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ВЕБ-САЙТ БІБЛІОТЕКИ ЯК ЗАСІБ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 
 

В статті розглянуто створення і функціонування веб-сайту бібліотеки. Виначено і проаналізовано основні проблеми, серед кількох 

бібліотек різного статусу та тематики. Проаналізовано структуру та дизайн веб-сайту. Розглянуто питання доступу до 

електронного каталогу, електронного репозитарію, бібліографічних ресурсів, соціальних бібліотечних мереж та бібліотечного блогу, 

наукометричних баз даних, соціальних мереж для науковців, гіперпосилань на інші сайти. Визначено позитивні аспекти бібліотечного 

веб-сайту, автоматизованої бібліотечної інформаційної системи, електронного каталогу, електронного репозитарію та соціальних 

мереж. Також надано рекомендаії покращення ефективності роботи бібліотечного веб-сайту та електронних ресурсів, соціальних 

мереж бібліотеки. Також, рекомендовано співпрацювати з іншими бібліотеками за схожим статусом. 
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У сучасних умовах, із розвитком інформа-

ційних технологій, бібліотеки перетворюються у 

мережеві інформаційні центри. Сучасні бібліоте-

ки повинні задовольняти усі запити користувачів. 

А Веб-сайти надають можливість бібліотекам 

всебічно розвиватися, виставляти перелік своїх 

послуг, ділитися бібліотечними новинками, нада-

ти електронний перелік літератури розміщеної у 

фонді бібліотеки, а також віртуально обслугову-

вати користувачів у будь-який час. Веб-сайт є 

візитною карточкою бібліотеки і точкою доступу 

до її послуг. 

Нажаль, не в усіх бібліотеках й функціонує 

веб-сайт. І не в усіх, бібліотеках, де він є, він від-

повідає вимогам. Основною проблемою постає 

також і дизайн сайту, наповнення його змісту, 

доступ до електронних ресурсів, правильне розта-

шування інформації тощо. 

Мета публікації –показати позитивні аспекти 

бібліотечного веб-сайту, зробити аналіз даної 

проблеми функціонування, надати рекомендації 

покращення ефективності роботи бібліотечних 

веб-сайтів. 

Багато бібліотекарів та науковців аналізують 

організацію і функціонування бібліотечних веб-

сайтів. О. Грогуль проаналізувала функціонуван-

ня веб-сайтів обласних бібліотек[3]. Н. Волян заз-

начає, що важливо представити перед користува-

чами електронний перелік власних первинних та 

вторинних інформаційних ресурсів[2].Веб-сайти 

бібліотек досліджували також І. Матвейко[4], Л. 

Трачук[6]та ін. Однак дана тематика ще недостат-

ньо досліджена і мало висвітлена у наукових 

публікаціях. 

Щоб створити веб-сайт бібліотеки потрібно в 

першу чергу провести детальний аналіз інформа-

ційних потреб потенційних його відвідувачів. Так 

як сайт створений для відвідувачів, він має бути 

приємним на вигляд, зручним у користуванні, 

бути цікавим та корисним для користувачів 

бібліотеки. 

Проблемою багатьох бібліотек постає дизайн 

сайту. Так, як в першу чергу ми звертаємо свою 

увагу на гарний вигляд, то і дизайн сайту має бути 

теплим і привітним на око. Однакова кольорова 

гама повинна поєднувати усі його розділи та 

підрозділи. Бажано використовувати теплі 

кольори, а холодні кольори поєднувати з 

гарячими. В залежності від статусу бібліотеки, 

можна використовувати і додаткове оформлення. 

Наприклад, веб-сайт дитячої бібліотеки доцільно 

було б оформити, додавши казкових героїв тощо. 

Безумовною вимогою до сайту є структурова-

ність його контенту. Переглядаючи сайти різних 

бібліотек, можна зробити висновок, що лише 

незначна кількість бібліотек дотримується прави-

льної структури побудови веб-сайту. Найбільше 

проявляється це у навігації, розташуванні 

розділів та інформаційних новинках. Ефективний 

веб-сайт повинен мати просту для відвідувачів 

навігацію, зрозумілі зв’язки, а гіперпосилання 

повинні бути вірними.Вигляд усього веб-сайту 

повинен вміщатися на екран монітору. Тому дуже 

важливо, щоб правильно були поділені та розта-

шовані його розділи та підрозділи. Електронні ре-

сурси краще також віднести до окремого розділу. 

З психологічної точки зору, перше на що зверта-

ється наша увага, це середина та верхній правий 

кут екрану монітору. Тому тут краще розмістити 

пошукову панель та навігацію по сайту. 

Залежно від особливостей кожної бібліотеки 

перелік розділів сайту буде відрізнятись. Однак, 

наступні декілька розділів сайту можна рекомен-

дувати як обов’язкові для кожної книгозбірні:  
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- новини, каталог подій, анонси, звіти; 

- загальні відомості про бібліотеку, перелік 

відділів, режим роботи, правила запиту, історія 

бібліотеки, банківські реквізити тощо; 

- інформаційно-бібліографічні ресурси 

(перелік наявних карткових каталогів, БД, тощо); 

- характеристика фондів; 

- перелік бібліотечних послуг; 

- функції навігації по сайту (карта сайту, 

пошук сайту); 

На бібліотечному веб-сайті можуть бути 

виставлені, також, електронний репозитарій, 

електронний каталог та бібліографічні та інші 

бази даних, відомості про склад бібліотечних 

фондів, порядок запиту до бібліотеки, календар 

поточних запланованих робіт тощо.[1] 

Сайт має надавати простий доступ до усіх 

інтернет ресурсів бібліотеки. 

Електронний каталог надає перелік усіх 

видань, які знаходяться у фонді бібліотеки. У 

процесі каталогізації поряд з описом інформацій-

ного вмісту відповідного опрацювання потре-

бують також: фізичний носій ресурсу, засоби дос-

тупу та відображення, умови використання ре-

сурсу, які пов’язані з його правовим статусом та 

вимогами щодо захисту авторського права. Авто-

матизовані бібліотечні інформаційні систе́ми— 

системи, які використовуються для відстеження 

бібліотечних фондів, від їх замовлення та прид-

бання до видачі відвідувачам бібліотек. Найпо-

ширенішими видами автоматизованих бібліо-

течних інформаційних систе́м є Koha, ALEPH, 

УФД/Бібліотека, ІРБІС, МАРК-SQL, Evergreen, 

OpenBiblio, PMB (PhpMyBibli), CDS/ISIS, 

CASSIE. Вибираючи Автоматизовану бібліотеч-

ну інформаційну систе́му для бібліотеки, необхід-

но врахувати усі її особливості користування і 

наповнення. Процес каталогізації є одним із 

найважливіших питань бібліотеки. Пошук у 

каталозі повинен бути простим і доступним за 

усіма класифікаторами [5]. 

Велике значення відіграють електронні ресур-

си бібліотеки. Репозитарій являє собою центра-

лізовану базу даних, у якій об’єкти можуть збері-

гатися і у зовнішніх файлах, але вони завжди бу-

дуть доступні через репозитарій. Сьогодні найпо-

пулярнішими є три безкоштовні системи побудо-

ви електронних архівів — EPrints, DSpace, 

Greenstone. Саме тут можна переглянути та заван-

тажити повнотекстові видання. Дуже важливо, 

вибираючи якусь з перерахованих систем, 

врахувати і алгоритм побудови її розділів, які 

відповідатимуть тематиці вашої бібліотеки. 

У вузівських бібліотеках є люди, які займа-

ються наукометричною діяльністю. Міжнародна 

практика наукометричних досліджень сьогодні 

базується на використанні наукометричних баз 

даних. Найбільш авторитетні і повні міжнародні 

бази даних це Web of Science (WoS), Scopus, 

IndexCopernicus (IC), GoogleScholar (Гугл 

Академія), Ulrich’sPeriodicalsDirectory, Російсь-

кий індекс наукового цитування (РІНЦ). Популя-

рними науковими соцмережами є ResearchGate та 

Academia.edu. Тому дуже важливо, щоб бібліоте-

ки рекомендували цю послугу, виставляючи її на 

сайті бібліотеки. А також, даючи посилання на 

основну сторінку наукометричних баз даних. 

На бібліотечному сайті повинна бути вчасно 

виставлена інформація про нові надходження до 

бібліотеки. Слід дотримуватися вимог до 

інтелектуальної власності. 

У розділі «Новини» повинні бути розміщені 

новини, які стосуються тільки бібліотеки. Вони 

мають складатися з мінімальної кількості розді-

лових знаків та фотографі.Але якщо так хочеться 

поділитися новинами, у ширшому форматі чи ін-

шої тематики, то можна розмістити їх в соціа-

льних мережах чи блозі.В соціальних мережах 

можна розмістити ту інформацію, яку не можна 

розмістити на бібліотечному веб-сайті. Соціальні 

мережі фахівці розглядають як віртуальний май-

данчик для синергії користувачів у певній групі. 

Теоретично соціальною мережею можна вважати 

будь-яку онлайнову спільноту, учасники якої 

обмінюються інформацією й беруть активну уча-

сть в обговоренні певної теми. Сучасна бібліоте-

ка, яка орієнтована на користувача, повинна звер-

нути увагу на соціальні медіа і роботу в них. Для 

бібліотек соціальні мережі є центром діалогу з 

користувачами, які самі вирішують, який контент 

їм споживати. 

До загальноприйнятих методів популяризації 

сайту належать: реєстрація в пошуковій системі 

Інтернету, банерні обміни, розміщення посилань 

на сайтах аналогічної тематики, участь в 

конференціях і тематичних форумах. 

Отже, основною метою сайту є надати 

потрібну інформацію користувачеві, ознайомити 

з бібліотечними послугами.Основними показни-

ками якості бібліотечного сайту є глибина змісту, 

стабільність інформаційних ресурсів, оператив-

ність відновлення інформації, доступ для корис-

тувачів, єдність дизайну всіх розділів. 

Рекомендовано щоб бібліотеки створили чи 

удосконалювали свої електронні ресурси, щоб 

вони були простими і зручними у користуванні. 

Невід’ємною частиною рекомендації є дотриман-

ня веб-етикету сайту. Також, рекомендовано 

підтримувати зв’язки та взаємодію з іншими, 

близькими за тематикою, сайтами. Бажано, щоб 
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на сайті були посилання на найбільш відомі ви-

дання інших сайтів. А гіперпосилання повинні 

бути вірними та не повинні порушувати авторські 

права. Соціальні мережі, блоги, як і веб-сайт біб-

ліотеки, є основою рекламної діяльності бібліоте-

ки. Тому, доречно було б на сайті надати 

посилання і соцмережі. 
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ШквирМ.Я. 

САЙТ БИБЛИОТЕК КАК СРЕДСТВОДО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ 

В статье рассмотрены создание и функционирование веб-сайта библиотеки. Обозначено и проанализированы основне проблемы, 

среди нескольких библиотек разного статуса и тематики. Проанализирована структура и дизайн сайта. Рассмотрены вопросы 

доступа к электронному каталогу, електронного репозитория, библиографических ресурсов, социальных библиотечных сетей и 

библиотечного блога, наукометрических баз данных, социальных сетей для научной, гиперссылок на другие сайты. Определены 

положительные аспекты библиотечного сайта, автоматизированной библиотечной информационной системы, електронного 

каталога, электронной репозитария и социальных сетей. Так же предоставлено рекомендации повышения эффективности 

работы библиотечного сайта и электронных ресурсов, соціальних сетей библиотеки. Так же, рекомендуется сотрудничать с 

другими библиотеками по подобному статусу. 
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WEBSITE OF THE LIBRARY AS A MEANS OF ACCESS TO INTERNET RESOURCES 

Creation and functioning of library web site are considered in the article. Certainly and basic problems are analysed, among a few libraries 

of different status and subjects. A structure and design of web site are analysed. The question of access is considered to the e-catalog, electronic 

archive, bibliographic resources, social library networks and library blog, scientific bases given, social networks for scientists, hyperlinks on 

other web-sites. The positive aspects of library web site, library informative CAS, e-catalog are certain, electronic archive and social networks. 

The recommendations improvement of efficiency of work of library web site and electronic resources, social networks of library is also given. 

Also, it is recommended to cooperate with other libraries after alike. 

Keywords: web site, design, structure, electronic resources, internet resources, the library informative system, e-catalog, electronic archive, 

social networks, blog, scientific databases, hyperlink, is automated. 
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