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“Технології – це всього лише інструмент”

Білл Гейтс

Отримуючи технологію – людство

опановує знаряддя, з допомогою

якого створюється щось нове, те,

що приносить користь та змінює

вектори розвитку комунікаційних

процесів.



Рухаючись інформаційно-технологічною магістраллю,

бібліотеки сьогодення набирають швидкість в просторі

сучасного інформаційного середовища, де ефективні

комунікації здатні не лише виступати в ролі

інформаційних джерел, а є механізмом співпраці,

взаємодії, зміни сприйняття стереотипів та

формування нових перспектив.



“Чому бібліотеці необхідні web-комунікації?” 

Реалії розвитку інформаційних процесів та інформаційного суспільства 

впливають на стратегію розвитку бібліотек,

формують нові функції та методи роботи.

Традиційні

функції та методи

Інформаційні

функції та методи

Накопичення

Збереження

Організація доступу до 

інформації

та ін.

Аналіз

Синтез

Забезпечення 

зручного онлайн доступу

та ін.



“Чому бібліотеці необхідні web-комунікації?” 

Автоматизовані бібліотечно-

інформаційні системи

Фонди інформаційних ресурсів на 

нетрадиційних носіях

Web-сторінки



“Чому бібліотеці необхідні web-комунікації?” 

Електронний 

пошуковий каталог
Електронні архіви – інституційні

репозиторії



“Як?”

Наш сучасний користувач – студент, науковець,

для якого важлива швидкість, 

зручність та комфорт в доступі до інформації



Розвиток web-комунікацій

Адаптація мобільних 

версій web-сайтів



Розвиток web-комунікацій



Розвиток web-комунікацій









Як створити успішний контент?

•поширювати найцікавішу інформацію, навіть коли подія була

високоінтелектуальна – спрощуйте розповідь про неї;

•монтувати яскравими фарбами, вдихаючи в своє відео життя;

•відмовитися від великої кількості формул – навіть числа рекомендують

писати прописом;

•жартувати;

•дотримуватися тривалості відео – від однієї хвилини до чотирьох;

•звертати увагу на верстку популярних друкованих видань

(які шрифти використовують, як розміщують геометрію текстової інформації)



Шрифт має значення

Як створити успішний контент?



Все частіше бібліотеки при наповненні власного контенту у 

Facebook, використовують онлайн-репортажі.

В прямій трансляції користувач отримує можливість 

долучитись до події на відстані. 

Аналітики Facebook зауважують на ефективність відео у 

порівнянні з іншими публікаціями.

Як створити успішний контент?



Storytelling

Як створити успішний контент?



Storytelling

Як створити успішний контент?



“Для кого?”

Бібліотекам ЗВО найпростіше визначити 

•власну цільову аудиторію;

•розуміти її потреби, інтереси;

•аналізувати способи споживання інформації.

Важливість думки користувача, значення його особистості 



Для студента чи науковця сучасна бібліотека є сервісним центром у

справі пошуку інформації, навчанні та наукових пошуках.

А Web-технології та нова інформаційна культура відкриває нові

можливості для розвитку та створення сучасних форматів роботи

бібліотек ЗВО.

“Для кого?”



В одному із міст Чехії у кафе, яке дуже

часто відвідують українські туристи

розміщено оголошення «Тут розуміють навіть

ту англійську, яку ви вчили в школі»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


