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Плахотна Л.І.

Формування бібліотечного фонду
• – це сукупність цілого ряду процесів, спрямованих на створення та
розвиток бібліотечного фонду. Його складовими частинами є
моделювання, комплектування, облік, обробка (опрацювання)
документів, розміщення і розстановка фонду, організація його
зберігання, використання та управління.

Принципи комплектування фонду
№
п/п

Принцип
комплектування

Зміст принципу

Примітки

1

Принцип
науковості

Реалізується поповнення фонду документами, які сприяють
формуванню наукового світогляду, набуттю користувачами
цінностей, що нагромаджені людством, а також впровадженням
раціональних прийомів і методів праці, автоматизацією процесів
формування фондів

Фонд повинен поповнюватися виданнями, що відображають сучасний стан
науки, документами, які сприяють упровадженню її досягнень у виробничу та
невиробничу сфери, а також творами класиків світової науки, всіх галузей
знань

2

Принцип
доступності

Безоплатне користування бібліотекою, наближення її до населення,
робота в зручні для користувачів години

Фонд повинен відповідати віковим, освітнім, психологічним особливостям
читачів, в іншому разі він стає незрозумілим для них; фонд надає можливість
отримати в бібліотеці інформацію й документи незалежно від їх політичної та
національної спрямованості

3

Принцип
оперативності

Інтенсивне збільшення потоку нової інформації та прискорення
процесу її старіння потребує, щоб час, витрачений на формування
бібліотечного фонду був зведений до мінімуму

Полягає в прискоренні процесу циркуляції літератури та оновленні фонду,
придбанні нових документів, їх своєчасному і чіткому обліку, обробленню та
наданню читачеві

4

Принцип
систематичності

Спрямований на те, щоб бібліотека поповнювалася документами
рівномірно протягом року, в міру їх надходження в книготорговельну
мережу. Це дозволяє передусім пошта, яка забезпечує передплату на
періодичні видання

Ритмічність залежить від чітко налагодженої роботи відділів комплектування,
вчасно оформлених замовлень у книгарні та інших організаціяхпостачальниках, що забезпечують бібліотеки
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5

Принцип
відповідності

При формуванні фонду треба враховувати внутрішні і зовнішні
фактори, що впливають на його зміст, призначення та
використання. Подальше розроблення фонду пов'язане з
конкретизацією стосовно бібліотек різних типів, їхньою
профілізацією

Внутрішні фактори: кваліфікація бібліотечних працівників, кошторис на
утримання та розвиток фонду, наявність приміщень, коштів для
вдосконалення процесів оброблення фондів. Зовнішні фактори: потік
запитів, контингент читачів, профіль обслуговування, стан інформаційних
потоків, фондів прилеглих бібліотек та ін.

6

Принцип
профілізації

Свідомо обмежує комплектування бібліотечного фонду з обраної
тематики та видів документів

Комплектування залежить від типу бібліотеки, завдань, які вона виконує,
групових і загальних інформаційних потреб читачів, їх вікового, нац. складу,
професії

7

Принцип
повноти

У фонді мусять бути представлені всі документи (зі світового
документного масиву), необхідні бібліотеці та її читачам

1.
Документна повнота, тобто наявність у фонді всіх документів з теми,
галузі або з усього універсального комплексу знань незалежно від якості.
2.
Інформаційна повнота, тобто подання до фонду всієї інформації з
теми, галузі тощо незалежно від кількості документів

8

Принцип
координації

Чітке розмежування фондів різних бібліотек за тематикою, видами
документів способом їх організації, розподіл зон впливу між
бібліотеками; кооперація в роботі, об'єднання зусиль при плануванні
розвитку єдиної системи фондів, узгодженого постачання їх
документами, створення єдиного довідково-бібліографічного апарату і
т. п.

Фонд будь-якої бібліотеки слід розглядати як складову загальної системи
бібліотечних фондів регіону, галузі, єдиного бібліотечного фонду країни. Для
розвитку БФ необхідно створити кооперовану систему фондів з чітко
налагодженим зв'язком і рухом документів
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9

Принцип
пропорційності

Визначення правильності співвідношення частин фонду, їх
відповідність до кожної з частин завдань, які є перед бібліотекою,
типу бібліотеки. Якщо застосувати цей принцип до комплектування
галузевих бібліотек, у фонді переважатимуть видання за профілем
галузі, яку обслуговує бібліотека, в менших розмірах - книги із
суміжних галузей

Принципу треба дотримуватися при комплектуванні бібліотек різними
видами видань, враховувати їхнє читацьке призначення, мову та інші ознаки,
наприклад, співвідношення науково- популярних видань з науковими в
науковій і масовій бібліотеках

10

Принцип
економічності

Мета дотримання принципу - домогтися найбільшої ефективності у
формуванні фонду з найменшими витратами зусиль, часу і коштів

Користування національними і державними бібліотеками безкоштовне.
Оплата введена в приватних, бізнес-бібліотеках і т. п.

11

Принцип
деідеологізацїї

Фонд публічної бібліотеки повинен включати докумен-ти, що містять
інформацію про різні політичні течії та концепції, наукові напрями і
думки

Безліч думок дасть змогу уникнути ідеологічної спрямованості фондів
публічної бібліотеки

Основні аспекти комплектування фондів
мовно-національний склад читачів
комплектування фонду краєзнавчою тематикою
етнографічна і культурна специфіка регіону, що обслуговує
бібліотека
наявність
і
особливість
позакласних
навчальних
і
культурологічних закладів на території, що обслуговує бібліотека
рівномірне поповнення фонду документами протягом року, в
міру їх виходу з друку
дотримання співвідношення документів відносно вікових груп
відповідність пропорцій між науково-популярною, художньою,
учбовою та іншими видами літератури

Станом на 01.11.2020 в області здійснюють видавничу діяльність 89 суб’єктів видавничої справи
(22 фізичних особи, 67 юридичних осіб), внесених до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Обласна Програма підтримки вітчизняного книговидання,
книгорозповсюдження та популяризації української
книги у Миколаївській області
2019 рік

2020 рік

Основні аспекти комплектування фондів
мовно-національний склад читачів
комплектування фонду краєзнавчою тематикою
етнографічна і культурна специфіка регіону, що обслуговує
бібліотека
наявність
і
особливість
позакласних
навчальних
і
культурологічних закладів на території, що обслуговує бібліотека
рівномірне поповнення фонду документами протягом року, в
міру їх виходу з друку
дотримання співвідношення документів відносно вікових груп
відповідність пропорцій між науково-популярною, художньою,
учбовою та іншими видами літератури

Види комплектування
початкове

поточне

ретроспективне

додаткове

рекомплектування

Поточне
комплектування
- це поповнення фонду
творами друку та іншими
документами,
виданими
протягом двох попередніх
років.

Вимоги
до поточного
комплектування

Повнота
відбору

Своєчасність

Заочне комплектування

Допоміжні джерела інформації
про нові документи

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека
Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва
Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О.Лягіна
Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва
Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В. Хоменка та її філії м. Миколаєва
Вознесенська міська бібліотека №1 КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська»
Дитяча бібліотека КЗ "Бібліотечна мережа м. Вознесенська"
Центральна міська бібліотека м. Первомайська
Міська бібліотека для дорослих м.Южноукраїнська
Арбузинська центральна районна бібліотека Арбузинської ЦБС
Баштанська центральна районна бібліотека Баштанської ЦБС
Березанська районна бібліотека для дітей Березанської ЦБС
КЗ "Коблівська публічна бібліотека Коблівської сільської ради"
Березнегуватська центральна районна бібліотека Березнегуватської ЦБС
Братська центральна районна бібліотека Братської ЦБС
Центральна районна бібліотека КУ «Вітовська централізована бібліотечна система»
Доманівська центральна районна бібліотека Доманівської ЦБС
КЗ "Публічна бібліотека Казанківської селищної ради"
Кривоозерська центральна районна бібліотека Кривоозерської ЦБС
Районна бібліотека для дітей КЗ «Новобузька централізована бібліотечна система»
Новоодеська центральна районна бібліотека Новоодеської ЦБС
Новоодеська районна бібліотека для дітей Новоодеської ЦБС
КЗ Куцурубської сільської ради ОТГ "Куцурубська публічна бібліотека"
Первомайська районна бібліотека для дітей Первомайської ЦБС
Снігурівська центральна районна бібліотека Снігурівської ЦБС
Снігурівська районна бібліотека для дітей Снігурівської ЦБС

20-22 жовтня відбулися засідання експертних рад з відбору книжкової продукції для поповнення
бібліотечних фондів у 2020 році. За результатами засідань був сформований перелік книжкової продукції
для поповнення бібліотечних фондів.

Так, для закупівлі книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів
експертами було визначено 833 назви книжкових видань:
514 – література для дітей та юнацтва;
160 – літературно-художня література;
159 – інша (нехудожня) література.
У 2020 році на розгляд експертних рад було надано 2975 найменувань книжкової продукції, зокрема:
1021 – на розгляд Експертної ради з оцінювання літератури для дітей та юнацтва;
1205 – на розгляд Експертної ради з оцінювання літературно-художньої літератури для дорослих;
749 – на розгляд Експертної ради з оцінювання іншої (нехудожньої) літератури для дорослих.
Персональні склади експертних рад з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для
поповнення бібліотечних фондів у 2020 році, за тематичними напрямами.
Відібрані книжкові видання (комплекти відповідно до читацької аудиторії бібліотек) отримають 606
відібраних бібліотек.

Юрій Марченко
Начальник відділу підтримки
книговидання

