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ФАКТОГРАФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ
РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ ВИШУ: КРАЄЗНАВЧІ ДОРОБКИ
У статті представлено досвід Наукової бібліотеки Харківського національного
університету радіоелектроніки у краєзнавчому напрямку щодо створення
довідкових видань на основі фактографічної інформації, набутої у результаті
пошукової роботи у підрозділах вишу, що зберігають архівну інформацію.
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У сучасному світі інформація є одним з найважливіших видів ресурсів суспільства, і визначається як задокументовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та довкіллі [1].
Інформацію називають соціальним, економічним і політичним потенціалом
людства, яке увійшло в епоху становлення інформаційного суспільства. Крім
того, інформація стає товаром, який набуває концептуального, фактографічного характеру, що узагальнює вже готові результати інформаційного пошуку.
В умовах безперервного збільшення масиву інформації змінюються форми й
способи роботи з обсягами нових знань. Цей процес супроводжується змінами
в усіх галузях людської діяльності, зокрема в бібліотечній [7]. Інформаційна
діяльність, як «постійне та систематичне збирання, оброблення інформації для
її зберігання, опрацювання, інформаційного пошуку, використання, поширення, які виконує певна особа чи організація» [1], є одним з головних завдань
бібліотек.
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Як зазначено у Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р.:
«Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного
виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури» [3]. І як актуальний напрямок інформаційної діяльності книгозбірень з відродження культури, історії, традицій, знань про рідний
край, сьогодні виділяється краєзнавчий напрямок. У цьому напрямку «бібліотека ставить цілком конкретні завдання: сприяти відродженню національних
традицій, виявляти і отримувати додаткові знання про рідний край і, звичайно,
доносити ці знання до широкого кола молоді, тим самим впливаючи на її виховання». Останнім часом бібліотечне краєзнавство у вишівських бібліотеках набуває актуальності в роботі з усіма учасниками освітнього процесу. Бібліотеки
ЗВО, «володіючи потужними інформаційними ресурсами та будучі зберігачами регіональної пам’яті, стають генераторами освітньої та науково-дослідної
діяльності в галузі відтворення, вивчення та популяризації інтелектуальної
спадщини закладу, включаючи його історію» [5].
Теоретичні засади формування краєзнавчих ресурсів розкрито в наукових
дослідженнях Н. М. Кушнаренко, В. Т. Петрикової, А. Л. Блажкевич та ін. дослідників [4, 8, 9]. Про практичний досвід та свої доробки на цій ниві докладно
діляться і представники бібліотек закладів вищої освіти України [4, 5, 6, 7].
Окремо треба зазначити, що в наш час все більше відзначається збільшення частки запитів фактографічного характеру в загальному обсязі запитів. Під
фактом розуміються будь-які відомості, які після вилучення їх з контексту, зберігають самостійне значення і сенс [10]. Розрізнені факти можуть стати основою довідки для читача. А структуровані – для довідкового видання. При цьому фактографічні конструкції створюються для виконання запиту як окремого
суб’єкту, користувача інформації, так і суспільства в цілому. Фактографічний
пошук, як частка інформаційного пошуку, що визначається як «шукання, відбирання та надання за певними критеріями інформації, яка відповідає заздалегідь заданим вимогам в інформаційному запиті» [1], стає вирішальним у цій роботі. Найбільш поширеними об’єктами фактографічного пошуку виступають:
кількісні дані, статистичні показники, персоналії, розшифрування абревіатур і
таке інше. Назрілою проблемою є збільшення «інформаційного банку» бібліотек з питань краєзнавства, в якому представлені не тільки відомості з виданих,
але й з неопублікованих джерел, службової документації, фактографічні, статистичні дані тощо.
Складова бібліотечного краєзнавства – це формування та розширення репертуару краєзнавчих довідкових видань (регіональні енциклопедії, бібліографічні та фактографічні посібники, словники, довідники тощо) [2] та їх випуск
у друкованому або електронному вигляді. За своїм цільовим призначення ці видання можуть бути науковими, виробничо-практичними, офіційними, навчаль36
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ними, науково-популярними і адресуються, як фахівцям, так і широкому загалу
читачів. Основна мета, що ставиться при цьому: відтворення історичних подій,
фактів, імен визначних людей краю, пошук фотографій, речей побуту, популяризація літератури, залучення читачів до участі у різноманітних заходах, спонукання до читання тощо.
Краєзнавча робота бібліотеки закладів вищої освіти (ЗВО) спрямована на
здобуття відомостей, які стають своєрідним історичним зрізом існування окремого вишу. Але це вписується в історичний розвиток цілої галузі країни та
історичного етапу.
Оскільки у Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р. однією з проблем позначено недостатню комунікацію та співпрацю між бібліотеками різних установ, а також між бібліотеками та іншими культурними і
науковими закладами (музеї, архіви тощо) [3], сьогодні актуальним є питання
координації робіт вишівських підрозділів для розвитку краєзнавчого напрямку через спрямовування пошукових зусиль на здобуття, аналіз документів, що
зберігаються в бібліотеці, архіві, музеї, відділі кадрів, на сайтах кафедр та факультетів.
Мета цієї статті – представлення досвіду створення бібліотеками зво ресурсів краєзнавчого напрямку, а саме – зведення фактографічних конструкцій на
прикладі створення довідкових видань, що відображують конкретні факти про
осіб, що мають відношення до конкретного вишу.
З 2017 р. співробітниками наукової бібліотеки, музею історії та архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (далі – ХНУРЕ) здійснено підготовку інформації для двох довідкових видань. В першу чергу, це –
краєзнавчі видання, що відображають історію розвитку нашого університету.
Конструкції фактографічної інформації бібліотеки ХНУРЕ складені таким
чином, щоб можна було швидко знайти потрібні відомості про конкретних
осіб, які мали відношення до нашого вишу.
Для надання інформації використовувався метод збору даних на основі
перегляду та аналізу архівних документів ХНУРЕ, здійснення порівняння інформації, набутої з наказів та розпоряджень, особистих справ викладачів та
студентів та наданих науково-педагогічними працівниками вишу грамот, посвідчень, заохочувальних відзнак тощо.
Створені на сьогодні доробки існують в електронному вигляді на сайті бібліотеки (http://lib.nure.ua/collections/bibl-prod). Це «Нагороди та відзнаки науковців, співробітників та студентів Харківського національного університету
радіоелектроніки за роки незалежної України» та серія «Історія ХНУРЕ: Люди.
Події. Факти».
Перший доробок – «Нагороди та відзнаки науковців, співробітників та студентів Харківського національного університету радіоелектроніки за роки незалежної України» – представляє інформацію про наукові та освітні досягнення
вишу, нагороди за найкращі здобутки вчених. Мета створення – з найбільшою
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повнотою відобразити інформацію про наукові, професійні та культурні досягнення вчених, співробітників и студентів ХНУРЕ, які були відзначені державними, відомчими та регіональними нагородами та відзнаками, що підтверджені офіційними документами Президента Україні, Верховної Ради України та
наказами регіональних і місцевих органів державної влади. Пошук нормативно-правових документів здійснювався за допомогою офіційних видань: «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник Президента України»,
«Офіційний вісник України»; нормативно-правової бази Інтернет-представництва Президента України та веб-порталу Верховної Ради України; офіційніх
веб-сайтів Харківської облдержадміністрації, міськвиконкому, громадських
організацій, професійних установ, бібліотек та інших закладів; газет і журналів: «Час», «Урядовий кур’єр», «Голос України»; видання ХНУРЕ: «Квант»,
«Профінформ»; довідковіх джерел.
Інформація про нагороди систематизована за розділами, які відображають
структуру органів державної влади. Кожну нагороду та відзнаку характеризує
коротка інформаційна довідка. Відомості про нагородження у кожному підрозділі розташовуються в хронологічному порядку. Використано систему посилань і гіперпосилань на повні тексти, що представлені в покажчику. Окрім
основної частини створено алфавітний перелік нагород та перелік умовних позначень. Існує тільки в електронному вигляді, так як і досі корегується за надходженням відомостей.
Другий доробок – проект зі створення серії довідкових видань «Історія
ХНУРЕ: Люди. Події. Факти». Довідкове видання буде складатися з декількох
випусків у кожному історичному аспекті під назвою, яку мав наш виш протягом певних періодів існування. Кожне видання за зазначений період має дві
частини, які містять відомості про професорсько-викладацький склад та випускників ЗВО.
Зараз підготовлено до друку випуски про професорсько-викладацький та
студентський склад Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки (ХІГМАОТ) в період з серпня 1962 р. по
червень 1966 р.
Так як наприкінці 50-х та на початку 60-х років у всіх галузях народного
господарства тоді СРСР спостерігалося бурхливий технічний прогрес, розвивалася наука і техніка, удосконалювалося виробництво, здійснювалася його
механізація і автоматизація. Це призвело до необхідності в розширенні підготовки фахівців з нових технологій. Тоді в Харкові вирішувалося питання
про створення нового профільного інституту, який об’єднав би теоретиків і
дослідників, творців техніки на нових фізичних принципах, розробників радіоелектронної апаратури та всіх студентів радіотехнічних спеціальностей в
одному виші. З моменту утворення нового інституту почався складний, тривалий період реорганізації, який полягав не тільки в злитті та ліквідації багатьох
кафедр і лабораторій гірничого профілю, а й в організації навчально-лабора38
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торної бази, створення нових факультетів, кафедр і предметних аудиторій. Головним завданням у цей період стала масштабна робота з підбору і розподілу
кадрів, формування кваліфікованого професорсько-викладацького колективу,
завідувачів кафедр і деканів факультетів, перепрофілювання роботи бібліотеки
по комплектуванню фонду навчальною і науковою літературою радіотехнічного профілю. У перший рік існування ХІГМАОТ реорганізація просувалася
повільними темпами, превалювала гірнича справа. Складна ситуація склалася
через брак педагогічних кадрів і протягом ряду років актуальність її не знижувалася. Ця проблема вирішувалася двома шляхами – залученням вчених і молодих фахівців з інших вузів і підготовкою своїх власних кадрів. У ХІГМАОТ
для створення факультетів, кафедр, лабораторій нового профілю з інших вузів
направляються молоді фахівці, викладачі, доценти, професори. Таким чином,
ХІГМАОТ з’явився платформою для створення багатопрофільного інституту з
підготовки фахівців в області радіоелектроніки, обчислювальної техніки і автоматизованих систем.
Укладачі довідкового видання активно працювали з архівом і музеєм історії
ХНУРЕ. Всі архівні документи, на підставі яких складено довідкове видання,
переглянуті de visu. Матеріал розташований в алфавіті представлених осіб.
Проект покликаний не тільки забезпечити збір і збереження історичної спадщини, але й доступ до неї зацікавленої спільноті. Це перший випуск, який присвячений періоду, що був перехіднім для встановлення профілю вишу і знаменується тим, що саме у ці роки закладався фундамент для розвитку напрямків
актуальних для народного господарства України (тоді – у складі СРСР). Слід
зазначити, що у довідковому виданні вказані тільки ті відомості, які знайдені в оброблених документах, а також що деякі відомості (зокрема з 1962 по
1964 рр.) були перекладені українською мовою, так як видавалися тоді російською мовою. Інформація в даному виданні розміщена у табличній формі та включає відомості про прізвище, ім’я, по батькові (або ініціали), вчені
ступені, наукові звання та інші відомості (учасник Другої світової війни, інші
почесні звання, випускник, аспірант нашого вишу тощо), роки роботи викладачів, посади та назви кафедр, на яких працювали викладачі в роки існування
ХІГМАОТ. Формат запису про студентів, що стали випускниками ХІГМАОТ,
передбачає наступний порядок зібраних відомостей: прізвище, ім’я, по батькові (або ініціали); рік закінчення інституту, факультет, група, спеціалізація
(якщо вказано); форма навчання; відомості про дипломну роботу (тема, керівник проекту, позначки про диплом з відзнакою); відомості про присвоєння
кваліфікаційного рівня. Видання оснащене допоміжним апаратом: покажчик
розподілу кафедр по факультетах, з вказівкою даних про деканів факультетів
та завідувачів кафедрами; список використаних скорочень та позначок. Проект передбачає подальшу роботу над випуском довідкових видань. Робота над
іншими виданнями триває й надалі планується випуск видань, присвячених
різнім періодам існування вишу.
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Таким чином, продукція нашої бібліотеки є фактографічною тематичною
конструкцією з елементами біографічних даних і представляє собою доробки
краєзнавчого напрямку.
Наприкінці зазначимо, бібліотеки України є одним із виробників інформаційних продуктів і послуг, що забезпечують використання соціально-значущої
документної інформації для задоволення індивідуальних і суспільних потреб.
А краєзнавчі доробки бібліотек ЗВО є сходинками для пізнання історії своєї
країни. Різноманіття посібників (бібліографічних та довідкових), що створюють бібліотеки вишів, є платформою, базисом для проведення інших, більш
масштабних досліджень у біографічних напрямках, у яких відстежується історія країни через відомості про окремі заклади.
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В статье представлен опыт научной библиотеки Харьковского национального
университета радиоэлектроники в краеведческом направлении по созданию
справочных изданий на основе фактографической информации, приобретенной в результате поисковой работы в подразделениях вуза, сохраняющие архивную информацию.
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FACTUAL CONSTRUCTIONS IN INFORMATION WORK
LIBRARY OF HIGHER SCHOOL: LOCAL HISTORY
Summary
This work purpose is present the library’s search work to reveal factual information
about the teaching staff and students of the institution of higher education during the
specified period of its existence for tracking the history of higher education.
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The data collection method is based on the review and analysis of the archival
documents of the Kharkiv National University of Radio electronics, the comparison
of information obtained from orders and orders, personal matters of teachers and
students.
The information about the faculty and graduates of the higher education institution
of the Kharkov National University of Radio Electronics, which existed from
August 1962 to June 1966 under the name “Kharkiv Institute of Mining Machinery,
Automation and Computer Engineering” was revealed.
Practical value: library, archival affairs, biographical research (of the person)
Since 2017, the library staff and museum of KhNURE history have begun a project
to create a series of reference books “History KkNURE: People. Events Facts “.
The reference edition will consist of several issues in each historical aspect under
the name of our university during certain periods of existence. The publication has
two parts which contain information about the faculty and graduating students.
Now publications on the teaching staff and students of the Kharkiv Institute of
Mining Machinery, Automation and Computer Engineering were prepared for
publication from August 1962 to June 1966. The compilers of the reference edition
actively worked with the archive and museum of the KhNURE history. All archival
documents, on which based a reference edition is compiled, are reviewed de visu.
The project was initiated to reflect the historical development of the university and
the historical cut of a certain branch of the country. The project is intended not only
to secure the collection and preservation of the historical heritage, but also to access
the interested community. The diversity of manuals that create libraries an institution
of higher education is the basis for other, more extensive studies in biographic areas
that track the history of the country through information about individual institutions.
Keywords: local lore studies, library of institution of higher education, information
work of libraries, reference editions of universities, factual studies about universities.
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