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Від краєзнавчого блогу до електронної бібліотеки:
на прикладі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М. Грушевського
Інноваційна діяльність бібліотеки – це її лице в інформаційному просторі. Бібліотеки
активно впроваджують нові інформаційно-комунікаційні технології та виконують почесну
місію ініціаторів та організаторів інформаційних сайтів, репозитаріїв, зведених електронних
каталогів та інших ресурсів, пропагуючи переваги відкритого доступу до інформації та
знання [4, с. 6].
Одним із важливих напрямів краєзнавчої діяльності бібліотеки є поширення
краєзнавчих знань. Воно передбачає синтез традиційних і новітніх форм. Особливо це
відповідає найважливішим потребам сучасності, коли з розвитком комп’ютерних технологій
та необхідністю впровадження їх у різні сфери життя суспільства невпинно зростає попит на
електронну інформацію.
В підтвердження сказаного на практиці, Одеська обласна універсальна наукова
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інформаційних проєктів, щоб «об’єднати інтернет-контент і паперову традиційну книгу» та
«створювати новий електронний продукт, викладаючи його у Всесвітнє павутиння» [2]. Саме
цим мережевим стартапом став Блог відділу краєзнавчої літератури і бібліографії «Одеський
краєзнавець» (http://kraevedodessa.blogspot.com/). Безперечно, поява власного інформаційного
краєзнавчого ресурсу стала наслідком еволюційних процесів інформатизації суспільства та
загальносвітових тенденцій в бібліотечній галузі.
Виходячи з того, що «краєзнавча діяльність бібліотеки спрямована на формування,
розвиток, повне й оперативне задоволення краєзнавчих інформаційних потреб користувачів»
[6, с. 204], поширення віртуального краєзнавчого контенту постало одним із пріоритетних
напрямів роботи відділу. До основної мети «Одеського краєзнавця» закладено надання
користувачам онлайн-доступу до цифрових документів на допомогу дослідникам та
науковцям, а також популяризація краєзнавчих ресурсів якомога більшому числу
користувачів у будь-який час і в будь-якому місці.
Так, основне наповнення змісту розділів блогу здійснюється за основними темами:
«Що читати про край», «Міста і містечка Одещини», «Славетні земляки», «Письменникиювіляри», «Туристична Одеса», «Історія ООУНБ».
Окрім того онлайновий бібліотечний сервіс для

популяризації туристичної

привабливості регіону використовує наступні вебліографічні складові елементи блогу:

Функціональні розділи «Сайти» та «Посилання» містять корисні посилання на
краєзнавчі

інтернет-ресурси,

блоги,

інформаційні

веб-портали,

віртуальні

інтерактивні галереї Одеси та Одеської області;
Інформаційний блок «Одеські замальовки» розкриває найцікавіші факти з історії
краю та його мешканців.
За допомогою сторінок «Фільми про Одесу» та «Відео» можна знайти
найпопулярніші кінофільми, документальні сюжети, телевізійні серіали про
Південну Пальміру, відеоматеріали презентацій та екскурсій Одещиною.
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електронний документний фонд, формування якого здійснюється шляхом збереження
електронних оригінал-макетів власних видань ООУНБ. Користувачі можуть ознайомитися та
завантажити випуски багатосерійних бібліографічних покажчиків «Міста і містечка
Одещини», «Нові книги про Одещину», «Література про Одеську область», «Хроніка
ООУНБ», календарів «Знаменні і пам’ятні дати Одещини», видання, присвячені ювілеям з
дня заснування книгозбірні «Бібліотека:та нововведений випуск біобібліографічних
покажчиків «Одеські бібліофіли».
Не зупинившись на досягнутому, директор Одеської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. М. Грушевського Ю. С. Амельченко зазначила, що «достатньо амбіційні цілі,
що поставлені нами для дослідження та популяризації історії Одеського регіону, можливі
лише за допомогою шляхом складання та здійснення інноваційних проєктів» [3, с. 106]. Тому
наступним кроком ООУНБ став проєкт «Цифрова бібліотека». Зауважимо, що поява
краєзнавчих електронних бібліотек «не є противагою традиційній бібліотеці, навпаки – це
сприяє покращанню її іміджу, якщо вона включена до інтернет-середовища» [5, с. 5].
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бібліотеки – це електронні версії найцінніших друкованих краєзнавчих і місцевих
документів. Головним критерієм, а також принципом відбору та надання користувачам
доступу до конкретних повних текстів документів з фонду бібліотеки, постає вивчення
читацького попиту. Його аналіз доводить, що історико-краєзнавча книга «є одним з основних
джерел вивчення місцевої історії, яка завжди користується надзвичайно великою
популярністю» [7, с. 37].
Враховуючи те, що інтернет-технології вже активно використовуються в роботі
ООУНБ, саме у формуванні краєзнавчої електронної бібліотеки установою зроблено лише
перші кроки, тому цей процес ще буде удосконалюватися та вивчатися.

Отже, головною метою всіх бібліотечних інновацій є підвищення рівня бібліотечнобібліографічної діяльності для максимально повного задоволення інформаційних, освітніх і
культурних запитів користувачів. Новітні комп’ютерні технології сьогодні дають можливість
зберегти для нащадків безцінний історико-краєзнавчий фонд у форматі оцифрованих видань;
відкрити доступ до електронних інформаційних продуктів широкому колу; якомога
максимально розкрити його для вивчення науковцям та краєзнавцям. Тому бібліотекам треба
бути активними, щоб покращити якісну діяльності книгозбірень та презентацію свого іміджу
в електронному інформаційному просторі шляхом осучаснення та формування цифрової
культури,

усвідомленому

застосуванню

нововведень

та

стимулюванню

активності

бібліотечних фахівців.
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