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Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес 

накопичення інформації та знань, які фіксуються на різноманітних видах 

документів. Поняття «документ» відображає ознаки реально існуючих предметів, 

що є об`єктами практичної діяльності зі створення, збору, аналітико-синтетичної 

обробки, зберігання, пошуку, розповсюдження та використання документної 

інформації в суспільстві [6, с. 4]. 

Зростаючі світові інформаційні ресурси викликали необхідність різкого 

розвитку «інформаційної культури» суспільства, інформаційних технологій та їх 

автоматизації. «Інформаційна культура формується завдяки інформаційній 

грамотності і є інтегральним поняттям, яке включає такі компоненти: 

аудіовізуальна культура,логічна культура, семіотична культура, понятійно-

термінологічна культура, технологічна культура, комунікаційна культура, 

мережева культура» [7, с. 34]. У формуванні інформаційної культури особистості 

в сучасному інформаційному суспільстві, визначається важлива роль «бібліотек 

як інформаційних центрів зберігання та розповсюдження інформаційних джерел і 

бібліографії як науки, основним завданням якої є наукова обробка документів або 

аналітико-синтетична обробка інформації в документі у формуванні 

інформаційних потреб та інформаційної культури своїх користувачів» [8, с. 13]. 

Процеси глобалізації базуються на широкому упровадженні нових 

інформаційних технологій, що реалізуються через Інтернет. В мережі Інтернет є 

багато різноманітних ресурсів. В Інтернеті ймовірність знайти інформацію на 

будь-яку тему практично не є рівнозначною нулю.  

Вимогою часу є розбудова в межах держави єдиного інформаційного поля, 

за єдиними правилами, здатного забезпечити найбільш повний, зручний і 
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швидкий доступ до всього різноманіття джерел і форм ретельно опрацьованої за 

допомогою сучасних інтелектуальних пошукових систем різноманітної 

інформації у всій їх сукупності для найбільш широкого кола споживачів. Це 

знайшло відображення в Законі України «Про національну програму 

інформатизації» та інших важливих документах [1].  

Основна мета цієї статті — показати значення та важливість лінгвістичного 

забезпечення (ЛЗ) у створенні грамотного пошукового образу документа (ПОД), 

формуванні єдиного інформаційного простору. На досвіді бібліотеки ОКЗ 

«Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» 

показано методику формування особливого авторитетного файла «Предметні 

рубрики» (ПР) для документів культурного та мистецького змісту. 

Завдання – розглянути і дослідити питання щодо впровадження 

інформаційно-комунікаційних систем та особливості ПОД в навчальний процесі; 

їх роль у підготовці фахівців галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Звернути 

увагу на необхідність введення до навчальних програм теми здобуття майбутніх 

фахівців навичок грамотного створення ПОД та релевантного пошуку документа, 

формуванню особливих та розширених бібліографічних записів (більш ніж за 30-

тю аспектами), дотриманню єдиної методики створення бібліографічних записів 

(БЗ), формалізації та нормалізації подання інформації  з урахуванням 

багатогранного відображення образу документу культурного та мистецького 

змісту (ноти, кіно-фото документи, твори образотворчого мистецтва та навіть 

художньої літератури). 

Об’єктом дослідження виступає документ мистецького змісту та 

бібліотека навчального закладу як сучасний бібліотечно-інформаційний центр 

(БІЦ) зі застосування нових технологій і пов’язаних із ними нових форм 

бібліотечного й інформаційно-бібліографічного обслуговування. «Спеціальна 

бібліотека» навчального закладу – бібліотека Сєвєродонецького коледжу 

культури і мистецтв має низку особливостей, які впливають на її основні 

технологічні процеси, а саме: 

- бібліотека потребує постійного зворотного зв’язку з користувачами при 

формуванні фонду та організації навчального процесу, оскільки бібліотека є 



структурним підрозділом навчального закладу, що забезпечує інформаційну 

підтримку його навчальної та науково-дослідної діяльності; 

- основний документальний фонд бібліотеки потребує більш розгорнуту наукову 

обробку документів та розгорнуту лінгвістичну складову цієї обробки.  

Створення бібліографічно-інформаційних ресурсів мистецького напрямку 

вимагає грамотного особливого лінгвістичного забезпечення (ЛЗ) 

автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), формування 

багатоаспектного пошукового образу документа (ПОД). Вивчення та 

впровадження методики ЛЗ передбачають обов’язковий стандартний підхід до 

формування бібліографічних записів (БЗ) (чого не спостерігалося найчастіше в 

оформленні, наприклад, нотних видань), авторитетних файлів, словників, 

тезауруса та інших допоміжних файлів і баз даних (БД). 

«Лінгвістичне забезпечення — це комплекс мовних засобів, необхідних для 

опрацювання документів і запитів, проведення ефективного пошуку в ЕК згідно з 

тематичними запитами користувачів, здійснення мовної сумісності ЕК бібліотек 

корпорацій для обміну даними» [3, с. 4].  

Одним із методів ефективного рішення проблеми є автоматизації 

інформаційних процесів. Тому дуже важливо навчити майбутніх фахівців 

володіти навичками роботи з різноманітними електронними базами даних, з 

електронним програмним забезпеченням. Навчити пошуку необхідної інформації 

за допомогою ключових слів (дескрипторів) та уніфікованих класифікаторів.   

Метод теоретичного аналізу запитів користувачів бібліотеки  зі складання 

бібліографічних списків видань та пошук музичних творів за емоціональним 

аспектом (ліричних, трагічних, жартівливих та інших) та  емпіричного 

оцінювання (метод експертних оцінок) зі практичного експерименту аналізу 

пошуку дав уяву проблеми, того що традиційний бібліографічний опис 

документів не дає можливість знайти документ в ЕБ та Інтернеті за емоційною 

складовою. Використання одночасно декількох видив мистецтв, пов’язаних 

однією темою та емоцією, є сучасним і цікавим засобом у проведені бінарних 

уроків,   виконання концертних програм, літературно-музичних вистав та 

театралізованих виступів. Є широкий запит на використання тематичних 



музичних, літературних творів та творів образотворчого мистецтва в 

психологічній реабілітації та Art-терапії. Відсутність уніфікованої системи 

пошуку творів мистецького спрямування за емоційною складовою в мережі 

Інтернет, знецінює можливість знаходження цікавих творів зі всього світу. 

Спеціалісти бібліотеки разом з викладачами відділу «Теорії музики» 

розробляють концепцію ЛЗ. Визначили основи, що становлять інтегроване ядро 

інформаційно-пошукової системи. Для лінгвістичного забезпечення АБІС, 

покращення доступу до інформаційних ресурсів, багатоаспектного розкриття 

їхнього змісту, підвищення якості бібліографічного та аналітичного опису 

документів в ЕК було створено робочу групу з формування, редагування та 

доповнення авторитетного файлу «Предметні рубрики», розроблено «Методику 

створення предметних рубрик».  

Новизною є те, що у бібліотеці розпочали роботу над створенням 

контрольованого списку предметних рубрик, виділенням дескрипторів (лексична 

одиниця (слово, словосполучення) інформаційно-пошукової мови) і створенням 

асоціативних (емоційних) зв'язків, що є основою для формування власного 

нормативного лінгвістичного забезпечення авторитетного файлу «Предметні 

рубрики» з метою усунення недоліків та дотримання однозначності, точності, 

чіткості при інтерпретації результатів. Мета індексування ключовими словами — 

забезпечити найповніше та найточніше розкриття усього змісту документа 

(особисто документу мистецького змісту) для цілковитого задоволення 

інформаційних потреб користувачів бібліотеки. Спеціалісти вважають, що 

ключові слова "відчиняють двері" електронного каталогу та надають доступ 

користувачеві до інформації [4, с. 27].   

Виходячи з викладеного, закономірно, що правильний вибір і якість 

застосування у ЛЗ сприяють високому рівню пошуку необхідної інформації. Тому 

«доцільніше використовувати в АБІС у якості ІПМ вербального типу мову 

ключових термінів, а ПОД вести на мові ключових термінів або транслювати з 

мови ПР на мову ключових термінів» [5, с.9-13]. Для якісної корпоративної 

каталогізації необхідно розробити спільну методику із систематизації, 

предметизації, координатного індексування та створення уніфікованого 



лінгвістичного продукту «Предметні рубрики» або «Предметного тезауруса». 

Особливу увагу приділяти урокам зі студентами с формування навичок складання 

пошукового образу документа, навичок користування програмним забезпеченням 

з пошуку інформації, перевірки її на плагіат та дезінформацію (фейк).  

Нерозуміння на професійному рівні всієї відповідальності за створення і 

переробку інформації без дотримання загальноприйнятих законів, стандартів та 

вимог до документа, приводить до серйозних проблем в розумінні, збереженні і 

пошуку потрібної інформації, до правової відповідальності і збереження 

авторського розуміння першоджерела [2].  
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