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До читачів!
Читання книг є одним з найважливіших чинників пізнання 

і розвитку людини: формування світогляду, духовної і моральної 
основи, освітньої платформи. Ніхто не наважиться заперечити цю 
тезу. Потреба читання зумовлює необхідність у певних інструментах, 
засобах та технологіях для реалізації. Чи є все необхідне в Україні?

Сьогодні можна з упевненістю говорити, що книговидавнича 
справа у нас, хай і поволі, все ж розвивається; ринок напов-
нюється вітчизняною художньою літературою, особливо дитячою. 
Перспективи читацького інтересу позитивні — з кожним роком 
все більше дорослих і дітей звертаються до книги, як надійного 
і якісного джерела інформації. Саме книга забезпечує найкоротший 

шлях до знань. Дедалі очевиднішим стає розуміння того, що книга не програє «битву» 
комп’ютеру і займе своє звичне (чільне) місце в серйозних інформаційних пошуках.

Але для становлення читацтва нині не достатньо обходитися старими підходами 
по лінії «книга — читач». Величезні обсяги нових знань тиснуть на людину, змушують 
шукати захисту від надлишкової інформації, виокремлювати те, що складає особистий 
внутрішній світ, приносить користь і задоволення від пізнаного.

Звідси виникає потреба допомогти читачеві. І тут маємо говорити про необхідність 
створення нових засобів та технологій, в тому числі комп’ютерних, які слугуватимуть 
людям у спілкуванні з книгою. Іншими словами, постає завдання осучаснити і зба-
гатити форми та способи користування літературним масивом. Саме його і викону-
ватиме нове періодичне видання — бюлетень «Книги України».  

На початку великої роботи важко запропонувати одразу кінцевий продукт, яким 
може стати бюлетень у майбутньому. Ми бачимо його в творчому розвитку, де будуть 
докладені редакційні зусилля і враховані колективні уявлення та пропозиції з боку 
користувачів. Бюлетень призначений насамперед для публічних і спеціалізованих 
бібліотек, а також для індивідуальних передплатників, які цікавляться книгою. На 
початках опрацюванню підлягає масив художніх творів. 

Звісно, інтереси в користувачів різні, та все ж будемо намагатися за допомогою 
комп’ютерних технологій упорядковувати і утримувати книжковий масив в тих показ-
никах і характеристиках, які забезпечать інтерес кожного. Тому бюлетень укладається 
як довідкове видання.

Випускається щоквартально і включає інформацію про книги, які випущені ви-
давництвами або поступили до продажу за останні три місяці. Отже, накопичення 
4-х випусків складе картину випуску художньої літератури в Україні за повний рік. 

Перший і наступні випуски у цьому році орієнтовані на бібліотеки. На сьогод-
ні вони відчувають гостру потребу в узагальненій довідковій інформації про випуск 
книг в Україні, про нові надходження на ринок. Видання стане добрим помічником 
в організації бібліотечного обслуговування читачів та у процесі закупки нових книг. 

Для наближення творів до читача бюлетень комплектується виставковою експо-
зицією, яка включає кольорові ілюстрації (експонати) обкладинок кращих книг, які 
рекомендуються до прочитання. Експозиція випускається на роз’ємних аркушах, що 
дозволяє кожні три місяці влаштовувати стендову виставку новинок. 

З надходженням бюлетеню бібліотеки вперше отримають повну інформацію про 
видавничий процес і зможуть критично оцінювати комплектування своїх фондів новою 
літературою. І хай багатьох книг не буде в наявності, та інформація про них стане 
принагідною для читачів, зорієнтує їх у великому масиві нових видань. 

Тож запрошуємо як бібліотечних фахівців, так і видавців до партнерства!
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