
оформлению электронного издания для повышения его читабельности.
Ключевые  слова: верстка,  типы верстки,  электронное  издание,  веб-

страница

In  article  the  main  features  and  requirements  to  imposition  of  electronic  
editions are stated. The emphasis is placed on practical recommendations about  
registration of the electronic edition for increase of its readability.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 
ДО ВИБІРКОВОГО РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ

Розглянуто  традиційну  форму  бібліотечного  обслуговування.  
Запропоновано оновлення класичного підходу з використанням інформаційних  
технологій  на  прикладі  електронного  архіву  наукових  публікацій  Науково-
технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка”.

Ключові  слова:  бібліотечно-бібліографічне  обслуговування,  вибірковий  
розподіл  інформації,  інформаційна  послуга,  інформаційна  потреба,  
документ, електронний архів

Сьогодні  відбувається  реанімація  багатьох  форм  інформаційного 
обслуговування  користувачів.  На  інноваційну  основу  слід  покласти  забуту 
форму  інформаційного  забезпечення  користувачів  як  вибірковий  розподіл 
інформації. Вибірковий розподіл інформації – це поширення інформації, яка 
з'явилася  в  інформаційно-пошуковій  системі,  відповідно  до  постійних 
інформаційних запитів споживачів інформації [1, 94].

На  паритетних  засадахздійснюються  індивідуальне  та  групове 
інформаційне  забезпечення,  які  реалізовують  інформаційну  та 
соціокомунікативну  функції  бібліотеки  і  стимулюють  науково-дослідну 
діяльність  користувачів.  Під  індивідуальним  бібліотечно-бібліографічним 
обслуговуванням  розуміють  процес,  що  забезпечує  безпосереднє  і 
систематичне  спілкування  бібліотекаря  з  одним  або  одночасно  кількома 
читачами.  Відродження  вибіркового  розподілу  інформації  в  бібліотеках  в 
першу чергу торкнулося індивідуального інформування користувачів.

Індивідуальное інформування полягає в постійному оповіщенні фахівців 
про нові документи, які надійшли до бібліотеки, за профілем їх діяльності чи 
наукових  досліджень,  а  також  виявлені  за  бібліографічними  джерелами.  

Індивідуальне  обслуговування  носить  назву  вибірковогорозподілу 
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інформації  (ВРІ),  якщо  воно:  здійснюється  оперативно  зобумовленою 
періодичністю;  має  два  контури,  тобто  читачеві  спочатку  надається 
бібліографічна  інформація,  і  тільки  потім  на  його  вимогу  –  повні  тексти 
документів;  передбачає  аналіз  даних  зворотного  зв'язку,  завдяки  чому 
уточнюються інформаційні потреби абонента [2, 151].

За  системою  ВРІ  обслуговуються  читачі,  професійна  діяльність  яких 
передбачає  систематичне самостійне ознайомлення з  новою інформацією з 
певного кола проблем за умови, якщо тематика їх  інформаційних потреб є 
стабільною впродовж певного часу. 

Якщо  у  90-х  роках  система  ВРІ  реалізовувалася  переважно  ручним, 
способом  [3,180],  то  сьогодні  настав  час  використання  сучасних 
інформаційних технологій.

На прикладі електронного наукового архіву науково-технічної бібліотеки 
Національного  університету  “Львівська  політехніка”  простежимо 
функціональність системи вибіркового поширення інформації.

Середовище  університетського  репозитарію,  як  образ  електронної 
бібліотеки,  інформує  користувачів  про  нові  матеріали  в  одному  зі 
структурних розділів або на домашній сторінці конкретного зібрання зокрема.

Зареєстровані  користувачі  мають  змогу  отримувати  не  тільки 
інформацію про нові  матеріали, що цікавлять їх  з  певної галузі  знань,  а  й 
безпосередньо ознайомлюватись з повнотекстовим їх змістом. Таким чином 
забезпечується двоконтурність системи. Це можливо завдяки використанню 
опції “підписатись”, що знаходиться на домашній сторінці будь-якого видання 
з  колекції  електронного  архіву.  Підписавшись,  користувач  щодня 
отримуватиме  повідомлення  електронною  поштою  про  поповнення  архіву 
документами, релевантними його інформаційним потребам. Ця інформаційна 
послуга вирізняється систематичністю – що є найважливішою особливістю 
системи вибіркового розподілу інформації.

Переваги такого сервісу для користувачів – комфортний та якісно новий 
рівень інформування у режимі on-line.
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Рассмотрено  традиционную  форму  библиотечного  обслуживания.  
Предложено  обновление  классического  подхода  с  использованием  
информационных  технологий  на  примере  электронного  архива  научных 
публикаций  Научно-технической  библиотеки  Национального  университета  
"Львовская политехника".

Ключевые  слова: библиотечно-библиографическое  обслуживание,  
выборочное  распределение  информации,  информационная  услуга,  
информационная потребность, документ, электронный архив

The article deals with selectively informing of users as the main direction in  
the library activity. The reanimation of this service on an example of repository of  
Lviv Polytechnic National University Scientific Library is highlighted.

Key  words: library-bibliographic  service,  selective distribution  of  
information, informative service, informative necessity, document, repository
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 
І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

У  статті  розглядаються  сучасні  особливості  документознавства  в  
Україні.  Характеристика  загальних  форм  зберігання  документів  та  
актуальні  питання  щодо  поліпшення  діловодства  та  документообігу  в  
Україні.

Ключові  слова: документознавство,  службові  документи,  уніфікація  
та стандартизація документації, законодавча база про діловодство

Сучасний  стан  та  перспективи  розроблення  проблематики 
документознавства доцільно розглянуті в контексті головних його завдань та 
основних напрямів досліджень. 

Головними завданнями документознавства як наукової дисципліни є:
1) визначення ролі документації вжитті держави, суспільства, особи;
2)  формування  державної  політики  у  сфері  створення,  зберігання  та 

функціонування  документації  та  розроблення  методик,  спрямованих  на 
оптимізацію цих процесів;

3)  вирішення  проблем  обігу  та  зберігання  електронних  службових 
документів в установі;

4) уніфікація документознавчої термінології;

76


	Страницы из ZBIRNIK 70.pdf
	Страницы из ZBIRNIK 71.pdf
	Страницы из ZBIRNIK 72.pdf

