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Наводиться інформація про деякі ресурси Харківської державної наукової
бібліотеки імені В. Г. Короленка, які можна використовувати для самообслуговування.
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Бібліотека, що протягом тривалого часу обслуговувала користувачів, як
соціальний

інститут,

впроваджуючи

в

нині

роботу

має

змінювати

діджиталізацію,

свої

адже

соціальні
в

сучасних

функції,
умовах

обслуговуються користувачі, які володіють комп’ютерними технологіями і
бажають цілодобово мати віддалений доступ [1]. Наявність сайта, що
інформує про режим роботи бібліотеки й повідомляє про основні події, вже
не можна назвати вдалим прикладом комунікації з користувачами.
Ефективність роботи сайта залежить від багатьох чинників, зокрема, від
своєчасного

наповнення

актуальними

ресурсами,

призначеними

для

самостійної роботи користувачів.
До того ж сайт бібліотеки, на якому разом з іншими матеріалами
представлені ресурси для самообслуговування, може стати основним
майданчиком

для

комунікації

між

бібліотекою

і

користувачами

у

віртуальному світі [2]. Крім того, саме сайт дасть змогу покращити існуючі
форми обслуговування та запровадити нові.
Наприклад, на сайті Харківської державної наукової бібліотеки імені
В. Г. Короленка (ХДНБ) представлена як інформація загального характеру,

так і ресурси, які забезпечать користувачам можливість самообслуговування.
Пропонуємо розглянути деякі розділи сайта, що допоможуть віддаленим
користувачам отримати потрібну інформацію у дистанційному режимі.
Передусім ресурсами для самообслуговування можуть стати віртуальні
виставки.

Інформація,

представлена

у

віртуальних

виставках,

може

користувачам стати в нагоді при підготовці дисертацій, дипломних і різних
кваліфікаційних робіт. На сайті ХДНБ представлені 82 віртуальні виставки,
які розкривають фонди бібліотеки («Дореволюційні нотні видання з фонду
ХДНБ ім. В. Г. Короленка з автографами авторів музичних творів та
музично-громадських діячів»), а також присвячені знаменним датам, ювілеям
(«Слобожанський уклін Кобзареві: до 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка»), окремим темам («Витоки (1858–1917рр.) з циклу "Колекція
періодичних

видань

з

бібліотекознавства,

бібліографознавства

та

книгознавства XIX–XX ст. з фондів ХДНБ імені В. Г. Короленка"»),
видатним подіям вітчизняної та світової історії, науки і культури
(«Драматург світового масштабу: до 125-річчя від дня народження
М. Куліша», «Іван Пулюй: життя в ім'я науки», «Апостол правди і науки: до
160-річчя від дня народження Софії Русової»). Віртуальні виставки стають
ефективним інструментом, що сприяє самоосвіті користувачів, адже містять
стислу інформацію про подію або видатну особистість і список літератури, з
яким

можна

ознайомитися

у

бібліотеці.

Віртуальна

виставка

є

багатофункціональним інформаційним ресурсом, що надає можливість
підвищити ефективність пошуку інформації [3].
Наступним ресурсом, який може допомогти при самообслуговуванні, є
блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках», електронний рекомендаційний
бібліографічний

ресурс,

що

пропонує

читачам

ознайомитися

з

меморіальними дошками, здійснюючи віртуальні «подорожі» вулицями
міста. Крім того, представлена інформація про існуючі й втрачені дошки, які
встановлені на різних будівлях Харкова. Теги блогу – це назви вулиць, імена
осіб, події, дати, теми, пов’язані з історією міста. Опис дошки складається з

двох частин. Перша – фактографічна інформація: адреса розташування,
фотографія дошки, напис на ній. Друга – довідкові відомості про особу або
історичну подію, якій присвячена дошка, бібліографічні описи джерел, що
стосуються особи або події. Надаються не тільки бібліографічні відомості
про джерела, а й цитати з найбільш цікавих книг, статей.
Із травня 2015 р. зареєстровано 27130 звернень до блогу, що свідчить
про неабияку зацікавленість користувачів проектом. Аудиторія звернень
така: Україна (15942), Російська Федерація (6965), США (1836), Франція
(445), Нідерланди (278), Німеччина (173), Японія (100), Кенія (99), Іспанія
(97), Канада (38) [4].
Розділ

сайта

ХДНБ

«Видання

бібліотеки»

також

може

використовуватися для самообслуговування. 2015 року у ХДНБ розпочато
створення фонду електронних документів власної генерації, призначених для
он-лайн використання. До нього включені електронні версії друкованих
видань і електронні ресурси, підготовлені протягом 2001–2017 рр. На сервісі
Calameo представлені матеріали науково-практичних конференцій, семінарів
тощо; бібліографічні ресурси (персональні й біобібліографічні посібники,
каталоги виставок, зведені каталоги тощо); методичні й інформаційні
видання (методичні рекомендації, довідники тощо). Основним джерелом
поповнення фонду електронних документів

сервісу є документи з

бібліотекознавчої, бібліографознавчої, книгознавчої тематики, підготовлені
співробітниками ХДНБ. Види видань визначаються практичними потребами
бібліотеки. На цей час на сервісі представлено 258 видань, станом на
30.12.2017 р. зафіксовано 28449 звернень [5].
Задля удосконалення представлених ресурсів важливо мати зворотний
зв’язок із користувачами для максимально якісного задоволення їх потреб.
Саме тому у ХДНБ систематично проводиться анкетування користувачів.
Так, у 2017 р. під час дослідження «Інформаційні потреби користувачів
ХДНБ ім. В. Г. Короленка з позицій моніторингу» опрацьовано 508 анкет, з
них 295 он-лайн, 213 друкованих. Завдяки цьому встановлено, що рівень

обслуговування користувачів високий, але разом із тим були виявлені
проблеми, пов’язані із задоволенням інформаційних потреб. На думку
читачів, бібліотека не завжди оперативно реагує на зміни в їх інформаційних
потребах. Респонденти відзначають, що відмови викликані об’єктивними
чинниками. Внаслідок суспільно-політичних, економічних кризових ситуацій
у країні зменшилися видатки на заклади культури, експерти констатують
скорочення видання наукової літератури [6].
Підсумовуючи, можемо констатувати, що цифрова мережа дає
бібліотекам змогу отримувати необхідну інформацію і надавати відомості
про себе та свої послуги. Цю функцію насамперед виконують сайти, на яких
представлено інформаційні продукти бібліотек. За допомогою інформації,
розміщеної на сайті, створюється позитивний імідж книгозбірні та
покращується поінформованість користувачів про інформаційні продукти та
послуги, що надає просвітницька установа.
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