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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПОСЛУГ БІБЛІОТЕК  

ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА БЛОГІВ 
 

Трансформація величезного масиву інформації у цифрову форму 

зберігання призвела до кардинальних змін у розвитку інформаційних 

комунікацій.  Існування бібліотек у електронному просторі дає можливість 

розширити коло користувачів, сформувати сучасний імідж бібліотеки, 

забезпечити інноваційне інформаційне обслуговування, що 

значно полегшує процес отримання інформації користувачами. 

Запровадження, а також комплексне використання бібліотечного сайту, 

блогу та сторінки в соціальних мережах надає можливість грамотно й 

ефективно позиціонувати бібліотеку в інформаційному просторі. 

 Основною функцією соціальних мереж є об’єднання людей з 

однаковими інтересами в спільноту чи групу. Найпоширенішими 

соціальними мережами у світі, які також дуже популярні в Україні, є 

Facebook та Twitter, з російськомовних мереж це, звичайно ж, – 

«ВКонтакте». Створення бібліотечної сторінки на будь-якій з цих платформ 

зміцнює стосунки бібліотеки з читачами, адже соціальні мережі дають 

можливість спілкуватися з реальними і потенційними користувачами у 

звичному для них середовищі. Присутність бібліотеки у соціальній мережі 

дозволяє їй прорекламувати себе як культурно-освітню організацію та 

поширити інформацію про майбутні події. Соціальні мережі допомагають 

ділитись інформацією з постійними та потенційними користувачами, а 

також просувати поточні проекти та інформувати про результати минулих 

подій бібліотечного життя, ділитись з віртуальними користувачами своїми 

успіхами та досягненнями. Крім того, за допомогою соціальних мереж 

бібліотекарі можуть залучати громадськість до різного роду обговорень з 

метою визначення пріоритетних напрямів подальшої діяльності 

бібліотеки, оголошувати конкурси та проводити їх в режимі он-лайн, 

нагадувати своїм користувачам про заборгованості і тощо. 

На сторінці бібліотеки в соціальних мережах доцільно використовувати 

відео та цифрові зображення для візуалізації інформації та привертання 

більшої уваги користувачів. Публікації слід писати регулярно, щоб он-

лайн-користувач передбачав наперед, коли на нього чекатиме нова порція 

інформації. Викладений текст повинен бути точним, лаконічним та 

обґрунтованим, що сприятиме зміцненню авторитету бібліотеки та довіру 

до неї у читачів.  

 Не менш важливим для просування інформаційних послуг бібліотек є 

ведення блогу. Блог може слугувати, як доповнення до сайту, так і існувати 
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окремо від нього. Для невеликих місцевих бібліотек блог може навіть 

замінювати основний сайт. Вести його зможуть самі бібліотекарі, так як він 

є досить простим у обслуговуванні та користуванні. Основне його завдання 

– оперативне поширення інформації про бібліотеку, новин та анонсів 

заходів, які необхідно постійно оновлювати, витрачаючи на це мінімум часу 

й зусиль На відміну від сайту, блогів може бути декілька, наприклад блоги 

для читачів або для бібліотекарів. Для бібліотекарів блог дає зовсім нові 

можливості організації професійного та особистого простору. Блог – ознака 

того, що бібліотекар іде «в ногу з часом». Це особливо актуально для 

молодих людей, для яких звично спілкуватися в мережі Інтернет і 

самовиражатися. 

Отже саме соціальні мережі та блоги слугують сучасною платформою 

для обговорення нових ідей, просування послуг бібліотечного закладу, 

підтримки інтересу до бібліотеки, книги та читання в цілому.  
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЯГОТИНСЬКИЙ ТРУДОВИЙ 

АРХІВ»: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Комунальна установа «Яготинський трудовий архів Київської області» є 

одним із центрів тимчасового збереження документів, які 

нагромаджувались у процесі документування службових, трудових або 

правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, 

що не належать до Національного архівного фонду. Він є Комунальною 

установою, утвореною 01 лютого 2012 р. згідно з рішенням Яготинської 

районної ради від 21 жовтня 2011 р. Яготинський трудовий архів підзвітний 

голові Яготинської районної ради, Яготинської районної адміністрації, 

Державному архіву Київської області, начальнику архівного відділу 

Яготинської районної державної адміністрації.  

Головною метою Комунальної установи «Яготинський районний 

Трудовий архів» є діяльність архівів та реалізація державної політики у 

сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції.  

Трудовий архів Яготинського району зобов’язаний виконувати певні 

завдання, які поставлені перед ним: 

‒ приймати та зберігати документи з особового складу та документи 
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