міністерство культури та інформаційної політики України, Харківська
державна академія культури, Харків, 2021.
Дисертаційна праця є комплексним дослідженням організаційнофункціональних

аспектів

формування

та

розвитку

бібліотечно-

інформаційного потенціалу регіону. Доповнено наукові уявлення щодо
сутності, змісту, структури, особливостей формування та підвищення
ефективності використання бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону.
Визначено стратегічні напрями підвищення його рівня. Запропоновано
інноваційну модель бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону за умов
цифровізації інформаційного простору України.
Наголошено, що сьогодні за умов переходу від традиційного до
цифрового

соціо-комунікативного

високотехнологічного

виробництва,

простору,
формування

необхідності
цифрової

розвитку
економіки

регіону, проблема формування, зберігання, розвитку та ефективного
використання

бібліотечно-інформаційного

потенціалу,

особливо

на

місцевому та регіональному рівнях, є надзвичайно актуальною.
Відзначено,

що від

стану розвитку бібліотечно-інформаційного

потенціалу регіону значною мірою залежать ефективність реалізації
регіональної та національної інформаційної політики. Оскільки завдяки
організації

чітко

структурованих

документно-інформаційних

ресурсів

окремих регіонів України не лише забезпечується право користувачів на
вільний доступ до інформації, регламентованої чинним національним та
міжнародним законодавством, а й стимулюється розвиток інтелектуального
потенціалу регіону, і отже, й цифрової економіки та суспільства знань.

На основі аналізу бібліотекознавчої літератури було виявлено, що на
сьогодні у вітчизняному бібліотекознавстві практично відсутні дослідження,
присвячені

проблематиці

формування

та

розвитку

бібліотечно-

інформаційного потенціалу як в цілому в країні, так і на регіональному рівні.
Тобто, важливість теми дослідження зумовлена її спрямованістю на
вирішення суперечності між потребами підвищення рівня використання
і затребуваності бібліотечно-інформаційних ресурсів, продуктів і послуг
і недостатнім рівнем теоретичного осмислення наявного досвіду і науковометодичного забезпечення такої діяльності.
Обґрунтовано
потенціалу,

що

інформаційних
технологічними

введення

поняття

визначається
ресурсів
і

в

як

комплекс

єдності

соціальними

бібліотечно-інформаційного

з

задіяних

бібліотечно-

управлінськими,

засобами,

методами,

техніко-

структурами

й умовами, які дозволяють бібліотекам сприяти відтворенню і розвитку
інфосфери,

підвищенню

інтелектуального

інформаційної

потенціалу.

В

культури

умовах

суспільства,

цифровізації

його

суспільства

бібліотечно-інформаційний потенціал потрібно розглядати як частину
загального інформаційного потенціалу суспільства в цілому та регіону
зокрема.
Визначено такі різновиди бібліотечно-інформаційного потенціалу як
стартовий (внутрішній) та інтеграційний (зовнішній). Стартовий бібліотечноінформаційний потенціал – це всі види інформаційних ресурсів бібліотеки,
які є результатом інтелектуальної праці її фахівців, її матеріально-технічні
і кадрові можливості. Інтеграційний бібліотечно-інформаційний потенціал
визначається як всі види інформаційних ресурсів, які знаходяться поза
фізичними

межами

визначеної

бібліотеки,

не

є

власністю

даної

бібліотечної установи, але можуть бути представлені в необмеженому
доступі в традиційному або цифровому середовищі. Структурно стартовий
та інтеграційний бібліотечно-інформаційний потенціали мають дві складові:
традиційну та електронну.

Уточнено склад та структуру бібліотечно-інформаційного потенціалу
як невід’ємної складової інтелектуального капіталу та цифрової економіки
регіону. Системними складовими бібліотечно-інформаційного потенціалу
регіону є матеріальні (інформаційні та технологічні ресурси, матеріальнотехнічна база,) та нематеріальні (кваліфікований персонал; організаційноуправлінські заходи, спрямовані на посилення міжбібліотечної взаємодії,
співпраці

бібліотечних

установ

регіону

з

іншими

документно-

інформаційними структурами) активи інформаційної інфраструктури.
Доведено, що саме інформаційна інфраструктура нині є основою
бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону завдяки тому, що вона
забезпечує можливість здійснення комунікативної діяльності, яка сприяє
його розвитку шляхом співпраці бібліотек як між собою, так і з архівами,
музеями, видавництвами, інформаційні центрами, банками даних, засобами
масової інформації та іншими документно-інформаційними структурами.
Розглянуто

організаційно-функціональні

аспекти

формування,

використання та розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу за умов
взаємодії

бібліотек

в інформаційному

та

інших

просторі

документно-інформаційних

регіону.

Розвинено

уяву

про

структур
систему

організаційно-функціональних заходів щодо формування, використання та
розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону, зокрема щодо
вдосконалення законодавчої бази, фінансування, кадрового забезпечення,
матеріально-технічної бази, інформаційної інфраструктури, управлінських
рішень з приводу організації співпраці бібліотек, архівів, музеїв, інших
документно-інформаційних структур, з метою формування, використання та
розвитку спільних інформаційних ресурсів як частини розумного середовища
регіону.
Проаналізовано бібліотечно-інформаційний потенціал міста Дніпра та
області як типовий приклад вітчизняного регіону. Вивчення сучасного стану
та

пріоритетних

інформаційного

напрямів

потенціалу

розвитку
регіону

інтеграційного

дозволило

бібліотечно-

підтвердити

тенденції

закономірної поступової трансформації бібліотеки з місця зберігання
книжкової продукції на сучасні бібліотечно-інформаційні центри, що
займають одне із головних місць в системі соціальних комунікацій міста та
регіону, від яких значною мірою залежить динаміка розвитку регіональної
цифрової економіки.
Підкреслено, що нині рівень розвитку бібліотечно-інформаційного
потенціалу регіону визначається тим, що бібліотеки залишаються основою
задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів завдяки наявності
змістовного бібліотечного фонду, створення, забезпечення функціонування,
надання у користування електронних інформаційних ресурсів, продуктів,
сервісів. Основу бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону формують
обласна універсальна наукова бібліотека, спеціалізовані бібліотеки, наукові
бібліотеки вищих навчальних закладів, публічні бібліотеки, бібліотеки
технікумів, коледжів та шкільні бібліотеки. Зокрема обласна універсальна
наукова бібліотека є головним центром інтеграції інформаційних ресурсів
в традиційному та електронному середовищах, які є істотною складовою
бібліотечно-інформаційного потенціалу міста та регіону.
Окреслено стратегічні напрями підвищення ефективності бібліотечноінформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації: оптимізація
регіональної

системи

інформаційної

інформаційних

інфраструктури

ресурсів

регіону;

бібліотек;

комплекс

розвиток

організаційно-

технологічних засобів, за допомогою яких інформаційні ресурси вводяться до
активного суспільного обігу; створення корпоративних об’єднань бібліотек, а
також організація співпраці бібліотек музеїв, архівів щодо формування
спільних інформаційних ресурсів регіону на основі застосування технологій
проектного, інноваційного, інформаційного менеджменту; формування
організаційно-функціональної, технологічної єдності бібліотек на базі
інноваційних цифрових платформ; встановлення стійких зв’язків з органами
місцевого

самоврядування

в

соціокультурного розвитку регіону.

напрямі

реалізації

програм

сталого

Запропоновано

інноваційну

модель

розбудови

бібліотечно-

інформаційного потенціалу регіону, результатом впровадження якої може
стати створення регіонального консолідованого інформаційного ресурсу
з єдиним форматом представлення даних на базі використання сучасних
цифрових платформ, підвищення ефективності використання бібліотечноінформаційного потенціалу за рахунок його синхронізації з процесами
формування та застосування інформаційного та інтелектуального потенціалів
регіону; формування теоретико-методичного та організаційного підґрунтя
для створення і функціонування бібліотечно-інформаційного потенціалу
регіону як необхідної передумови забезпечення змістовного, якісного та
оперативного задоволення інформаційних потреб сучасних користувачів;
підвищення рівня бібліотечно-інформаційного потенціалу території полягає
у налагодженні

ефективного

соціального

партнерства,

проектної

та

корпоративної діяльності, методичної діяльності регіональних бібліотечних
об’єднань та асоціацій, готовності бібліотек до співпраці з різними
документно-інформаційними структурами регіону.
Ключові слова: бібліотечно-інформаційний потенціал, бібліотека,
цифровізація, електронні інформаційні ресурси, електронні продукти,
електронні сервіси, інформаційні потреби, користувачі, регіон.

ABSTRACT
Koloskova G. V. Library and information potential of the region:
organizational and functional aspect. – Qualification scientific work as
a manuscript.
Thesis for the Doctor of Philosophy Degree in specialty 029 Information,
library and archival studies. – Ministry of Culture and Information Policy of
Ukraine, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, 2021.
The thesis is a comprehensive study of organizational and functional aspects
of forming and developing library and information potential of the region.
Scientific ideas about the essence, content, structure, peculiarities of forming and

increasing the efficiency of using library and information potential of the region
are supplemented. Strategic directions for improving its level are defined. An
innovative model of the library and information potential of the region under the
conditions of digitalizing the information space of Ukraine is suggested.
It is emphasized that today in situations of transition from traditional to
digital socio-communicative space, as well as the need of developing high-tech
production, shaping the digital economy of the region, the problem of forming,
storing, developing and effective using library and information potential, especially
at local and regional levels, is extremely pressing.
It is noted that the effectiveness of the regional and national information
implementation policy largely depends on the state of developing the library and
information potential of the region. Since through orginizing clearly structured
documentary and information resources of certain regions of Ukraine not only the
right of users to free access to information regulated by current national and
international legislation are ensured, but also the development of intellectual
potential of the region and, consequently, the digital economy and knowledge
society is stimulated.
Based on the analysis of library science literature, it was found out that
today in the domestic librarianship there are practically no researches on froming
and developing library and information potential in the country as a whole and at
the regional level. That is, the importance of the research topic is due to its focus
on resolving the contradiction between the need to increase the use and demand for
library and information resources, products and services and the lack of both
a theoretical understanding of the existing experience and scientific and
methodological support of such activities.
It has been substantiated the introduction of the concept of library and
information potential as a set of involved library and information resources in
conjunction with management, technical, technological and social means, methods,
structures and conditions that allow libraries to promote the reproduction and
development of the infosphere, the increasing of information culture, its

intellectual potential. In the context of digitalizing the society, the library and
information potential should be considered as a part of the overall information
capacity of society in general and the region in particular.
Such types of library and information potential as starting (internal) and
integration (external) are determined. The starting library and information potential
is all types of information resources of the library, which are the result of
intellectual work of its specialists, its material and technical and personnel
capabilities. Integration library and information potential is defined as all types of
information resources that are outside the physical boundaries of a particular
library, are not owned by the library, but can be presented in unrestricted access in
a traditional or digital environment. Structurally, the starting and integration library
and information potentials have two components including traditional and
electronic ones.
The composition and structure of the library and information potential as an
integral part of the intellectual capital and digital economy of the region have been
clarified. The system components of the library and information potential of the
region are tangible (information and technological resources, material and
technical base,) and intangible (qualified staff; organizational and managerial
measures aimed at strengthening interlibrary cooperation, cooperation of library
institutions in the region with other document and information structures) assets of
information infrastructure.
It is proved that it is the information infrastructure is now the basis of library
and information potential of the region due to the fact that it provides the
opportunity to implement communication activities that promote its development
through cooperation of libraries with each other and with archives, museums,
publishers, information centers, data banks, mass media and other documentary
and information structures.
Organizational and functional aspects of forming, using and developing
library and information potential under the conditions of libraries interaction and
other documentary and information structures in the information space of the

region are considered. The idea of a system of organizational and functional
measures for forming, using and developing library and information potential of
the region, in particular for improving the legal framework, financing, staffing,
logistics, information infrastructure, management decisions on organizing
cooperation of libraries, archives, museums, other documentary and information
structures in order to form, use and develop joint information resources as part of a
reasonable environment of the region.
The library and information potential of the city of Dnipro and the region as
a typical example of the domestic region is analyzed. The study of the current state
and priority areas of developing integration library and information potential of the
region allowed to confirm the tendencies of natural gradual transformation of the
library from book storage to modern library and information centers, which occupy
one of the main places in social communications of the city and region upon which
the dynamics of developing regional digital economy depend on.
It is emphasized that the current level of developing library and information
potential of the region is determined by the fact that libraries remain the basis for
meeting users’ information needs and requests through availiability of the
informative library fund, as well as creation, operation, provision of electronic
information resources, products and services. The basis of the library and
information potential of the region is formed by regional universal scientific
library, specialized libraries, scientific libraries of higher educational institutions,
public libraries, libraries of technical schools, colleges and school libraries. In
particular, the regional universal scientific library is the main center for integrating
information resources in traditional and electronic environments, which are an
essential component of the library and information potential of the city and region.
The strategic directions of increasing the efficiency of the library and
information potential of the region in the conditions of digitalization are outlined:
optimizing the regional system of libraries information resources; developing
information infrastructure of the region; a set of organizational and technological
means by which information resources are introduced into active social circulation;

creating corporate associations of libraries, as well as organizing cooperation of
libraries, museums, archives as to foming joint information resources of the region
based on using technologies of project, innovation, information management;
forming organizational-functional, technological unity of libraries on the basis of
innovative digital platforms; establishing stable relations with local governments in
the direction of implementing programs of sustainable socio-cultural development
of the region.
An innovative model of building the library and information potential of the
region is suggested, the implementation of which may result in creating a regional
consolidated information resource with a single format of data presentation based
on modern digital platforms, improving the efficiency of library and information
potential by synchronizing with processes of forming anf using information and
intellectual potential of the

region;

forming theoretical-methodical and

organizational basis for creating and functioning the library-information potential
of the region as a necessary prerequisite for ensuring meaningful, high-quality and
prompt satisfaction of modern users’ information needs; increasing the level of
library and information potential of the territory is to establish effective social
partnership, project and corporate activities, methodological activities of regional
library associations, readiness of libraries to cooperate with various documentary
and information structures of the region.
Key words: library and information potential, library, digitalization,
electronic information resources, electronic products, electronic services,
information needs, users, region.
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