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Розглядається  історичний аспект формування  сільських  бібліотек на  
півдні Українивід моменту їх появи й до теперішнього часу.
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Розвиток  бібліотек  Південного  регіону  України  має  багату  історію, 

насичену подіями, які об’єдналися у певні періоди. Приєднання Північного 
Причорномор’я до Російської імперії мало велике значення для економічного 
розвитку  краю.  На  узбережжі  почали  зароджуватися  нові  міста:  Херсон 
(1778),  Миколаїв  (1789),  Одеса  (1794).  Головна  причина  створення  міст  – 
формування опорної бази Чорноморського флоту. 

Строкатість етнографічного складу населення, економічні та торговельні 
інтереси  краю  позначилися  на  розвитку  культури  й  освіти.  Зокрема, 
становлення книговидавничої справи в регіоні пов’язане з відкриттям 1798 р. 
у м. Миколаєві друкарні при адміралтействі Чорноморського флоту. 

Дослідження історії бібліотечної справи Півдня України кінця XVIII – 
початку  ХХ ст.  переконує,  що на  розвиток  цієї  сфери культури позитивно 
впливали  демократичні  настрої  в  суспільстві.  Загалом,  бібліотечна  справа 
краю  розвивалася  невіддільно  від  економіки  й  культури,  від  загального 
бібліотечного руху України, підвалини якого закладені на початку ХІХ ст. На 
Півдні  України,  в  територіально-адміністративних  межах  сучасних 
Миколаївської,  Одеської  та  Херсонської  до  початку  ХХ  століття  було 
сформовано мережу бібліотек:  публічних;  народних,  спеціальних [1].Такий 
тип бібліотеки, як сільська, формувався на базі народних, земських бібліотек. 

Від моменту їх появи й до теперішнього часу підходи до ролі сільських 
бібліотек в суспільстві істотно змінювалися. Створення бібліотек на селі, у 
тому числі – й на Півдні України, було і логічним продовженням тих процесів 
розвитку бібліотечної справи, що розверталися з середини ХІХ ст. у містах. У 
результаті  діяльності  з  створення  земських  народних  бібліотек,  поряд  з 
публічними бібліотеками,  що брали з  відвідувачів  плату  за  користування і 
грошову заставу при видачі книг, стали виникати народні бібліотеки, що були 
безкоштовними  для  читачів  і  утримувалися  за  кошти  їх  засновників  – 
просвітительських і благодійних товариств, а також земств. Більшість таких 
земських народних бібліотек відкривалися саме в сільській місцевості [2]. 

В період створення сільських бібліотек в Україні важливою подією була  
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спроба П. Куліша видавати серію книжок спеціально для народного читання 
під  спільною  назвою  “Сільська  бібліотека”  [3].  Це  була  перша  спроба 
систематичного  видавництва  книжок  для  народу,  що  сприяла  визначенню  
типу народної книжки в Україні. 

Найважливішим  підсумком  періоду  першо-початкового  створення 
сільських  бібліотек  було  розуміння  такої  бібліотеки  як  невід’ємної  ланки 
процесу освіти, як соціального інституту, що має істотний вплив на культурну 
атмосферу села, як найближчого партнера школи, що, разом з нею, формує 
освітній простір села. 

У  20–  х  роках  ХХ ст.  бібліотечна  справа,  як  і  видавнича  діяльність, 
шкільна освіта були переведені  з  суто просвітительських рамок у загальне 
русло політичних задач культурної революції, що почалася в країні [4].  На 
бібліотеку  було  покладено  задачі  комуністичної  пропаганди,  загальної  й 
агрокультурної освіти, ліквідації неграмотності тощо. Ці ж роки стали часом 
початку  широкомасштабної  соціокомунікативної  діяльності  бібліотек,  коли 
культурно-просвітницька  робота  бібліотеки  була  на  першому  місці  і 
передбачала  сприяння  ліквідації  неграмотності,  підвищенню  культурного  і 
освітнього  рівня  населення.  Масова  робота  як  одна  із  складових 
соціокомунікативної  діяльності  бібліотеки  була  засобом  формування 
стереотипів  політичного  мислення,  впливу  на  зміст  і  характер  читання. 
Основні  її  завдання  і  форми  визначались  соціальним  статусом  бібліотеки, 
необхідністю розширення кількості читачів.

У  30 – ті роки спостерігається поява стійкого сприйняття бібліотеки як 
масового  дозвіллєвого  закладу,  набувають  поширення  наступні  форми: 
музичні  бесіди,  літературні  екскурсії,  вечори  ударників,  техвікторини, 
техгодини,  обговорення  книг,  зустрічі  з  письменниками,  ранки,  виставки 
дитячих  малюнків,  ігрові  форми:  бібестафети,  незвичайні  подорожі, 
техпоходи.  Розвиваються  гуртки,  клуби  при  бібліотеках:  літературні, 
антирелігійні, географічні, самоосвіти, сільськогосподарські.

Протягом  40  –  70  рр.  ХХ  ст.  сільська  бібліотека  розглядалася  як 
невелика  установа  з  1–2  бібліотекарями  і  з  фондом  3–5  тис.  книг 
загальноосвітнього  і  виробничого  характеру,  розрахованими  на  масового 
читача.  Прийняті  нормативи  скоріше  констатували  положення,  що 
сформувалося,  ніж стимулювали розвиток бібліотечної мережі [5].

У  70  –  80  рр.  ХХ  ст.  вводиться  термін  “масова  робота  бібліотеки”. 
Широко  застосовуються  масово-освітні  форми,  які  доповнювали  систему 
політичної  освіти,  освіти  дорослих  та  самоосвіти.  Це  уроки,  суспільно-
політичні  читання,  лекторії,  декади,  місячники,  читацькі  конференції  з 
технічої, сільськогосподарської літератури, заочні читацькі конференції, усні 
журнали.  Практикувались  прийоми  інформаційного  характеру  –  перегляди 
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літератури,  бюлетені  нових  надходжень,  огляди  книг  і  періодики,  Дні 
спеціаліста,  Дні  інформації.  Під  впливом  засобів  масової  інформації 
розповсюдились такі форми популяризації книги, як читацько-телеглядацькі 
конференції,  телепередачі  про  книги,  музику,  поезію.  Більшість  бібліотек 
співпрацювали з  іншими культурними центрами міста,  регіону.  Виникають 
вузькі  групи  спілкування,  клуби,  гуртки  за  інтересами.  В  бібліотеках 
починають обговорювати неопубліковані літературні твори (самвидав).

Одним  із  важливих  напрямків  роботи  сільського  бібліотекаря  стало 
обслуговування  читачів  не  лише  в  бібліотеці,  а  й  за  місцем  роботи  та 
проживання,  у  тих  випадках,  коли  вони  з  поважних  причин  не  могли 
відвідувати бібліотеку.

У 80 – ті роки помітну роль у бібліотечному обслуговуванні населення 
сіл  стали  грати  сільські  шкільні  бібліотеки.  Навіть  виникло  питання  про 
об’єднання шкільних та сільських бібліотек,  оскільки загальна чисельність 
бібліотек  сільських  шкіл  у  той  час  істотно  перевищувала  число  масових 
сільських бібліотек [5]. 

В теперішній час, після здобуття Україною незалежності, вважається, що 
сільська бібліотека (навіть із своїм дуже повільно поновлювальним фондом та 
іншими  численними  проблемами)  залишається  єдиним  безплатним,  отже 
максимально доступним для самих широких верств населення (у тому числі й 
соціально  незахищених)  інформаційним  та  комунікативним  центром 
сучасного  села.  Саме  тому  найперспективнішим  напрямком  розвитку  
універсальної сільської бібліотеки є її трансформація на основі  нових потреб, 
запитів  читачів  із  застосуванням  особистісно  зорієнтованих  новітніх 
технологій [6].

Сьогодні в сільських бібліотеках відбуваються серйозні зміни, пов’язані 
з  підвищенням  їхньої  інформаційно-просвітницької  місії в  житті  місцевих 
співтовариств,  розширенням  функцій  і  діапазону  надання  послуг.  Сільська 
бібліотека, максимально наближена до населення, стає центром суспільного і 
культурного  життя,  сприяє  соціальному  і  культурному  відродженню  села, 
популяризації  книги  і  поширенню  читання.  При  цьому,  незважаючи  на 
наявну певну кількість публікацій, що висвітлюють ті чи інші аспекти історії і 
діяльності  сільських  бібліотек  в  Україні,  сучасні  проблеми  і  перспективи 
розвитку, трансформації таких бібліотек вивчені дуже фрагментарно, відсутні 
роботи узагальнюючого характеру, що дають повне, системне уявлення про 
можливості розвитку сільських бібліотек, у тому числі – і Південного регіону 
України, їх внеску у формування сучасного культурного середовища нашої 
держави.  Звідси  необхідно  більш  поглиблене  вивчання  сучасних 
трансформаційних  тенденцій у  розвитку  сільської  бібліотеки  як 
соціокомунікативного центру сучасного села та перспектив його розвитку. 
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СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ДІЛОВОДСТВІ

У статті виділено п’ять основних груп документів, що створюються  
та  опрацьовуються  в  електронному  діловодстві.  Залежно  від  технології  
електронного документування інформації виокремлено форми документів з  
електронним носієм інформації. 
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