
Бондар С .Л., провідний бібліограф 



Якщо ваша бібліотека 
не представлена в Інтернеті,  

то вважайте, що вашої бібліотеки 
не існує! 



 

Ми – існуємо! З лютого місяця цього року почав свою роботу об'єднаний сайт бібліотеки 
ЧНТУ. Раніше було три сайти від різних інститутів. 2016 рік почався зі створення розділів і 

перенесення даних, реєстрації доменного імені. Паралельно йшла робота по 
наповненню рубрик, висвітленню поточних подій, пам'ятних і знаменних дат, нових 

надходжень. У кінці року завжди озираємося на виконану роботу, займаємося аналізом, 
самоаналізом, задаємо самі собі питання і намагаємося відповісти на них.  

Ось і я в рамках даного виступу постараюся відповісти на такі питання: 



• Що ми вже встигли зробити за цей рік? 

ЩО? 

• Для яких груп користувачів?  

ДЛЯ КОГО? 

• Які наші плани на близьке майбутнє? 

МАЙБУТНЄ 



 

На мій погляд, 
сайт виконує, 
принаймні, 4 

великі 
завдання:  

це візитівка 
бібліотеки, її 

літопис, архів, 
філія. 

ВІЗИТІВКА 

ЛІТОПИС 

АРХІВ 

ФІЛІЯ 



 
Основні цілі цієї презентаційної 

функції: надання первинної 
інформації про бібліотеку. 

 
На Головній сторінці користувач 

бачить назву, логотип, режим 
роботи, слайдер (посилання на 

офіційні сайти, на провідні освітні 
портали, партнерів), розділи 

першого рівня, новини, послуги. 
Тобто гості сайту повинні отримати 

максимальний обсяг інформації з 
мінімальними зусиллями. Тут 

особливо важливим є єдиний стиль 
в оформленні, відсутність помилок 

у тексті, зрозуміла й логічна 
структура розміщення інформації. 

Все це привертає увагу до 
бібліотеки, формує в очах читачів її 

позитивний імідж. 



Також ми вирішили, що Веб-ресурси бібліотеки, її інформаційні продукти 
заслуговують особливої уваги і розмістили інформацію про них на чільному 

місці Головної сторінки. 



 

Літопис - це наша стрічка 
новин. З початку року ми 

підняли високу планку щодо 
інформаційного наповнення 

сайту. Практично жодна 
бібліотечна подія не 

залишається непоміченою. 
Постійно ведеться Календар 
знаменних і пам'ятних дат, 

який обов'язково 
супроводжується розкриттям 

фонду, тематичним веб-
навігатором. 

Не забуваємо, що один з 
основних критеріїв 

відкритості бібліотеки - 
динаміка відображення її 
життєдіяльності в стрічці 

новин на сайті! 



Постійно рекламуємо 
праці викладачів. 

Ставимо до відома про 
доповнення в розділах 

другого і третього 
рівня: «Нове на сайті»; 

з поміткою «Бібліотека 
рекомендує» 

розміщуємо цікаву 
інформацію. 



На сайті створюється Архів новин; за Календарем можна переглянути, 
чим жила бібліотека у певний період. 



Цікаво подивитися 
Хронограф подій - 

фоторепортаж про 
заходи, які у нас 

проводилися. 



На сайті розміщені матеріали бібліотечних конференцій, наші 
доповіді та публікації, презентації. 



У розділі «Видання Наукової 
бібліотеки» можна 

ознайомитися з 
біобібліографічними і 

бібліографічними 
покажчиками, 

рекомендаційними списками і 
регіональним професійним 
виданням нашої бібліотеки 

«Бібліокурьер». 



Сайт не тільки висвітлює бібліотечну 
діяльність, а й пропонує доступ до 

тематичних оглядів літератури, 
віртуальних виставок, інформ-досьє і до 
іншої нашої продукції, що знаходиться у 

веб-просторі. 



 

У будь-якої 
інформації,  

яку ми 
розміщуємо  

на сайті, 
повинна бути 

чітка    
читацька 
адреса 

 

 

 



У першу чергу сайт орієнтований на 
вузівського користувача. Інформаційний 

супровід запитів науковців знайшов  
відображення в розділі  «На допомогу 

науковцю»  - найпопулярнішому на сайті. 
Назви рубрик допомогають 

зорієнтуватися в їхньому змісті. 



Дві рубрики з цього розділу 
вимагають від нас чіткого знання їх 

змісту, щоб можна було б 
порекомендувати викладачам. Це 

загальний розділ - тут корисна 
інформація з різних питань: 

розміщення статті у Вікіпедії, 
оформлення наукових робіт, 

транслітерація, антіплагіат, цифрові 
інструменти, послуги, які надає 

бібліотека та інше. Розділ «Фахові 
видання в базах данних» може бути 

корисний як інформація для 
публікації  наукових робіт, так і для 

пошуку періодичних видань за 
конкретними тематичними 

запитами. 



Корисну інформацію 
студенти можуть отримати в 

розділах «Читачеві» 
(анкетування, акції, 

посилання, веб-
бібліографія), «На допомогу 
фахівцю» (рекомендаційні 
покажчики за напрямами 

підготовки) і 
«Соціокультурна діяльність» 

(тематичні огляди і 
віртуальні виставки). 



Розділ «Бібліотечному фахівцю» містить інформацію, яка допомагає підвищувати 
професійний рівень, дізнаватися новини в світі бібліотек. 



Розділ «Соціокультурна діяльність» можє 
бути корисним і цікавим не тільки нашим 

користувачам, але будь-якому 
«віртуальному мандрівникові»: Клуб 

«Райдуга», Студія «Hand Made», фільми, 
створені бібліотекарями, пізнавальна 
інформація про книги і бібліотеки, та 

багато іншого. 



Один з найбільш відвідуваних розділів на сайті  «Світ очима 
бібліотекаря»:  наші фотографії  розподілені за тематичними 

рубриками. 



Викликає інтерес у відвідувачів сайту також Фотогалерея на 
Головній сторінці, інформація про книги і бібліотеки, фільми 

про виставки, що проходять в бібліотеці. 



 

 

Напрямки 
роботи сайту 

Наукової 
бібліотеки 

ЧНТУ                
на наступний 

рік 

 

 

 



∗ Інформація повинна бути: актуальною, корисною, структурованою, 
логічною, грамотно поданою і постійно оновлюватися.  

∗ Дуже важливо підтримувати різні мовні версії сайту, хоча це тягне за 
собою великі витрати часу. Перспективно розвивати англійську версію не 
тільки як презентацію бібліотеки, а й на більш глибокому рівні. Адже для 
Інтернету українська та російська мови на жаль, це - локальні. 

∗ Якість Веб-сайт це інформація, доступна в будь-якому місці світу 24 
години на добу 365 днів на рік. Ми повинні пам'ятати, що наша робота 
представляє бібліотеку, вуз, країну. Якщо вже вирішили виставити свою 
роботу на всесвітній огляд, вона повинна бути якісною. 

∗ Реклама: мало зробити і наповнити сайт. Для будь-якої справи необхідна 
реклама різних видів: усна, друкована, у вигляді презентацій, на Інтернет-
ресурсах, на сайтах партнерів (обмін посиланнями і банерами). 

∗ Спілкування теж необхідно розвивати, для цього на сайті є потрібні 
сервіси: зворотній зв'язок; система опитувань; підписка на розсилку 
Бюлетеня нових надходжень; віртуальна довідка; Гостьова книга. 



 

Бібліотечний 
веб-сайт це: 

дуже потрібна,  
неймовірно 

цікава, 
надзвичайно 

відповідальна 
колективна 

праця 

 

 

 



Бібліотека,  
яка правильно організувала свій сайт,   

 
 

стає доступнішою і привабливішою;                    
підвищує свій статус у вузі;                                  

допомагає відвідувачам зорієнтуватися                             
у величезному потоці інформації;                                                          

залучає нових користувачів,                                                
що віддають перевагу праці                                                   

з сучасними інформаційними технологіями. 
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