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У статті розглянуто трансформацію індивідуального інформаційного обслуговування користувачів у
контексті розвитку сучасних інформаційних технологій. На прикладі науково-технічної бібліотеки
Національного університету «Львівська політехніка» висвітлено комплекс сервісів, що надаються в режимі
on-line.
В статье рассмотрена трансформация индивидуального информационного обслуживания пользователей
в контексте развития современных информационных технологий. На примере научно-технической
библиотеки Национального университета «Львовская политехника» представлен комплекс сервисов,
которые предоставляются в режиме on-line.
In the article the transformation of individual information services in the context of modern information
technology is considered. On the example of Scientific and Technical Library in Lviv Polytechnic National
University the complex of services provided in the mode of on-line is highlighted.
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Розвиток інформатики та мультимедійних технологій, представлення й передавання даних в
електронній формі стимулював потребу в модернізації традиційних механізмів розподілу й
поширення бібліотечно-інформаційних ресурсів. Це забезпечує надання послуг користувачам у
зручному режимі та форматі.
Надзвичайно стрімкий прогрес у галузі технологій передавання даних через комп'ютерні
мережі зумовлює той факт, що генеральним напрямом розвитку бібліотечно-інформаційного
сервісу стає дистанційна форма обслуговування користувачів, тобто забезпечення всіх напрямків
дистанційного обслуговування шляхом формування, доступу та використання електронних
ресурсів та засобів телекомунікаційного зв'язку[1, с.50].
Сучасний етап розвитку та поширення інформаційних технологій сприяє використанню
бібліотечних веб-сайтів як інфокомунікаційної платформи дистанційного обслуговування
користувачів бібліотек. Інформативність веб-сайтів як персональних візитівок бібліотечних
установ просунулась далеко за межі ознайомлення відвідувачів зі структурою, розкладом роботи,
контактною інформацією та місцерозташуванням бібліотеки, згенерувавши новий гнучкий
контент інформаційних сервісів та ресурсів. Наразі для сучасної бібліотеки є нормою ведення
електронного каталогу й оперативне оновлення останнього на власному веб-сайті, формування та
представлення тематичних списків літератури та повнотекстових документів, інформування про
книжкові й мистецькі виставки та проведення культурно-масових заходів, представлення
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систематизованого переліку веб-посилань (лінків) з анотаціями, наведення впорядкованої
довідкової соціальної чи наукової інформації тощо[2].
Дотичним до роботи веб-сайту бібліотеки є дистанційний сервіс галузевого, тематичного,
видового інформування окремих користувачів, різних категорій чи груп, про нові надходження
документів до бібліотеки засобами електронної пошти. Н. Орлеанська пропонує використовувати
специфічні сервери, при роботі з якими заздалегідь замовлену тематичну інформацію, яку
регулярно підбирають фахівці, формують у бібліографічну добірку з зазначенням відповідних
електронних адрес та систематично розсилають користувачам електронною поштою[3, с.24].
Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» синтезувала
вище зазначені форми дистанційного обслуговування через комунікаційний напрямок платформи
веб-сайту.

Рис. 1. Інтерфейс розділу «Електронні сервіси»
Слід відзначити, що на сьогоднішній день зростає попит серед користувачів на окрему
генерацію веб-сервісів бібліотек, що здійснюються за принципом «face to face» у віддаленому
режимі. Такі послуги можуть надаватися як синхронно, так й асинхронно. Контент веб-сайту НТБ
Львівської політехніки містить автономно виведений на інтерфейсі комплекс сервісів –
«Електронні сервіси». Кожний із сервісів у цьому блоці формується окремим модулем. У
комплекс увійшли:
списки рекомендованої літератури до вивчення дисциплін;
електронний каталог;
визначення індексів УДК/ББК;
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міжбібліотечний абонемент;
електронне звернення.
Сервіс «Списки рекомендованої літератури до вивчення дисциплін» – аналог та ефективне
вирішення проблеми з книгозабезпечення користувачів книгозбірні вищого навчального закладу.
Модуль – «Електронний каталог науково-технічної бібліотеки Національного університету
«Львівська політехніка» – скеровує користувача звернутись до бібліографічних описів видань, що
надає можливість оперативного й якісного пошуку релевантних документів і забезпечення
найпріоритетніших інформаційних запитів сучасних споживачів електронною версією документа.
Наступні модулі в цьому реєстрі відповідають за реалізацію комунікації на рівні «face to face».
Це здійснюється в циклічній інтерактивній взаємодії за схемою:
віртуальний користувач;
адміністратор;
бібліотекар.

Рис. 2 . Інтерфейс модулів послуг, що надаються on-line
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Таким чином, на прикладі науково-технічної бібліотеки Національного університету
«Львівська політехніка» можна спостерігати нестримний рух бібліотечних інститутів у напрямі
розбудови професійних бібліотечних технологій та впровадження гнучких бібліотечних форм
інформаційного-довідкового обслуговування
користувачів книгозбірні, що
здійснює
інформаційний супровід наукового та навчального процесів вищого навчального закладу.
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