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Суспільство ХХІ століттѐ – це інформаційне суспільство. Усе більша
кількість комунікацій здійсняятьсѐ за допомогоя мережі Інтернет, до
телекомунікаційного простору ѐкого впевнено увійшли й бібліотеки.
Діѐльність бібліотек, що направлена на формуваннѐ і задоволеннѐ
інформаційних потреб ѐк громади в цілому, так і окремих її представників,
набуваю суттювого значеннѐ. Це особливо помітно в умовах становленнѐ
інформаційного суспільства та посиленнѐ ролі інформації ѐк стратегічно
важливого ресурсу, що, відповідно, підвищую вимоги до бібліотечноінформаційної сфери та її фахівців.
Підвищеннѐ

привабливого

іміджу

бібліотеки

шлѐхом

створеннѐ

майданчиків інформаційного представництва в мережі Інтернет передбачаю
використаннѐ новітніх технологій, найбільш розповсядженими з ѐких ю
технології Web 2.0. Формат Web 2.0 оріюнтований на використаннѐ новітніх
маркетингових рішень, що, в своя чергу, суттюво зміняю певні принципи
просуваннѐ бібліотечних послуг на інформаційний ринок та зменшую витрати
на них. Налагодженнѐ інтерактивних зв’ѐзків між бібліотекоя, ѐк осередком
створеннѐ певної продукції (інформації), та споживачем ціюї продукції надаю
можливість, по-перше, знайти свого користувача в мережі Інтернет, по-друге,
істотно збільшити ефективність наданнѐ і використаннѐ інформації, а також
затверджую позитивний імідж бібліотеки в ѐкості гнучкого механізму
управліннѐ знаннѐми.
Інформаційні представництва бібліотек в мережі Інтернет розрізнѐять та
класифікуять за різними видами, але ми пропонуюмо розглѐнути їх в
залежності від типу сайту (веб-сайт, блог, соціальна мережа тощо).
Сайт (від англ. website: web — «павутина, сітка» та site — «місце»,
буквально «місце, сегмент, частина в мережі») – сукупність електронних
документів (файлів) приватної особи чи закладу, ѐкі об’юднані під одніюя
адресоя (доменним ім’ѐм чи IP-адресоя). Веб-сайт – це представництво
бібліотеки у зовнішньому середовищі (Інтернеті), додатковий бібліотечний
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сервіс, що акумуляю майже усі традиційні бібліотечні сервіси, тільки
надаятьсѐ вони у режимі віддаленого доступу. Офіційний сайт маю
відображати усі види діѐльності бібліотеки, своючасно виконувати завданнѐ
та функції, що на нього покладені, бути керованим та відповідати вимогам
ѐкості. За допомогоя бібліотечного сайту маю відбуватись взаюмодіѐ з
діловими партнерами та професійноя спільнотоя, забезпечуютьсѐ доступ длѐ
віддалених користувачів до інформаційних ресурсів та послуг бібліотеки.
Наѐвність сайту даю можливість бібліотеці об’юднати традиційний
книжковий простір бібліотечної діѐльності та сучасні програмні засоби,
телекомунікаційні технології. Отже, бібліотечний сайт – надважливий
стратегічний напрѐмок розвитку діѐльності бібліотек. Серед основних
завдань бібліотечних сайтів слід назвати:
 оперативне

інформуваннѐ

зовнішніх

користувачів

про

діѐльність

бібліотеки, забезпеченнѐ безперервного і повного доступу до інформації,
просуваннѐ інформаційних продуктів та послуг
 вивченнѐ інформаційних потреб користувачів сайту, залученнѐ та
утриманнѐ реальних/потенційних користувачів
 розвиток професійного співробітництва в різноманітних сферах діѐльності
 підвищеннѐ престижу, формуваннѐ позитивного іміджу бібліотеки ѐк
сучасного інформаційного соціокультурного центру тощо.
Сайти можна створявати ѐк на платних, так і безкоштовних сервісах. І в
тому, і в іншому випадках ю свої переваги та недоліки. Переваги
безкоштовних сервісів:
 безкоштовно можна створити власний сайт без витрат власних коштів
 багато шаблонів длѐ сайтів
 не потрібно щось вивчати, програмувати, все дуже зрозуміло і просто

6

Серед основних недоліків безкоштовних сервісів можна назвати такі:
 безкоштовна платформа, ѐк правило, примушую розміщувати на сайті
своя рекламу
 дуже часто спостерігаятьсѐ повільність та помилки в роботі сайтів на
таких сервісах: користувачів багато і адміністраціѐ просто не в силах
забезпечувати безперебійну роботу кожного окремого сайту (та й не
зобов’ѐзана, адже безкоштовно!)
 Ви не ю власником ресурсу, тому коли адміністрації щось не сподобаютьсѐ,
то Ваш сайт можуть просто заблокувати без поѐсненнѐ причин
 ѐкщо Ви захочете додати ѐкісь функції та можливості на свій сайт, то
маюте бути готовими, що це Вам не вдастьсѐ – майже завжди можливості
та ресурси безкоштовних сервісів обмежені
 Ви не зможете відновити сайт в разі чого, ѐк це робитьсѐ на платних
хостингах, де раз в добу або раз в дві доби робитьсѐ бекап Вашого
акаунту
 дуже часто безкоштовні майданчики додаять до імені Вашого сайту своя
приставку, щось на кшталт Вашсайт.ucoz.ru чи подібне.
Переваги платного хостингу (хостинг – це маданчик, місце в інтернеті,
де базуютьсѐ сайт):


перша і найголовніша – служба підтримки: Ви маюте право на допомогу в
будь-ѐкий час доби, по ICQ, по Скайпу, поштоя



Ви приймаюте при купівлі правила договору, що гарантую Вам власність
хостингу, домену і конфеденційність інформації про Вас



в платному хостингу присутні всі необхідні функції та конфігурації длѐ
створеннѐ сайту, присутнѐ підтримка всіх необхідних можливостей



швидкість і гарантіѐ безперебійної роботи: сайт буде під наглѐдом
спеціалістів цілодобово, і у випадку проблем, їх вирішать в найкоротший
термін
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ім’ѐ Вашого сайту буде унікальне



сайт на професійному хостингу приймаять всі сервіси, рекламні
площадки тощо.
Звичайно, саме створеннѐ сайту ще не ю гарантіюя його популѐрності та

ѐкісного застосуваннѐ. Над цим систематично і грамотно маю працявати весь
колектив бібліотеки, зокрема відповідальні особи.
Блоґ (від англ. web log — мережевий журнал чи щоденник подій) – це
веб-сайт, головний зміст ѐкого — записи, зображеннѐ чи мультимедіа, що
регулѐрно додаятьсѐ. Длѐ блоґів характерні короткі записи тимчасової
значущості. Створеннѐ блоґу маю зовсім інші цілі, що відрізнѐятьсѐ від сфери
використаннѐ сайтів. Якщо сайт потрібен длѐ ознайомленнѐ користувачів з
бібліотекоя, її діѐльністя, ресурсами та послугами, то призначеннѐ блоґу – в
організації спілкуваннѐ з користувачами. Блоґ – це особиста сторінка його
автора, на ѐкій він публікую різноманітні статті або замітки (пости), що містѐть
особисту думку автора, його відношеннѐ до обговоряваної теми. На
противагу стандартному сайту, блоґ потребую частіших оновлень та реакції на
коментарі. До того ж, автор маю постійно моніторити відгуки, що залишаять
користувачі, щоб виклячити можливість поѐви спаму або забороненої
чинним законодавством інформації. Саме у можливості коментувати
прочитану стаття (пост) і бачити реакція автора на коментар відвідувача і ю
глобальна відмінність блоґу від сайту. Ще одна перевага блоґу – більш тісний
контакт автора і відвідувачів ресурсу, адже спілкуваннѐ відбуваютьсѐ між
реальними лядьми.
Суттюві відмінності існуять також у стилі мовленнѐ та написаннѐ постів.
Інформаціѐ, розміщена на веб-сайті, несе більше офіційності та викладаютьсѐ
від третьої особи. У блозі автор описую свої думки у простій, доступній будьѐкому читачу формі. До того ж автор може писати про все, що його турбую на
даний момент, він не прив’ѐзаний до своїх постів тематично, ѐк це
відбуваютьсѐ на сайті.
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Процес створеннѐ блоґу набагато простіший у порівнѐнні із створеннѐм
професійного сайту. Це робить блоґ дуже доступним ѐк з точки зору
фінансових витрат, так і з наѐвності спеціальних знань.
Усі блоґи можна поділити за окремими категоріѐми:


особисті: тут автор може робити дописи про події особистого життѐ,
розміщувати власні фото (наприклад, подорожі); такі проекти, ѐк правило,
ведуть длѐ себе і надаять доступ лише друзѐм, родичам та знайомим



групові або корпоративні: ці блоґи оріюнтовані на тематику діѐльності,
ѐкоя займаютьсѐ установа і містѐть останні новини організації або
відповідні події; ці проекти публікуять майже все, що пов’ѐзане
корпоративними інтересами



суспільні: це відкриті блоґи, де кожен може залишити свій коментар і
допис і ѐкі не належать конкретному автору; ці проекти даять можливість
вільно заходити і публікуватись абсолятно різним авторам.
Недоліком блоґу дехто вважаю потребу в його постійному оновленні та

спілкуванні з відвідувачами, що зовсім не обов’ѐзково длѐ стандартних
сайтів.
З метоя подальшого розвитку веб-сайтів і блоґів надважливо
просувати їх у соціальних медіа, використовуячи останні ѐк інструмент длѐ
залученнѐ користувачів.
Соціальні медіа (від англ. social media, social networking services) – вид
масової комунікації, що здійсняютьсѐ за допомогоя мережі Інтернет та маю
рѐд суттювих відмінностей від традиційних засобів масової інформації.
Соціальні медіа – це сукупність інтернет-майданчиків, ѐкі на основі
онлайн-технологій

надаять

користувачам

можливість

встановлявати

комунікація один з одним та вироблѐти користувацький контент. Тобто, це
веб-ресурси, що створені длѐ спілкуваннѐ в мережі Інтернет. Спілкуваннѐ
може набувати різних форм: користувачі маять можливість ділитисѐ своїми
думками, досвідом та знаннѐми, налагоджувати контакти, розміщувати
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новини, інформація, відео, фото, музику тощо. Соціальні медіа вклячаять в
себе:
 соціальні мережі
 форуми
 сайти знайомств
 вікі (веб-сайти, структуру і вміст ѐких користувачі можуть змінявати
самостійно за допомогоя набору інструментів самого сайту)
 відео-хостінги (сайт, що дозволѐю завантажувати і переглѐдати відео за
допомогоя спеціальних програвачів, вбудованих в браузер)
 соціальні закладки тощо.
Длѐ бібліотеки соціальні медіа, зокрема соціальні мережі, ю
ефективним способом формуваннѐ позитивного іміджу, налагодженнѐ
комунікацій з реальними та потенційними користувачами. Представництво
бібліотеки в соціальних медіа – це потужний інструмент просуваннѐ книги і
самої бібліотеки у віртуальному просторі, це гарна можливість довести своя
необхідність, рекламувати власні ресурси та послуги. Сторінки та групи в
соціальних мережах допомагаять залучити користувачів до діѐльності
бібліотеки, швидко встановити неформальний контакт. Ймовірність того, що
користувач зайде до соціальної мережі, а потім, зацікавлений певноя
новиноя, – на сторінку бібліотеки, досить висока. Набагато вища, ніж
ймовірність того, що він спеціально піде на офіційний сайт бібліотеки,
зареюструютьсѐ на форумі, поставить питаннѐ, а через деѐкий час пройде цей
шлѐх знову, щоб прочитати відповідь. Отже, бібліотека маю бути там, де
можуть опинитись наші користувачі, ѐк реальні, так і потенційні, адже наше
завданнѐ – показати, що бібліотека не просто існую, вона цікава і корисна.
Велика кількість публічних бібліотек України, в тому числі і бібліотеки
Житомирської області, представлені в мережі Інтернет за допомогоя
різноманітних каналів поширеннѐ інформації: сайти, блоґи, соціальні мережі
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тощо. Гарний PR (від англ. public relations – зв’ѐзки з громадськістя) сприѐю
налагодження і розвитку партнерських відносин, підвищую цінність
бібліотеки длѐ користувачів, створяю позитивну репутація в громаді. Все це –
гарантована запорука розвитку бібліотеки, адже активна, «просунута»
бібліотека, що продовжую розвиватись та маю попит у користувачів, завжди
матиме прихильників. Відповідно, суттюво зменшуютьсѐ ризик закриттѐ
бібліотеки або звільненнѐ працівників.
Не слід ігнорувати і той факт, що поширеннѐ інформації за допомогоя
інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет ѐк сучасного
різновиду PR – це також можливість істотно збільшити аналітично-статистичні
показники діѐльності бібліотеки. В той час, коли фактичне відвідуваннѐ та
книговидача стрімко зменшуятьсѐ (тенденціѐ зберігаютьсѐ протѐгом останніх
7-10 років), слід максимально використовувати можливість збільшити
відвідуваність бібліотеки за рахунок віддалених користувачів, а також
користуваннѐ електронними інформаційними ресурсами бібліотеки. Збір
статистичної

та

аналітичної

інформації

стосовно

інформаційного

представництва бібліотеки в мережі Інтернет здійсняютьсѐ за рахунок
сервісів статистики відповідних майданчиків.
У цьому сенсі доречними могли б бути певні галузеві стандарти, ѐкі б
визначали основні принципи та правила створеннѐ, оформленнѐ, наповненнѐ
мережевих

сторінок,

підтверджувалисѐ

б

збору

аналітично-статистичної

відповідними

нормативними

інформації

і

документами

(технологічними інструкціѐми). Проте у бібліотечній системі України поки що
не розроблені документи, що регламентуять діѐльність бібліотек у
соціальних медіа, тому створеннѐ представництв бібліотек у мережі Інтернет
відбуваютьсѐ

з

урахуваннѐм

загальноприйнѐтих

вимог

до

їхнього

функціонуваннѐ, а їхню інформаційне наповненнѐ та аналітична діѐльність
часто визначаютьсѐ бібліотечними працівниками інтуїтивно.
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Враховуячи вище наведене, методична служба ЖОУНБ ім. О. Ольжича,


використовуячи різноманітні джерела, розробила Примірне Положеннѐ про
інформаційне представництво бібліотеки в мережі Інтернет, ѐке можна
адаптувати до потреб конкретної книгозбірні.

Додаток 1

Примірне Положення
про інформаційне представництво
бібліотеки в мережі Інтернет
1. Загальні положення
1.1. Це Положеннѐ визначаю перелік, мету, призначеннѐ та завданнѐ
інформаційних ресурсів, що входѐть до складу інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет, регламентую технологія їх
наповненнѐ та супровід, а також обов’ѐзки, права, відповідальність
працівників, що відповідаять за інформаційне наповненнѐ.
1.2. Інформаційне представництво бібліотеки – це сукупність майданчиків в
мережі Інтернет, створених бібліотекоя задлѐ комунікації з реальними,
віртуальними та потенційними користувачами, а також з метоя
просуваннѐ інформаційних ресурсів бібліотеки та організації додаткових
дистанційних бібліотечних сервісів. Інформаційне представництво
бібліотек ю відкритим, загальнодоступним і вклячаю в себе наступні
інформаційні ресурси:

Офіційний сайт (посиланнѐ на адресу сайту в мережі Інтернет)
Сайт (від англ. website: web — «павутина, сітка» та site — «місце»,
буквально «місце, сегмент, частина в мережі») – сукупність електронних
документів (файлів) приватної особи чи закладу, ѐкі об’юднані під одніюя
адресоя (доменним ім’ѐм чи IP-адресоя).


Допомогу в розробці локального нормативного документу надала
Т. В. Ковальчук,
завідувачка
методичного
відділу
Малинської
ЦРБ ім. В. Скуратівського.
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Зведений каталог бібліотек Житомирської області (ЕК) (длѐ
бібліотек-учасниць корпоративного проекту маю бути посиланнѐ на
власну базу даних)
ЕК – машинозчитуваний бібліотечний каталог, ѐкий працяю в режимі
реального часу, ю складовоя частиноя довідково-пошукового апарату
бібліотеки та центральноя ланкоя автоматизованої бібліотечноінформаційної системи (АБІС). Вклячаю електронний каталог ЖОУНБ ім.
О. Ольжича та бази даних (БД) бібліотек Житомирської області.

Офіційна сторінка та тематичні групи (аккаунти), створені
бібліотекою в Facebook (або інших соціальних мережах) (посиланнѐ
на адресу сторінки/аканту/групи в мережі Інтернет)
Facebook – найбільша соціальна мережа в світі, що входить до п’ѐти
найвідвідуваніших вебсайтів Інтернету. Перелік груп, створяваних у
Facebook бібліотекоя, може зміняватись відповідно до цілей та
завдань бібліотеки та її підрозділів.

Google+
Google+ – соціальна мережа від компанії Google. Сервіс надаю
можливості спілкуваннѐ через Інтернет за допомогоя спеціальних
компонентів, наприклад: Кола, Теми, Відеозустрічі, Мобільна версіѐ
тощо. Інформаціѐ, ѐкоя ділѐтьсѐ учасники мережі, впливаю на
персоналізовані результати пошукової системи Google.

Канал на YouTube
YouTube (від англ.: «you» – «ти» або «ви» та «tube» – «труба»; жарг.
англ. «телевізор») – відеохостингова компаніѐ, що надаю користувачам
послуги зберіганнѐ, доставки, демонстрації та монетизації відео.
YouTube – найпопулѐрніший відеохостинг та другий за рейтингом
вебсайт у світі за кількістя користувачів.
1.3

Бібліотека прагне використовувати у своїй діѐльності оптимально
можливу кількість майданчиків мережі Інтернет та максимально
широкий спектр своюї участі в них.

1.4

Інформаційне представництво бібліотеки ґрунтуютьсѐ на принципах
доступності, відкритості, достовірності, системності та суспільногромадської користі.

1.5

Користувачем ресурсів інформаційного представництва бібліотеки в
мережі Інтернет може стати будь-ѐка особа, що маю технічні
можливості длѐ виходу в Інтернет.
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1.6

Зміст і структура ресурсів інформаційного представництва бібліотеки в
мережі Інтернет співвідносѐтьсѐ із чинним Законодавством України.

1.7

Діѐльність організації, порѐдок веденнѐ та наповненнѐ ресурсів
інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет
здійсняютьсѐ на підставі наступних законодавчих та нормативнорегламентуячих документів:

Конституціѐ України

Цивільний Кодекс України

Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

Закон України «Про інформація»

Закон України «Про Національну програму інформатизації»

Закон України «Про авторські та суміжні права»

Закон України «Про захист персональних баз даних»

Нормативні документи Міністерства культури України, а також
інших органів виконавчої влади, що дотичні до бібліотечноінформаційної діѐльності

Статут бібліотеки тощо.

1.8

Відкриттѐ нових ресурсів інформаційного представництва бібліотеки в
мережі Інтернет, зміна або закриттѐ існуячих здійсняютьсѐ на основі
пропозицій відповідальної особи та за рішеннѐм Методичної ради
бібліотеки.

1.9

Дане Положеннѐ ю локальним нормативним актом, що регламентую
діѐльність бібліотеки ѐк організації, порѐдок веденнѐ та наповненнѐ
ресурсів інформаційного представництва в мережі Інтернет.
Положеннѐ приймаютьсѐ Методичноя радоя бібліотеки та
затверджуютьсѐ наказом директора.

1.10 Зміни та доповненнѐ до чинного Положеннѐ вносѐтьсѐ на основі
пропозицій відповідальної особи та за рішеннѐм Методичної ради
бібліотеки, затверджуятьсѐ наказом директора.

2. Мета і завдання інформаційного представництва бібліотеки в мережі
Інтернет
2.1

Мета інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет:

оперативне та об’юктивне інформуваннѐ громадськості про
діѐльність, послуги та ресурси бібліотеки
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2.2

розширеннѐ користувацької аудиторії ресурсів інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет
удосконаленнѐ віддаленого обслуговуваннѐ користувачів за
допомогоя ресурсів інформаційного представництва бібліотеки в
мережі Інтернет
створеннѐ власного унікального мережевого краюзнавчого
контенту, його систематичне оновленнѐ та наповненнѐ
просуваннѐ бібліотечно-інформаційних послуг бібліотеки
формуваннѐ цілісного іміджу бібліотеки ѐк сучасного культурноінформаційного центру громади
підвищеннѐ рівнѐ бібліотечних працівників у використанні сучасних
інформаційних технологій та інформаційних ресурсів, підвищеннѐ
престижу бібліотечної професії

Завданнѐ інформаційного представництва бібліотеки в мережі
Інтернет:

підтримка процесу розбудови громадѐнського суспільства та
суспільних ініціатив, просуваннѐ суспільно важливих гуманістичних
цінностей, залученнѐ громадськості до обговорень суспільно
важливих питань

реалізаціѐ прав громадѐн на доступ до відкритої інформації з
обов’ѐзковим дотриманнѐм норм професійної етики та
інформаційної безпеки

реалізаціѐ принципів державно-громадського управліннѐ в галузі
культури, зокрема в бібліотечній діѐльності

вкляченнѐ ресурсів інформаційного представництва бібліотеки в
мережі
Інтернет
до
юдиного
бібліотечного
культурноінформаційного простору

представленнѐ в мережі власної видавничої продукції,
відеоконтенту та фотоматеріалів бібліотеки

систематичне попередню анонсуваннѐ заходів і проектів бібліотеки

інформаційна підтримка проектів, що реалізуятьсѐ бібліотекоя

налагодженнѐ професійних зв’ѐзків в Україні та за її межами

ініціяваннѐ бібліотечними працівниками новацій, спрѐмованих на
впровадженнѐ актуальних форм і методів інформаційного
обслуговуваннѐ різних груп користувачів

емпіричні дослідженнѐ потреб користувачів бібліотек області

формуваннѐ культури обміну знаннѐми та досвідом роботи в
мережевих бібліотечних спільнотах

залученнѐ бібліотечних працівників області до міжнародних,
всеукраїнських та місцевих громадѐнських і культурних ініціатив
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3. Організація інформаційного наповнення та супроводу
інформаційного представництва БІБЛІОТЕКИ в мережі Інтернет
3.1

Загальне керівництво діѐльністя, що забезпечую функціонуваннѐ
інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет, здійсняю
(вказати посаду особи).

3.2

Створеннѐм контенту длѐ наповненнѐ інформаційної складової
супроводу інформаційного представництва бібліотеки в мережі
Інтернет опікуятьсѐ структурні підрозділи бібліотеки, відповідно до
своїх завдань та напрѐмків діѐльності.

3.3

Діѐльність, що пов’ѐзана з інформаційним наповненнѐм та супроводом
інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет
здійсняять відповідальні особи, кандидатури ѐких визначені
Методичноя радоя та погоджені директором бібліотеки.

3.4

Обов’ѐзки конкретних відповідальних осіб, що опікуятьсѐ створеннѐм,
наповненнѐм та супроводом інформаційного представництва
бібліотеки в мережі Інтернет прописані в Посадових інструкціѐх
відповідних працівників

3.5

Відповідальні особи, що опікуятьсѐ створеннѐм, наповненнѐм та
супроводом інформаційного представництва бібліотеки в мережі
Інтернет здійсняять:

розробку концепції діѐльності бібліотеки з інформаційного
наповненнѐ та супроводу інформаційного представництва
бібліотеки в мережі Інтернет

координація діѐльності структурних підрозділів бібліотеки з
підготовки та розміщеннѐ контенту на майданчиках інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет

своючасне оновленнѐ контенту майданчиків в мережі Інтернет,
створених бібліотекоя, розширеннѐ спектру бібліотечних послуг та
продукції, що розміщуютьсѐ на майданчиках інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет, згідно з потребами
користувачів

постійне підвищеннѐ кваліфікації, в тому числі беруть участь в
інформаційних та освітніх заходах з інтернет-маркетингу та дотичної
тематики

навчаннѐ
відповідного
персоналу
бібілотеки
основам
інформаційної культури при роботі з ресурсами інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет
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консультуваннѐ бібліотечних працівників з підготовки і порѐдку
представленнѐ інформації длѐ розміщеннѐ на майданчиках
інформаційного представництва в мережі Інтернет.

3.6

Відповідальність за недостовірне, несвоючасне, неѐкісне наданнѐ
інформації длѐ розміщеннѐ на майданчиках інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет несе конкретна
відповідальна особа, що надала інформація.

3.7

До контенту длѐ наповненнѐ інформаційної складової супроводу
інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет
належать:

інформаціѐ про структуру бібліотеки та її контактні відомості

правила користуваннѐ бібліотекоя та розклад її роботи

історико-культурологічна краюзнавча інформаціѐ про… (назва свого
району або населеного пункту)

власна видавнича продукціѐ, відеоконтент та фотоматеріали
бібліотеки

анонси заходів бібліотеки та звіти про їхню проведеннѐ

матеріали длѐ дискусій, обговорень

інформаціѐ про проекти та акції бібліотеки

інформаціѐ про документні ресурси, що вклячена до Зведеного
електронного каталогу бібліотек Житомирської області

інформуваннѐ про тематичні документні колекції та нові
надходженнѐ документів до бібліотеки

віртуальні книжкові виставки та електронні презентації, розроблені
працівниками бібліотеки

новини бібліотечної спільноти

інформаціѐ про організації-партнери бібліотеки

матеріали, надані партнерами бібліотеки длѐ публікації

цікаві факти професійного спрѐмуваннѐ та близько профільної
тематики

матеріали, що стимуляять долученнѐ нових користувачів до
інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет,
зокрема, перепости новинних публікацій, матеріалів актуальної
тематики та розважального характеру

3.8

Контент длѐ наповненнѐ інформаційної складової супроводу
інформаційного представництва бібліотеки в мережі Інтернет маю
відповідати таким вимогам:

відповідність нормам чинного законодавства та нормам моралі

дотриманнѐ стандартів бібліографічного опису документів
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3.9

відповідність меті та завданнѐм інформаційного представництва
бібліотеки в мережі Інтернет
відповідність мовним нормам сучасної української мови,
дотриманнѐ відповідних стилістичних вимог у різних типах
публікацій
викладеннѐ інформації загальновживаними словами та термінами,
що зрозумілі широкій аудиторії користувачів
не порушувати честь, гідність та репутація будь-ѐких установ та осіб
не містити негативної особистісної емоційної оцінки будь-ѐких
установ та осіб.
Діѐльність бібліотеки, що пов’ѐзана з організаціюя інформаційного
наповненнѐ та супроводу інформаційного представництва бібліотеки в
мережі Інтернет, відображаютьсѐ в поточних та стратегічних планах
бібліотеки та її структурних підрозділів відповідно до Типових норм
часу на основні процеси бібліотечної діѐльності.

3.10 Збір статистичної та аналітичної інформації стосовно інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет здійсняютьсѐ за рахунок
сервісів статистики відповідних майданчиків, створених бібліотекоя в
мережі Інтернет.
3.11 Кількісні показники діѐльності інформаційного представництва
бібліотеки в мережі Інтернет входѐть до основних показників її роботи.

4. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення інформаційного
представництва БІБЛІОТЕКИ в мережі Інтернет
4.1

Забезпеченнѐ
функціонуваннѐ
та
розвитку
інформаційного
представництва бібліотеки в мережі Інтернет відбуваютьсѐ відповідно
до кошторису бібліотеки.
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