
УДК 004.9 
Т.М. Деркач, к.т.н., доцент, 

Т.А. Дмитренко, к.т.н., доцент, 

К. Черкай, студентка 101-ГД 

Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка 

 

КРАЄЗНАВЧІ ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ 
 

Обласні універсальні наукові бібліотеки (далі – ОУНБ) є потужними 

складовими національної інформаційної інфраструктури, і сьогодні їх 

розвиток характеризується активізацією використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Краєзнавча діяльність – важливий та завжди актуальний напрям в 

роботі провідних регіональних книгозбірень, а веб-сайт як інформаційний 

продукт, що являє собою сукупність логічно пов’язаних тематичних 

сторінок, нині є одним із головних каналів реалізації краєзнавчої функції 

бібліотеки. 

На даний час виникає необхідність систематичного поглибленого 

аналізу наявних повнотекстових краєзнавчих ресурсів кожної окремої 

регіональної бібліотеки, визначення чітких критеріїв відбору краєзнавчих 

видань для розміщення їх на бібліотечних сайтах, постійного контролювання 

навігаційних можливостей використання повнотекстових краєзнавчих 

ресурсів та їх відображення в електронних каталогах, а також вироблення 

єдиних науково-методичних підходів до структурування краєзнавчої 

інформації та розробки оптимальної моделі побудови краєзнавчих ресурсів 

регіональних книгозбірень в умовах впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Краєзнавчий каталог є головним засобом обміну краєзнавчою 

інформацією, тому представлення його на веб-сайті бібліотеки є основною 

умовою оперативності, а якісне наповнення його бібліографічними описами 

нових надходжень за допомогою корпоративної каталогізації прискорює 

доступ до даних через мережу Інтернет. Широке використання веб-сайту 

бібліотеки для представлення краєзнавчого ресурсу та впровадження 

електронної доставки документів в роботу бібліотеки є  головними засобами 

доступу до краєзнавчих ресурсів. 

Веб-сайт бібліотеки http://www.libraru.vn.ua створений в 1998 році і 

майже десятиліття успішно працює, надаючи доступ до краєзнавчих 

інформаційних ресурсів віртуальним користувачам. Користувачі мають змогу 

насамперед ознайомитися з історією бібліотеки, що представлена в розділах 

«Історія» та «Хронологія». На головній сторінці сайту, в рубриці «Новини» 

віддзеркалюються подієві матеріали про роботу бібліотеки, її структурних 

підрозділів, в тому числі висвітлюється діяльність відділу літератури та 

інформації з питань краєзнавства, що супроводжується фотоматеріалами, 

прес-релізами тощо. Для віртуальних користувачів є сервіси «Оn-

http://www.libraru/


line каталог» та «On-line довідка». «Оn-line каталог» якраз і містить у своїй 

структурі краєзнавчу електронну базу даних «Література про Вінницьку 

область». В розділі «Структурні підрозділи» представлена веб-сторінка 

відділу літератури та інформації з питань краєзнавства. Для зручності 

користувачів, сторінка містить посилання на електронні бази 

даних: "Література про Вінницьку область", "Персоналії", комп'ютерну 

довідкову система "Бізнес-провідник" (Вінницька область) та 

на "Інформаційний регіональний портал: Вінниччина", що дає змогу 

ознайомить з новинами, тематичними матеріалами, веб-ресурсами та 

фотоматеріалами регіону. 

Тематичні краєзнавчі БД використовуються не лише як довідково-

бібліографічний пошуковий апарат, вони стають основою для створення 

рекомендаційних бібліографічних покажчиків, списків літератури дають 

змогу постійно поповнювати  та поновлювати  інформаційний ресурс.  

Зібрання краєзнавчих БД включає в себе і повнотекстові БД, що 

містять повні тексти краєзнавчих документів.  
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