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Висвітлюються питання організації веб-сайту бібліотеки Криворізького металургійного інституту та 

окреслюються перспективи запровадження додаткових послуг, що стали можливими завдяки новітнім 

інформаційним технологіям. 

Освещаются вопросы организации веб-сайта библиотеки Криворожского металлургического института и 

раскрываются перспективы внедрения дополнительных услуг, возникших благодаря новейшим 

информационным технологиям. 

The article deals with questions of web-site organization of Kryvyi Rih Metallurgical Institute Library and 

highlights the prospects of new additional services, which appeared as a result of the newest information 

technologies. 
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Бібліотека вищого навчального закладу сьогодні дедалі частіше асоціюється з поняттями 

«знання» й «професіоналізм». Тут накопичуються й систематизуються всі можливі види 

інформації та забезпечується сучасний рівень інформаційної підтримки процесів навчання та 

науково-дослідної діяльності. Наявність великої кількості інформації породжує необхідність її 

упорядкування, систематизації і найголовніше – створення безперешкодного доступу до цієї 

інформації, що підвищить ефективність як наукової роботи, так і навчання. Традиційні способи 

доступу до інформації поступово відходять на другий план.  

Серед актуальних напрямків діяльності вузівських бібліотек – підтримка й просування 

бібліотечних веб-сайтів, використання в навчальному та науково-дослідному процесах 

електронних ресурсів віддаленого доступу, розвиток он-лайнових послуг на основі власних фондів 

документів. Саме тому перед нашим колективом постало важливе питання, як професійно 

грамотно та повноцінно представити в Інтернеті бібліотеку КМІ зі своїми електронними 

продуктами та послугами. Зараз ми працюємо над створенням багатофункціонального 

інформаційно-бібліографічного веб-ресурсу. Для нас принципово важливо, щоб він виконував такі 

функції: 

 надання користувачеві вичерпної інформації; 

 забезпечення позитивного враження в потенційних користувачів; 

 легкість у завантаженні; 

 оперативне поновлення. 
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Веб-сайт є одним із інструментів бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів 

бібліотеки. Ми вважаємо, що неабияке значення для сайту має перше враження відвідувача від 

нього, що досягається завдяки оформленню головної сторінки та основних розділів. Не менш 

важливим є й подальша думка відвідувача, яку він формує, мандруючи розділами сайту 

бібліотеки. Тому особливу увагу ми звертаємо на оформлення та логічну будову структури сайту. 

При виконанні цієї роботи виникає ряд труднощів. Тому хотілося б висловити таку пропозицію: 

для бібліотекарів, до посадових обов‘язків котрих входить діяльність, що стосується 

сайтобудівництва, були б дуже корисними спеціальні семінари з основ веб-дизайну, які 

розширили б уявлення про мережеві презентаційні можливості. 

Сьогодні веб-сайти стають невід‘ємною частиною сучасної бібліотеки й тому сприймаються як 

презентація її образу в інформаційному просторі. Головними завданнями веб-сайту є не тільки 

забезпечення пошуку, а й замовлення документів та їх отримання, що стає найважливішим 

мотивом звертання користувачів до бібліотеки або її сайту. Через деякий час у нашій бібліотеці 

запрацює служба електронної доставки документів за запитами користувачів. Це дозволить 

здійснювати пошук інформаційних ресурсів, надавати електронні копії документів, а за 

необхідності – сканувати документи із власних фондів. У найближчих наших планах поставлена 

задача – створення електронної бібліотеки навчально-методичних матеріалів. Це повнотекстові 

версії методичних і навчальних посібників, навчально-методичних комплексів дисциплін, що 

включають у себе методичні вказівки й рекомендації, завдання до іспитів і заліків, курсових і 

дипломних робіт та ін. Бібліотека повинна надати користувачеві якомога більше інформації про 

ресурси й послуги на власному веб-сайті, щоб безпосередньо з нього користувач мав змогу 

виконати якомога більше функцій щодо використання цієї інформації.  

Користувачі прагнуть отримати весь комплекс сучасних інформаційних послуг, а бібліотека 

має надати їх. Бібліотечні електронні інформаційні ресурси, доповнюючи традиційні форми, 

стають дедалі ефективнішим засобом комунікації. Колектив нашої бібліотеки намагається 

запровадити додаткові послуги, які дозволять підвищити якість і комфортність обслуговування. 

Перспективи свого розвитку наша бібліотека пов‘язує з впровадженням нових інформаційних 

технологій, орієнтованих на формування якісного електронного продукту; наданням швидкого 

доступу до інформації; організацією електронної доставки документів.  

Кожна бібліотека вищого навчального закладу розуміє важливість і актуальність для 

навчального закладу своєчасного формування навчально-освітнього ресурсу з метою 

оперативного інформаційного забезпечення навчального процесу. Веб-сайт є найважливішим 

інструментом інформаційного комплексу інституту. 
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