
http://openarchive.nure.ua/handle/document/3724 

 

 

ВИМІРЮВАННЯ В БІБЛІОТЕКАХ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ РОБОТИ  

Інтернет-конференція, 6–10 червня 2017 р., м. Харків / НБ ХНУРЕ 

 

УДК 004.738.1WWW:027.7 

 

ВЕБ-СТОРІНКА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ – 

ІНФОРМАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ВЛАСНИХ 

РЕСУРСІВ 

 

 

Бакуменко Лариса Григорівна, кандидат наук  

із соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки 

Харківського державного університету харчування та торгівлі 

 

Анотація: Розглянуто питання створення та функціонування WEB-

сторінки наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування 

та торгівлі. 

 

Ключові слова: веб-сторінка бібліотеки, електронні ресурси, інформаційно-

бібліотечне обслуговування. 

 

Сьогодні інформація стає потужним ресурсом, здатним впливати на 

інноваційний розвиток та формування нашого суспільства. Одним із 

найголовніших джерел зосередження, зберігання та надання інформації є 

бібліотеки, які. активно впроваджують інформаційно-комунікаційні технології. 

Бібліотеки використовують Інтернет вже не тільки для інформаційного 

обслуговування своїх користувачів, але й самі стають частиною Інтернету, 

забезпечуючи його інформаційну та інтелектуальну могутність. То ж їх 

повноцінне та грамотне представлення у всесвітній мережі, популяризація власних 

інформаційних ресурсів та послуг є одним із головних напрямів роботи. Цьому 
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сприяє створення бібліотечних WEB-сайтів та WEB-сторінок, реєстрація бібліотек 

у соціальних мережах. 

Прагнення представити наукову бібліотеку Харківського державного 

університету харчування та торгівлі у єдиному інформаційному просторі, 

забезпечити користувачам можливість доступу до онлайн-ресурсів спонукає до 

розробки та вдосконалення її WEB-сторінки, яка є частиною загального сайту 

університету і важливою ланкою його загальної ідеї і композиції, а також є однією 

із основних складових інформаційного комплексу вишу. 

Протягом 2016 року було створено та здійснюється постійне оновлення 

нової WEB-сторінки НБ ХДУХТ (заплановане створення WEB-сайту за технічних 

причин не було реалізовано), ця робота спрямована на забезпечення наукової і 

освітньої діяльності через надання доступу користувачам до власних та світових 

інформаційних джерел, а також на надання інформації про бібліотеку, її ресурси, 

послуги, заходи, на просування та рекламу власної бібліотеки в міжнародному 

інформаційному товаристві Інтернет. Працівники бібліотеки намагаються у 

процесі роботи з цим продуктом враховувати загальні вимоги до WEB-сайтів та 

WEB-сторінок: легкодоступність, відповідність завданням університету, якість 

наповнення, стабільність та актуальність інформаційних ресурсів, зручність 

навігації, функціональність, привабливість, єдність дизайну всіх розділів та 

дотримання при його створенні і експлуатації таких принципів, як відкритість – 

надання повної інформації про всі аспекти діяльності бібліотеки, фонди, послуги, 

правила обслуговування; індивідуальний підхід до різних груп користувачів 

(студентів, науковців), також інформативність – максимальне наповнення 

інформаційними ресурсами (каталоги, БД). Також акцентовано увагу на критеріях 

оцінки WEB-сайтів та WEB-сторінок: глибині змісту, грамотному представленню, 

простоті та зручності навігації, доступності інформації, стабільності 
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інформаційних ресурсів, оперативному поновлення інформації, єдності дизайну 

всіх розділів. 

Бібліотекарі працюють над вдосконаленням змісту та структури WEB-

сторінки, що передбачає оптимальне представлення можливостей наукової 

бібліотеки, розкриває її ресурсний потенціал, забезпечує використання такої його 

функціональної можливості як технологічну. 

WEB-сторінка НБ ХДУХТ містить традиційну інформацію: контактні, 

історичні і рекламні відомості, відомості щодо структури бібліотеки. На WEB-

сторінці бібліотеки ми намагаємося якнайповніше відобразити основні напрями її 

діяльності: комплектування, науково-методична та культурно-виховна робота, 

обслуговування користувачів та видавнича діяльність бібліотеки, створення 

електронних ресурсів та ін.  

У розділі «Новини наукової бібліотеки» розміщені анонси заходів, що 

проводить бібліотека та звіти про їх виконання. 

Електронні колекції нашої бібліотеки насичені інформацією для всіх 

категорій користувачів: студентів, викладачів, аспірантів, докторантів тощо. 

Електронний каталог, репозитарій університету, інші бази даних і посилання на 

ресурси Інтернет, інформація про які та доступ надається через WEB-сторінку, 

орієнтовані на виконання основної функції бібліотеки – інформаційне 

забезпечення навчального процесу і наукової діяльності університету, сприяння 

популяризації наукових здобутків науковців вишу у єдиному інформаційному 

просторі, надання максимально повного доступу до власних інформаційних 

ресурсів та ресурсів мережі Інтернет.  

Різноманітність ресурсів та послуг бібліотеки розкриває також блок 

«Інформаційні ресурси» з такими розділами: «Нові надходження», «Обмінний 

фонд», «Ресурси Інтернет», «Віртуальні виставки». 
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Інтелектуальна та наукова діяльність бібліотеки представлена у блоці 

«Видавнича діяльність» з розділами «Бібліографічні покажчики», «Збірники 

наукових праць» тощо. 

Для зручності доступу не тільки до власних, а й зовнішніх Інтернет-ресурсів 

у відповідних розділах WEB-сторінки створені точки доступу, які відповідають 

інформаційним потребам користувачів. Так у блоці «Комплектування» є розділ 

«Видавництва», який містить інформацію для викладачів та співробітників 

університету про видавництва і книготоргові організації, з якими співпрацює 

бібліотека, та посилання на їх сайти. З метою покращення якості та оперативності 

комплектування бібліотечного фонду ведеться робота над розробкою послуги 

«Електронне замовлення документів до фонду бібліотеки», планується створити 

розділ «Референти кафедр» (згрупований за факультетами і кафедрами довідник 

службових телефонів та електронних адрес викладачів, що відповідають за 

взаємодію з науковою бібліотекою). Таким чином, нова технологія 

комплектування передбачає створення насиченого інформаційного середовища 

для користувачів наукової бібліотеки, яка значно спрощує пошук і замовлення 

необхідних видань безпосередньо на WEB-сторінці, сприяє економії часу 

користувачів, робить цей процес зручним і швидким. 

У блоці «Сторінка методиста» поряд з інформацією про нові форми та 

методи роботи бібліотек представлений розділ «Поради методиста» з підтемою 

«Фахові бібліотечні ресурси», який містить посилання на інформаційні ресурси 

бібліотечних організацій та об’єднань, професіональну літературу тощо. Цей блок 

дає можливість не тільки бібліотекарям, а й усім бажаючим ознайомитися з 

інноваціями, що відбуваються у бібліотечній справі. 

У розділі «Сторінка користувача» міститься корисна інформація і для 

студентів, і для науковців.  
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При створенні WEB-сторінки було враховано також і те, що сучасний 

користувач, особливо студент, озброєний не тільки знанням про використання 

інформаційних технологій та комунікаційні можливості глобальної мережі, але 

має також навички роботи з комп’ютером та електронними ресурсами, 

представленими в Інтернеті. Він більше ніж інші категорії користувачів є 

вимогливим до нових пропозицій бібліотеки. Тому всі зусилля бібліотекарів 

спрямовані на те, щоб WEB-сторінка бібліотеки університету існувала і 

відповідала, як інтересам і вимогам студентської аудиторії, так і вимогам сучасних 

технологій. 

З WEB-сторінки НБ ХДУХТ можна перейти на сторінку бібліотеки, 

створену у Facebook. 

Працівники бібліотеки постійно працюють над наповненням WEB-сторінки 

конкретними матеріалами, а також створенням гіперпосилань для зручної 

навігації. Бібліотекарі здійснюють аналіз і відбір матеріалів, складають і 

редагують тексти, надають фото, займаються обробкою зображень, створюють 

презентації та інші віртуальні продукти, вони періодично оновлюють та 

доповнюють інформацію, створюють нові цікаві сторінки тощо. 

Організація WEB-сторінки потребує спільних зусиль декількох фахівців: 

дизайнера, веб-майстера, програміста, бібліотекаря. На жаль сьогодні існує 

проблема кадрів, які б на достатньо високому рівні здійснювали цей процес. Але 

все ж бібліотекарі покладають багато зусиль для того, щоб WEB-сторінка була 

цікавою, щоб до неї зверталися і вона не втрачала своєї популярності. 

Отже, WEB-сторінка – це обличчя нашої бібліотеки в глобальній мережі, і 

від того, як її створено, як здійснюється її підтримка та оновлення, залежить 

оцінка роботи колективу, популярність та підвищення рейтингу серед інших 

бібліотек, зростання проценту залучення нових віртуальних користувачів. WEB-

сторінка та розміщена в ній інформація сприяють створенню нового 
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інформаційного, інтелектуального та навчально-наукового простору, 

орієнтованого на веб-середовище. І лише постійне вдосконалення WEB-сторінки 

робить її цікавою і корисною для наших користувачів. 
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