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ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ
КОРИСТУВАЧІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
На сьогодні для нашої країни побудова інформаційного суспільства, його
інтеграція в міжнародне співтовариство є одним з головних національних
пріоритетів. Слід відзначити, що сучасна Україна все більше набуває рис такої
спільноти. Свідченням цього є постійне зростання потреб в інформаційних
ресурсах, які стають дедалі необхіднішими для інтенсифікації всіх галузей
людської діяльності.
Підвищення суспільного попиту на послуги бібліотечних закладів диктує
необхідність формування в бібліотеках нових форм організації інформаційного
простору, що реалізується завдяки комп’ютерним технологіям.
Саме від чіткої організації на сучасному технічному рівні структури
інформаційного простору бібліотечного закладу залежить успіх введення в
широкий обіг наявного інформаційного ресурсу, а значить, забезпечення
оперативного доступу до сучасних матеріалів та документів.
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бібліотечних установах є підвищення рівня комп’ютеризації всіх технологічних
процесів, що звільняє фахівців від рутинної праці, надає можливість створити
користувачам ефективний і комфортний інформаційний сервіс.
Слід відзначити, що автоматизація виробничих процесів, упровадження
нових інформаційних технологій дають можливість бібліотечним установам
значно розширяти сферу послуг. Сучасні бібліотечні установи мають змогу
надавати низку нових сервісних послуг: користування послугами Інтернету;
пошук інформації у всесвітній електронній мережі; відправлення або
приймання повідомлень електронною поштою; запис інформації на дискети чи

1

компакт-диски; комп’ютерний переклад тексту; друк на принтері; копіювання;
сканування тощо.
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бібліотечних закладів та полегшує шлях користувача до інформації, але й
підносить суспільну значущість бібліотек. При цьому комп’ютеризація
бібліотечних процесів, вдосконалюючи технології бібліотечної справи, вносить
зміни у сам зміст бібліотечної роботи. Підвищується активність у взаєминах з
читачами, переглядаються вимоги до бібліотечного сервісу, індивідуальних
форм інформаційного забезпечення і, як наслідок, показників якості
професійної діяльності.
Для фахівців бібліотечної справи стає очевидним той факт, що саме
інноваційний шлях розвитку бібліотечних закладів, оновлення всіх сторін їх
життєдіяльності забезпечує виконання покладеної на них місії. Крім цього,
питання вивчення сучасного стану інноваційної діяльності бібліотек та
готовності її працівників до нововведень продовжує набувати дедалі ширшого
розгляду в бібліотеках, що свідчить про розуміння керівництвом книгозбірень
необхідності запровадження інновацій як результату змін.
Провідним напрямком роботи сучасної бібліотеки у розвитку суспільної
інформатизації є впровадження і розвиток нових інформаційних технологій,
формування і використання електронних ресурсів, впровадження і застосування
мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотечних
закладів, підключення до світової інтернет-системи.
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