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Обґрунтовуючи власну позицію, переконаний, що незалежно від кількості 

зроблених під час інформаційної взаємодії кроків спостерігач має переваги 

перед актором, а тому первісна асиметрія комунікативного процесу 

спостерігається на перших етапах становлення особистості. Перші кроки 

становлення людини в суспільстві завжди здаються складними. Звертаючись до 

більш досвідченіших акторів особистість набуває досвіду комунікації, 

змістовного аналізу власної поведінки та оточуючих.  

Підсумовуючи варто зазначити візуальна привабливість особи її престиж, 

репутація та глобально імідж є досить складним процесом і явищем. Кропітка 

робота над собою, правильна розстановка акцентів, вміння вибудовувати діалог 

з оточуючими, гармонійне поєднання дій з власною позицією і є ключовими 

позиціями мистецтва управління враженнями.  
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ВПЛИВУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА ПРОЦЕС ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК 

 

В XXI столітті є помітним відставання бібліотеки від інших систем 

наукових комунікацій, які раніше освоїли інформаційні технології. 

Можливість вільного доступу до інформаційних ресурсів, які знаходяться не 

лише в Україні, а й в усьому світі, сьогодні визначається як найголовніший 

критерій діяльності бібліотек. 

XXI століття – це століття інформаційного суспільства, де головна увага 

приділяється знанням та інформації. З початку свого існування бібліотека 

допомагала і допомагає орієнтуватись у сфері знань. Оскільки бібліотека є 

центром інформаційного суспільства, яка виконує завдання носія знань та 

інформації. 

Інформатизація – це сукупність та впровадження нових технологій, які 

підвищують та полегшують працю бібліотекарів та надають якнайшвидший 

доступ до інформації читачам. Одним із компонентом інформатизації є 
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автоматизації [4]. Автоматизація бібліотеки – це непростий процес установки 

системи обробки даних. 

Використання комп’ютерних технологій в інформаційній діяльності 

бібліотеки підвищує та прискорює якісний рівень обслуговування користувачів. 

Сучасні технології надають бібліотекареві можливості, які не були недоступні 

раніше та призводять до змін в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні.  

Інформатизація бібліотек на практиці – це нова можливість в 

обслуговуванні читачів, зберігання каталогів, допомога працівникам щодо 

допомоги картотек, видань, списків, замовлень, листів, звітної документації 

тощо. Головні завдання полягають у максимальному використанні інформації, 

забезпечення виходу в інформаційний простір для задоволення потреб 

користувачів в інформації на сучасному рівні.  

Технології впливають як на інформаційні продукти, так і на послуги 

бібліотеки. Вони зобов’язують нас перейти на новий рівень інформаційного 

обслуговування – електронна доставка документів першоджерел  

Створення електронного каталогу в бібліотеках підвищується швидкість та 

якість пошуку потрібної інформації. Нові технології надають бібліотекам 

унікальний шанс для розвитку нових напрямки та їх функціонування. За 

допомогою бази даних електронного каталогу, користувачу надаються ширші 

можливості для пошуку, а також пошук за декількома елементами одночасно.  

З впровадженням новітніх технологій у бібліотеку, утворюються нові так 

звані медіатеки, сенсотеки, урбан-бібліотеки, в яких поєднуються бібліотеки 

минулого та теперішнього. 

Медіатека [2] – це загальна назва зібрання цифрових носіїв інформації 

(CD/DVD, дискет) або наявність комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет 

з її мегаресурсами і вільним доступом до них користувачів.  

Сенсотека [3] – це інклюзивний простір, де зрячі і незрячі молоді люди 

проводять спільне дозвілля, навчаються і відпочивають. 

Урбан-бібліотека – це бібліотека домашнього затишку де збираються 

мешканці міста, щоб запропонувати нові ідеї, по дискутувати, як вони бачать 

майбутнє свого міста. 

Сьогодні бібліотека не може існувати без впровадження нових технологій. 

Бібліотека сьогодення – це бібліотека в якій є можливість доступу до Інтернету, 

Wi-Fi, отримання віртуальної довідки, електронний каталог, використання 

електронного варіанта книги.  

Комп’ютерні технології впливають на бібліотеку з швидким розвитком 

надання повного пакету послуг для задоволення інформаційних потреб. 

Яскравим прикладом є цифрові бібліотеки – мета яких забезпечити доступ до 

оцифрованих документів. 

Для більш глибокого аналізу проведено соціологічне дослідження у 

вигляді он-лайн анкетування щодо використання нових можливостей бібліотек. 

Проаналізувавши відповіді 100 респондентів, висновками стало (рис. 2): 

80% опитаних, стверджують, що потрібно впроваджувати новітні технології у 

сфері бібліотек, 20% – стверджують, що не потрібно. Серед опитаних 

респондентів 80% – студенти, 6,7% – викладачі та 13,3% – інше (роботодавці).  
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На запитання про те якими формами бібліотечно-інформаційних послуг Ви 

користуєтесь найчастіше респонденти дали відповідь (рис. 3): 46,7% – 

отримання літератури в читальному залі, 20% – отримання літератури з фонду 

абонемента, 20% – консультаційна допомога у пошуках та виборі джерел 

інформації, 10% – відвідування масових закладів, 3,3% – інше. Найчастіше 

суспільство звертається за послугами у традиційні формі – отримання 

літератури в читальному залі.  

Щодо використання електронного каталогу для пошуку потрібної 

інформації 83,3% – респондента використовують електронний каталог, 16,7% – 

не використовують бо не знають що це є. 

На запитання про те чи користуєтесь Ви базами даних, що передплачує 

бібліотека, та книгами на компакт-дисках респонденти відповіли: 76,7% – 

користуються, 23,3% – не користуються. 

З усіх опитаних лише 56,7% – знають про медіатеки, урбан-бібліотеки, 

сенсотеки, 43,3% – респондента не знають про це. 

 

Рис. 1. Форми бібліотечно-

інформаційних послуг, якими 

найчастіше користуються 

 

Рис. 2. Потреба впровадження 

новітніх технологій у сфері бібліотек 

 

Рис. 3. Користування сайтами 

бібліотек 

 

Рис. 4. Використання інформації з 

сайту бібліотеки 

 

Так як один з обов’язкових технологій для бібліотек є створення особистих 

сайтів (рис. 3), то 87,1% – респондентів користуються сайтами бібліотек, 

12,9% – не користуються. 

Інформація, яка найчастіше використовується респондентами на сайті 

бібліотек (рис. 4): 53,6% – використання ЕК, щоб заощадити час при 

отриманні літератури в бібліотеці, 25% – дізнаються про роботу бібліотек їх 

послуги, заходи, що є немало важливим, 14,3% – використовують сайт для 
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переходу на інші пошукові системи, лише 5,7% – користуються послугами 

віртуальної довідки. 

Також респонденти висловили свої зауваження та пропозиції щодо 

поліпшення роботи бібліотек: 

 хотілося б, щоб більше літератури було в мережі Інтернет і користувачі 

мали доступ до цих матеріалів; 

 не хотілося б, щоб бібліотеки перетворювалися у повністю 

автоматизовані приміщення, адже іноді корисно посидіти над справжньою 

книгою, ніж з комп’ютерною мишкою в руках; 

 на сьогоднішній день великою проблемою є закритий доступ скачування 

в бібліотеці підручників НУ «ЛП»! Адже не кожен студент моє можливість 

витрачати велику суму коштів, щоб придбати всі необхідні підручники; 

 підвищити заробітну плану бібліотекарам, проводити щорічні курси 

підвищення їх кваліфікації, підвищити професійні вимоги до бібліотекара при 

працевлаштуванні.  

 єдине прохання до бібліотек – щоб книги закупляли не лише 

українською та російською мовами, але й не забували про англійську, польську, 

німецьку та інші мови. 

Отже, аналізуючи відповіді на отриманні запитання, можна стверджувати, 

що технології, які увібрала у себе бібліотека користуються популярністю. 

Проте є групи людей, які не проінформовані про нові технології у сфері 

бібліотек. Тому бібліотекам слід проінформувати людей не тільки на своїх 

офіційних сайтах, але й створюючи якомога більше сторінок у соцмережах.  

Завдяки розвитку новим технологіям створюються бази знань, БД, ЕК та 

формуються цифрові бібліотеки. Впровадження комп’ютерних, інформаційних 

позитивно впливає та заохочує людей цікавитись надбанням українських 

вчених, що і підвищує похід в бібліотеки.  
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