
ВІДГУК 

офіційного опонента, кандидата історичних наук 
Захарової Наталії Борисівни 

на дисертацію Шендрик Ольги Олегівни 

«Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України 
(90-ті pp. XX ст. - поч. XXI ст.)», представлену на здобу пгя наукового 
ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 
27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство 

Актуальність теми дослідження. Дисертаційне дослідження Шендрик 

Ольги Олегівни присвячене актуальній проблемі міжнародного співробітництва 

публічних бібліотек України в 90-і роки XX ст. - початок XXI ст. Актуальність 

теми полягає в тому, що становлення України як незалежної демократичної 

держави відбувається в період кардинальних політичних і економічних зрушень 

в українському суспільстві та історичних змін в системі міжнародних відносин, 

які характеризуються виникненням нових незалежних держав, переходом від 

ери конфронтації до ери відкритості та співробітництва. Процес 

державотворення і побудови вільного громадянського суспільства в Україні 

збігається з її поступовим входженням до світового співтовариства і пошуками 

нею свого місця в сучасному складному, різноманітному і суперечливому світі. 

У цей період бібліотеки також потребують переходу до нового формату роботи, 

яка спонукає до необхідності використання нових ефективних механізмів для 

подальшого розвитку бібліотечної діяльності, у тому числі для міжнародної 

співпраці. 

На основі аналізу спеціальної літератури, автором було з'ясовано, що 

найважливіші аспекти міжнародного співробітництва публічних бібліотек ще 

не набули комплексного та всебічного вивчення, потреба у проведенні якого 

підсилює актуальність теми дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота аспірантки виконувалась відповідно до комплексної програми наукових 

досліджень Київського національного університету культури і мистецтв 

«Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти» (номер 



державної реєстрації 0118U100212), науково-дослідної теми кафедри 
і 

інформаційних технологій КНУКіМ «Трансформація бібліотечної науки, освіти 
.•у. " 

і професії в демократичній Україні». 

Об'єктом дослідження є міжнародне співробітництво бібліотек. 

Предметом дослідження - основні напрями та особливості розвитку 

міжнародного співробітництва публічних бібліотек України. їх визначення не 

викликають зауважень. 

Науковий рівень достовірності й обгрунтованості наукових положень і 

результатів дисертації О. О. Шендрик забезпечується відповідною джерельною 

базою, науковим аналізом стану міжнародної співпраці публічних бібліотек 

України. Для отримання результатів дисертант використала різні підходи і 

методи дослідження, що дало можливість визначити стан розробленості 

означеної проблеми. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації О. О. Шендрик 

полягає в тому, що це перше дослідження, у якому всебічно розглянуто 

сучасний стан, визначено проблеми та перспективи системного розвитку 

міжнародного співробітництва публічних бібліотек України; науково 

обґрунтовано потребу цілеспрямованої організації обласними науковими 

бібліотеками України міжнародної співпраці; доведено необхідність 

поступового заміщення традиційних форм міжнародної взаємодії 

інноваційними; з'ясовано роль і місце перспективних напрямів міжнародного 

співробітництва бібліотек. 

Практична значущість дисертації полягає в узагальненні знань про 

міжнародне співробітництво публічних бібліотек, визначенні основних 

напрямів та форм його розвитку, окресленні основних проблемних аспектів та 

системи покращення міжнародних зв'язків бібліотек. Теоретичні та практичні 

положення дисертації можуть бути використані в процесі планування, 

організації та реалізації всіх напрямів міжнародної співпраці публічних 

бібліотек України, для консолідації їхньої діяльності із зарубіжними 
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партнерами, а також у системі перепідготовки й підвищення кваліфікації 

бібліотечного персоналу. 

Оцінка змісту дисертації. Відповідно до поставленої мети вдало 

сформульовані основні завдання дослідження, згідно з якими побудована 

структура дисертації, що складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (265), додатків (5). Загальний обсяг дисертації -

225 сторінок, із яких 162- основного тексту. Список використаних джерел 

містить українські та окремі зарубіжні публікації, інтернет-ресурси за темою 

дослідження. Висновки за розділами є достатньо аргументованими і 

відповідають поставленим завданням. 

У вступі аспірантом обґрунтовано актуальність обраної теми, зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, 

об'єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методи його проведення, 

розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок аспіранта, наведено дані про апробацію, 

публікації, структуру й обсяг дисертації. 

Слід відзначити, як позитивний фактор те, що апробація результатів 

цього дослідження здійснена на численних міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях України. 

У першому розділі роботи «Теоретико-методологічні засади дослідження 

проблеми міжнародного співробітництва публічних бібліотек України» автор 

обґрунтовує загальні засади і методологію наукового дослідження. Вивчення 

наукових поглядів щодо міжнародного співробітництва дало змогу автору 

дослідити динаміку наукових узагальнень відносно основних тенденцій 

міжнародної співпраці, напрямів міжнародної взаємодії бібліотек, діяльності 

міжнародних організацій, участі бібліотек в реалізації міжнародних проектів. 

Детальне вивчення стану наукової розробки означеної проблеми дало 

можливість аспіранту довести необхідність провести дослідження за обраною 

темою. У цьому розділі автор також визначив джерельну базу, методологічні 
і 

підходи й методи дослідження, здійснив термінологічний аналіз предметної 
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сфери міжнародного бібліотечного співробітництва. Позитивним фактором є 

те, що О. О. Шендрик запропонувала своє визначення терміну міжнародне 

бібліотечне співробітництво. 

У другому розділі «Основні напрями та форми міжнародного 

співробітництва публічних бібліотек України» автором з'ясовано особливості 

державної культурної політики у сфері міжнародних зв'язків книгозбірень, 

досліджено стан реалізації бібліотеками міжнародних проектів, розглянуто 

діяльність міжнародних громадських організацій стосовно активізації 

міжнародної бібліотечної взаємодії; висвітлено сучасний стан міжнародної 

співпраці обласних універсальних наукових бібліотек України. Автором 

здійснено аналіз основних регламентуючих документів щодо здійснення 

міжнародної культурної співпраці України. Зазначено, що існуюча нині 

нормативно-правова база поки що суто декларативно гарантує сприяння 

міжнародному культурному обміну, співробітництву закладів культури, 

зокрема бібліотек із зарубіжними партнерами. Участь публічних бібліотек у 

міжнародних проектах сприяє модернізації їх матеріально-технічної бази, 

суттєвому підвищенню кваліфікації персоналу, стимулює розширення 

асортименту інноваційних бібліотечно-інформаційних продуктів та послуг, 

покращує імідж бібліотек як базових комунікаційних та соціокультурних 

центрів місцевої громади. Аналіз діяльності обласних універсальних наукових 

бібліотек України дозволив визначити такі основні напрями міжнародного 
і 

бібліотечного співробітництва на сучасному етапі: співпраця з міжнародними 

організаціями, фондами; міжнародний документообіг; обмін досвідом між 

працівниками бібліотек; впровадження міжнародних стандартів. 

У третьому розділі дисертації «Пріоритетні напрями розвитку 

міжнародного співробітництва публічних бібліотек України» автор визначає 

основні негативні чинники, які гальмують здійснення міжнародного 

співробітництва публічних бібліотек на сучасному етапі розвитку країни. 

Відповідно до аналізу, дисертант подає свою систему заходів щодо активізації 
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міжнародного співробітництва публічних бібліотек України в умовах 

глобального комунікаційного простору. 

Кожен розділ дисертації завершується обгрунтованими висновками, що 

випливають з їх змісту. Загальні висновки дисертаційного дослідження 

відповідають темі дисертації, їх меті та завданням. 

Відповідність автореферату дисертаційній роботі. Автореферат повністю 

відповідає змісту дисертації, розкриває її основні положення, наукові висновки 

і рекомендації. Його структура, наповнення й оформлення відповідають змісту 

роботи та вимогам до кандидатських дисертацій. 

Поряд з безперечно позитивними моментами, значущими висновками 

дисертаційного дослідження О. О. Шендрик, варто відзначити певні недоліки 

роботи: 

1. У підрозділі 2.2. другого розділу дисертаційного дослідження автор 

детально розглядає участь публічних бібліотек в міжнародних 

проектах, як одну з основних форм міжнародного культурного 

співробітництва. Проте немає інформації щодо проектів відносно 

популяризації в інших країнах інформації про Україну, національну 

науку, культуру та ін. 

2. У тексті даної роботи йдеться про державну політику щодо сприяння 

інтеграції вітчизняних бібліотек у глобальне інформаційне 

середовище. Дисертант посилається на роботу УБА в рамках 

конідепції, що покладена в основу Стратегії розвитку бібліотечної 

справи в Україні до 2025 р. Цікаво викладено досвід окремих країн 

(Німеччини. США, Канади..), таких організацій як ІФЛА, ЮНЕСКО. 

Разом з тим, варто було зазначити, яку роль відіграє УБА як 

представник України у роботі на зовнішній світ, чи є наші українські 

представництва за кордоном, які приклади соціокультурної діяльності 

публічних бібліотек за межами України. 
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Разом з тим, висловлені зауваження і пропозиції не змінюють у цілому 

позитивне враження від дисертації. Вказані зауваження і пропозиції не є 

визначальними і мають рекомендаційний характер, не знижують високий 

науковий рівень роботи. 

Оцінка наукової роботи в цілому. Дисертаційна робота є самостійним, 
і 

особисто виконаним дисертантом дослідженням з обраної теми. Мету 

дисертаційного дослідження досягнуто, завдання виконано. Таким чином, 

можна стверджувати, що дисертація О. О. Шендрик «Міжнародне 

співробітництво публічних бібліотек України (90-ті pp. XX ст. - поч. XXI ст.)» 

за актуальністю, науковим рівнем, системністю опрацювання поставленої 

проблеми, обґрунтованістю центральних положень і висновків, наявністю 

наукової та практичної наповненості відповідає вимогам ВАК України до 

кандидатських дисертацій, паспорту спеціальності, профілю спеціалізованої 

вченої ради, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 - книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство. 
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