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Веб-сайт – візитна картка бібліотеки 

 
   Університетська бібліотека сьогодні дедалі частіше асоціюється з 
поняттями «знання» і «професіоналізм». Тут накопичуються і 
систематизуються всі можливі види інформації та забезпечується сучасний 
рівень інформаційної підтримки процесів навчання та науково-дослідної 
діяльності. Наявність великої кількості інформації породжує необхідність її 
упорядкування, систематизації і, найголовніше, створення безперешкодного 
доступу до цієї інформації, що підвищить ефективність як наукової роботи, 
так і навчання. Традиційні способи доступу до інформації поступово 
відходять на другий план.  
   Під впливом розвитку інформаційного суспільства, змін в освіті, а також 
трансформацій, що відбуваються у вищих навчальних закладах, змінюються 
функції бібліотеки, пріоритети її діяльності, що зумовлює постановку нових 
цілей і завдань. Саме бібліотека навчального закладу є тією творчою 
лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість і 
зміст навчання та наукових досліджень.  
   Серед актуальних напрямків діяльності вузівських бібліотек – підтримка і 
просування бібліотечних веб-сайтів, використання в навчальному та науково-
дослідному процесах електронних ресурсів віддаленого доступу, розвиток 
он-лайнових послуг на основі власних документних фондів. 
   Саме тому перед нашим колективом постало важливе питання: як 
професійно грамотно та повноцінно представити бібліотеку в Інтернеті зі 
своїми електронними продуктами та послугами. Зараз ми працюємо над 
створенням якісного, багатофункціонального інформаційно-бібліографічного 
веб-ресурсу. Сьогодні веб-сайти стають невід’ємною частиною сучасної 
бібліотеки і тому сприймаються як презентація її образу в інформаційному 
просторі. Для того, щоб підкреслити індивідуальність бібліотеки, ми 
розробили ось такий логотип. Логотип буде використаний в оформленні 
документації, виданні поліграфічної та інформаційної продукції. Так, 
наприклад, зверніть увагу на оформлення деяких видів нашої продукції:  
- буклети; 
- інформаційні листки; 
- анотовані інформаційно-бібліографічні огляди періодичних видань;    
- рекомендаційні бібліографічні списки; 
- інформаційні списки «Нові книги». 
   Веб-сайт є одним із інструментів бібліотечно-бібліографічного 
обслуговування користувачів бібліотеки.  Ми вважаємо, що неабияке 
значення для сайту має перше враження відвідувача від нього, що 
досягається завдяки оформленню головної сторінки та основних розділів. Не 
менш важливим є і подальша думка відвідувача, яку він формує, мандруючи 



розділами сайту бібліотеки. Для того, щоб ця думка була позитивною і 
користувач залишався зацікавленим у ресурсі, успішною має бути будова 
сайту, його навігаційні можливості. Тому особливу увагу ми звертаємо на 
оформлення та логічну будову структури сайту.  
Користувачі повинні знати, що саме бібліотека може їм запропонувати. Ми 

вважаємо, що варто надавати інформацію про всі наявні послуги, адже якщо 
споживачі про них не знають, то й не зможуть ними користуватися.  
   На нашу думку, одним із головних ресурсів сайту повинен бути 
електронний каталог бібліотеки. У цьому році за сприяння керівництва 
бібліотеки університету нам було встановлено програмне забезпечення 
«УФД/Бібліотека». І ми активно розпочали роботу щодо створення 
електронного каталогу. ЕК нами розглядається як єдина 
багатофункціональна система, покликана виконувати багатоаспектний пошук 
і задовольняти інформаційні запити користувачів. Тому разом зі створенням 
записів на нові надходження було прийнято рішення про паралельне 
ретроспективне введення книжкового фонду.  
   Щоб зробити наш сайт «живим» і цікавим, ми дуже уважно ставимося до 
сторінок «Інформація для користувачів». На цих сторінках можна дізнатися 
про цікаві події в бібліотеці. Так, наприклад, для однієї зі сторінок ми 
підготували інформацію про нові надходження до бібліотеки, де ми бачимо 
фотографії обкладинок, бібліографічні записи та анотації. Інша сторінка – 
«Віртуальні експозиції», де розміщуються фотографії реальних книжкових 
виставок, які відбулися в бібліотеці. 
Користувачам нашої бібліотеки необхідна оперативна, зручна в 

користуванні наукова і навчальна інформація. Головні завдання, які ми 
ставимо перед собою при створенні веб-сайту, – це забезпечення вільного 
доступу до інформаційних ресурсів, інформування про всі аспекти діяльності 
бібліотеки. 
   Кожна вузівська бібліотека  розуміє важливість і актуальність для 
навчального закладу своєчасного формування навчально-освітнього ресурсу 
з метою оперативного інформаційного забезпечення навчального процесу. 
Веб-сайт є найважливішим інструментом інформаційного комплексу 
інституту. Це віртуальна бібліотека, яка доступна 24 години на добу, що 
робить її цікавою і корисною для наших користувачів.  
 


