
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОТЕЧНІ БЛОГИ ТА САЙТИ В СО-

ЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :  ПЕРШІ КРОКИ 

(інформаційний дайджест) 
 

Діяльність сучасних шкільних бібліотек спря-

мована на задоволення різнобічних інформа-

ційних потреб своїх користувачів. Постійно 

з’являються нові інформаційні продукти та 

послуги, за допомогою яких виконуються за-

вдання, поставлені користувачами перед біблі-

отекою. Інновації в них найчастіше стосуються 

створення та використання Інтернет-ресурсів 

 

 

 
             

Христинівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені О.Є.Корнійчука  
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Шановні колеги! 

Я спробую дуже коротко “пробігтися” по кроках ство-

рення блогу та сайту від ідеї до реалізації . 

Сподіваюся, що дана інформація  буде цікавою для вас. 

І успіхів вам у нелегкій справі створення власного 

успішного блогу та сайту. 

Бібліотекар  

Христинівської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Є.Корнійчука   

                                         Т.М. Олійник 
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БІБЛІОТЕЧНІ БЛОГИ ТА САЙТИ 

В ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖІ 

(інформаційний дайджест)  

 

Розвиток - це збільшення бажань і здібності  

задовольняти свої власні і чужі потреби і виправдані 

бажання.  

Р. Акофф  

Інтернет міцно увійшов у наш побут. Він активно 

впроваджується в різні сфери діяльності людства - тор-

гівлю, банківська справа, поштову службу; він складає 

конкуренцію бібліотекам, видавництвам, пресі; нарешті, 

він претендує на роль колективного джерела знань.  

В умовах глобалізації світового господарства різні ор-

ганізації прагнуть заявити про себе у всесвітній мережі; 

не залишаються осторонь і бібліотеки різних систем і 

відомств. Бібліотека в сучасних умовах змушена перег-

лядати свої пріоритети, змінювати соціальні функції. 

Впровадження комп’ютерних технологій, надання дос-

тупу до електронних носіїв, використання Інтернету 

призвело до певних змін в обслуговуванні користувачів. 
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Це вплинуло, як на форми роботи, так і на якість обслу-

говування. 

Діяльність сучасних шкільних бібліотек спрямова-

на на задоволення різнобічних інформаційних потреб 

своїх користувачів. Постійно з’являються нові інформа-

ційні продукти та послуги, за допомогою яких викону-

ються завдання, поставлені користувачами перед бібліо-

текою. Інновації в них найчастіше стосуються створен-

ня та використання Інтернет-ресурсів, причому на якіс-

но новому рівні, який отримав назву „Бібліотека 

2.0” [6]. Ця концепція походить від загального поняття 

„Веб 2.0”, важливим аспектом якого є використання 

„колективного інтелекту” для створення і розповсю-

дження інформаційного контенту. Блог є одним з яскра-

вих прикладів використання принципів „Веб 2.0”. 

Бібліотекарі докладають значних зусиль, щоб ін-

формувати користувачів про ресурси, програми і послу-

ги своєї бібліотеки. Але для того, щоб розповісти про 

свою книгозбірню, вже не достатньо написати статтю в 

газету або зняти відеосюжет. [1] Новими можливостями 

для бібліотечних фахівців відкрились сайти та блоги, які 
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в українському інформаційному просторі набули вели-

кої популярності. 

«Бібліотечний сайт - необхідність нашого часу. 

Сьогодні створити свій сайт означає для бібліотеки ре-

алізувати одну із завдань автоматизації - об'єднати тра-

диційне книжкове зміст бібліотечної діяльності і висо-

кий ступінь володіння сучасними програмними засоба-

ми, телекомунікаційними технологіями. Таким шляхом 

дитячі бібліотеки знаходять своє місце в культурній, 

інформаційній та освітній сфері інтересів підростаючого 

покоління та дорослих, що мають відношення до про-

блем дитинства, беруть активну участь у дослідженні 

впливу читання на формування особистості дитини. Са-

ме за допомогою сайту можна створити образ своєї 

бібліотеки як «гостинного і багатого ресурсного цен-

тру».  

Заступник директора з автоматизації ЦМДБ 

ім. А.П.Гайдара Н.А. Маслова.  

Отож, для чого блог і сайт бібліотеці? 

Візитною карткою бібліотеки в Інтернеті є сайт. 

Блог може стати доповненням до сайту, створити і вести 

його можуть самі бібліотекарі, навіть не дуже „продви-
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нуті”. Для невеликої бібліотеки блог може слугувати 

заміною сайта. На відміну від сайту, блогів може бути 

декілька, головне – визначити навіщо їх створювати і 

для кого. Можливо, це буде тематичний блог, чи блог-

проект, чи щось інше. [2] 

Книгозбірні можуть використовувати блоги для 

досягнення багатьох цілей. Найбільш очевидне їх засто-

сування – поширення бібліотечних новин, які необхідно 

постійно оновлювати, витрачаючи на це мінімум часу й 

зусиль. Для бібліотекарів блог дає зовсім нові можливо-

сті організації професійного та особистого простору. [3] 

Бібліотекарі постійно шукають нові можливості 

для надання корисних послуг. 

Блог може стати джерелом інформації про різні бі-

бліотечні події й програми. Він допоможе винести ці 

відомості за межі сайту своєї бібліотеки. Нові повідом-

лення з блогів передаються за допомогою технології 

RSS (Really Simple Syndication), яка дає користувачеві 

можливість отримати інформацію про оновлення на 

різних Інтернет-ресурсах, зокрема блогах, у вигляді ко-

роткого опису. Сформувавши стрічку RSS, користувач 

може отримати потік оперативної інформації з усіх тем, 
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що його цікавлять, таким чином, бути в курсі нових по-

відомлень. [3] 

Блог може бути ефективним інструментом для за-

воювання Інтернет-аудиторії, що складається з користу-

вачів покоління next, для якого одержання інформації й 

спілкування в мережі стало невід’ємною частиною соці-

ального життя. Блог є звичним для них засобом спілку-

вання, адже юні користувачі в переносному значенні 

„живуть у мережі”. Учасники блогів можуть легко від-

відати електронні бібліотеки, сайти з рекомендаційною 

бібліографією, прочитати новини у бібліотеках, залиши-

ти свій коментар до певної теми або прочитати думку 

інших. [3] 

Краєзнавство є важливою складовою роботи біблі-

отеки, а блог може стати тим місцем, де збиратимуться 

корисні посилання на регіональні ресурси, публікувати-

муться оригінальні роботи краєзнавчої тематики, ітиме 

систематична робота з популяризації культури, історії, 

традицій та звичаїв свого народу. [1] 

Одні бібліотечні блоги ведуться для читачів, інші 

– для бібліотекарів. Іноді, через недостатню обізнаність 

у призначенні блогів, або через невизначену мету, біблі-
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отекарям не вдається визначити свою аудиторію, і блог 

перетворюється на дошку оголошень та повідомлень. 

Якщо бібліотекар зможе чітко визначити завдання, про-

блематику і аудиторію, його блог матиме постійних від-

відувачів та шанувальників. 

Серед читачів бібліотечних блогів найбільшу час-

тку становлять бібліотекарі, які обговорюють фахові 

питання. Також блог стане корисним для учнів і молод-

ших, і старших класів (залежно від тематики блогу). 

Частенько заглядають і вчителі в пошуках нових ідей. А 

іноді бібліотечний блог може стати цікавим для простих 

відвідувачів, які, випадково завітавши на вашу сторінку, 

знайдуть для себе корисну тему. Читачі можуть виража-

ти свою думку, дискутувати, погоджуватись з думками 

інших учасників, а також знайти однодумців, нових 

друзів – безліч можливостей дає блог своїм читачам. 

Російський бібліотекознавець Андрій Федоров на 

своєму блозі „Идеи простых решений” говорить про те, 

що для більшості російських (і не тільки) бібліотек по-

няття „вести блог” має на увазі щось модне, сучасне, 

„тому, що всі так роблять”, „щоб не бути гіршим за ін-

ших” і т.п. Аналізуючи бібліотечні блоги, автор відзна-
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чив, що багато з них у такий спосіб додають собі відві-

дувачів на сайт. Але реально бібліотечний блог націле-

ний на те, щоб формувати та активізувати потенційних 

читачів бібліотеки, яким, можливо, буде цікава бібліо-

тека як інформаційний заклад, куди вони звернуться 

пізніше.  

Історія блога 

Блог (англ. blog) скорочення від „веб лог” 

(англ. web log, «мережевий журнал чи щоденник по-

дій») – це веб-сайт, наповнений текстами та мультиме-

дійною інформацією, де у зворотному хронологічному 

порядку публікуються короткі записи, які називають 

постами. [7] 

За версією газети «Вашингтон профайл» (англ. 

Washington Profile), першим блогом вважають сторінку 

Тіма Бернса-Лі, де він, починаючи з 1992 року, публіку-

вав новини. Широке використання блогів розпочалося з 

1996 року. [7] 

Термін „веблог” був вперше вжитий програмістом 

Джорном Баргером 17 грудня 1997-го року. Так він на-

звав перелік посилань, автоматично згенерованих сай-

том Robot Wisdom, що накопичував усі інтернет-
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сторінки, на які заходив Джорн. Таким чином, перший 

блог був своєрідним збірником посилань. [8] 

Коротку форму терміну „блог” (blog) вперше вжив 

Пітер Мерхольц у квітні 1999 року. Він жартома у сайд-

барі власного блогу Peterme.com „роз’єднав” термін 

Джорна Баргера „weblog” на два слова „we blog”, що 

можна перекласти як „ми ведемо блог” [7]. 

Через дуже короткий період Еван Вільямс (один із 

засновників сервісу Blogger.com) використовував слово 

„блог” у двох значеннях – як іменник та дієслово. „To 

blog” – означало „вести блог”. Саме Еван, до речі, впе-

рше використав слово блогер (blogger), маючи на увазі 

людину, яка є автором блога. Не дивно, що йому вдало-

ся легко зареєструвати доволі рідкісний домен у зоні 

.com – blogger.com. У серпні 1999 року Еван Вільямс 

заснував ІТ-компанію „Pyra Labs”, головним продуктом 

якої і стала відома зараз платформа Blogger. Це була 

перша безкоштовна блогова служба для створення та 

управління блогами. 

З кожним днем кількість блогів у світовому веб-

просторі невпинно зростає. По справжньому вибуховим 
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і масовим блогінг став у 2003-му, коли на світ з’явилися 

такі блогерські платформи, як TypePad та WordPress. [8] 

З 2007 року в Україні збільшується кількість окре-

мо встановлених блогів. Ростуть блогролли учасників – 

що свідчить про бажання завжди перебувати у контакті. 

Зростає також кількість якісних тематичних та профе-

сійних блогів, підвищується кількість коментарів та й 

самих коментаторів. Для користувачів українського Ін-

тернет простору слово „блог” стає зрозумілим і доступ-

ним. 

За даними Яндекса, в 2010 році налічувалося 700 

тисяч українських блогів, 120 тисяч з яких були актив-

ними, причому активні блоги зростають швидше від 

звичайних. Українська блогосфера поки що єдина з ки-

риличних, яка не припинила свого росту. У лютому 

2008 року світ побачив проект, який так і називається – 

Українська блогосфера. Метою цього проекту став ро-

звиток української блогосфери, а в першу чергу само-

стійних українських блогів, створених на власних хо-

стингах з допомогою CMS на зразок WordPress чи поді-

бних. 
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Бібліотекарі стають активними блогерами. Це по-

яснюється декількома чинниками. По-перше, публікува-

тися в інтернеті за допомогою блогів легко. По-друге, 

інформація, опублікована на блозі, є доступною для 

всіх. Окрім того, існують декілька безкоштовних систем 

блогування, де будь-хто може зареєструватися та ве-

сти свій блог, не докладаючи особливих зусиль та ін-

ше.Блоги мають соціальний характер, тому що навколо 

них формується група людей зі спільними інтересами, 

які цікавляться його тематикою, знайомі з автором. 

Структура та класифікація блогів 

Вміст блога можна уявляти собі як стрічку, на якій 

знаходяться дописи (пости), що йдуть один за одним. 

Усі накопичені записи у блозі розміщені в хронологіч-

ному порядку. Це дуже зручно для перегляду тому, що з 

часом у блозі накопичується багато записів і вони ма-

ють бути упорядковані. Як правило, сторінки блогу та-

кож містять посилання на архів – попередні пости, згру-

повані по місяцях і роках. Окремий пост блогу має заго-

ловок, дату публікації, власне зміст, який складається з 

гіпертексту (думки автора, цитати тощо), посилань на 

інші сайти та блоги в Інтернеті, інколи зображень чи 
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навіть відео. Як правило, до кожного посту читачі мо-

жуть залишити коментарі (відгуки до публікації) за до-

помогою простої веб-форми. [7] 

Блогерський жанр розвивається у двох напрямах: 

щоденники та тематичні блоги. Найбільшу увагу приве-

ртають тематичні блоги, саме завдяки їм блогосфера 

стрімко прогресує. Автор обирає тематику, на якій доб-

ре знається, пише про новини, сайти і події, які стосу-

ються визначеної теми, наводить свої міркування та ви-

сновки. 

Для того, щоб легше було шукати ваш блог в ме-

режі, потрібно добре продумати його структуру. Вона 

повинна бути зрозумілою та зручною як для відвідува-

чів, так і для пошукових систем. 

Для того, щоб бібліотечний блог був успішним, 

дотримуйтесь таких правил: 

 налагоджуйте дружні стосунки з читачами; 

 використовуйте RSS; аналізуйте статистику; 

 не лишайте без уваги коментарі; 

 забезпечте просту навігацію; 

 використовуйте гарні назви тем; 

 підтримуйте здорове суперництво; 
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 реєструйте блог в пошукових системах; 

 інформуйте користувачів про блог за допомо-

гою бібліотечних рекламних матеріалів;  

 зробіть блог доступним і простим для користу-

вання. 

Перше, над чим замислюється блогер-початківець 

при створенні ресурсу, – це вибір блог-платформи. 

Усі блоги поділяються на три типи: 

1. Автономні блоги (Stand alone) – це блоги, що 

фактично являють собою простий сайт. Він не 

прив’язаний до шаблонів оформлення блог-платформи 

та може бути таким, яким його хоче бачити власник. 

Найбільш типовими є блоги, створені на 

Wordpress. Суттєвим обмеженням автономних блогів є 

більш складна, у порівнянні з іншими блогами, проце-

дура пошуку користувачів. Фактично перед вами стоїть 

завдання розкрутити сайт, з усіма пов’язаними з цим 

складностями – реклама на сторонніх сайтах, SEO-

оптимізація в пошукових системах Google, Yandex, на-

лаштування RSS-стрічки. Все це потребує часу та досві-

ду. Тому новачкам краще скористатися іншим типом 

блог-платформи. При гарному догляді автономні блоги 
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мають звичку перетворюватись у гарні, повноцінні сай-

ти. 

2. Блог-платформи – це спеціальний сервіс, що 

надає можливість без зайвих складностей створити 

блог, який інтегрований у велику мережу, 

наприклад Blogger, LiveJournal, LiveInternet, 

Blogpost тощо. Блог-платформа має багато користува-

чів, які можуть прочитати вашу публікацію, прокомен-

тувати її чи поширити інформацію про неї серед своїх 

друзів та знайомих. Блог-платформа – це завжди певна 

структура, офіційні та неофіційні правила, а також спе-

цифічна технічна складова, яку необхідно враховувати. 

Також необхідно розуміти, що правила на блог-

платформі задає її власник. Одна з проблем популярних 

сервісів – вибір веб-адреси блогу. Адже чим старша 

платформа, тим більша вірогідність, що вибрати собі 

гарне та милозвучне ім’я буде не просто. На більшості 

блог-платформ у вашому блозі буде розміщуватись рек-

лама, за рахунок якої ця платформа існує. Слід розумі-

ти, що інколи вона може суперечити вашим поглядам та 

поставити вас у незручне становище. 
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3. Блоги, інтегровані у новинні сайти. Більшість 

українських новинних ресурсів надають можливість 

створити блог на власній блог-платформі, інтегрованій у 

даний новинний сайт. Популярними є блоги на Україн-

ській Правді, Кореспонденті, ЛігаБізнесІнфо тощо. Це 

дає змогу просувати свій блог, коментуючи новини та 

публікації ресурсу, а також спрощує пошук цільової 

аудиторії, оскільки користувачі сайту вже є представни-

ками певної аудиторії. [14] 

Цікавим є досвід американських бібліотекарів, які 

відповідно до тематики змісту, цільового призначення, 

числа посилань, інше, сформували так званий блог-

рейтинг за напрямами: 

1. Блоги про професійний розвиток і навчання: ідеї 

щодо побудови своєї кар’єри в якості бібліотекаря, ре-

сурси для навчання, різні аспекти професійної діяльнос-

ті. В основному орієнтовані на академічну освіту. 

1.1 Блоги про технології навчання: креативні ідеї, 

інформаційні продукти, технології ХХІ ст., цікаву осві-

ту, інновації, експерименти. 
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1.2 Блоги, написані бібліотекарями про бібліотеч-

ну справу: теми лідерства, освіти, мотивації, досвіду, 

цифрових технологій, а також рекомендації літератури. 

2. Блоги шкільних бібліотекарів, які хочуть спіл-

куватися з колегами, вчителями, технологами. Містять 

рекомендації та рецензії на книги. 

3. Блоги, адресовані вчителям та шкільним бібліо-

текарям. Досліджуються точки перетину шкіл, бібліотек 

та технологій. 

4. Блоги про новинки галузі. Розкривають актуа-

льні проблеми бібліотечної практики, тенденції розвит-

ку бібліотечної справи, пропонують новини, різні дум-

ки, добірки книг. 

5. Блоги для технічно-орієнтованих бібліотек: про 

технології у бібліотечній роботі, як використовувати 

різні інструменти та гаджети аби завжди бути сучасним, 

цікаво про майбутнє книг, рекомендація цифрового кон-

тенту (електронна та аудіокнига, ін.), 

6. Блоги для дітей та підлітків: рекомендації щодо 

читання кращої дитячої літератури, акції, відгуки на 

книги, популяризація літератури для розвитку підлітко-
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вої грамотності, огляди молодіжної літератури для до-

рослих. 

7. Книжкові блоги про «велике читання» для себе. 

Нові назви, хороші рекомендації, нові літературні імена, 

відгуки фахівців та думки експертів, останні рецензії в 

сучасній літературі та відгуки молоді про наукову фан-

тастику, про нові імена в літературі, соціальних та філо-

софських науках, краща художня та наукова література. 

8. Різні (поза рейтингом). Про дизайн, інновації, 

нові медіа як кращий бібліотечний досвід. Зокрема, бло-

ги, які розповідають все про систему Дьюї, популяри-

зують комікси, пропонують гумор від бібліотекаря. [6] 

Мета створення бібліотечного блогу 

Створюючи блог, слід чітко визначити мету, сфо-

рмувати кінцевий результат, визначити послідовність 

дій для досягнення кінцевого результату [3]. Бібліотеч-

ний блог не можна сприймати як платформу для пові-

домлень і новин. Він є діалогом між бібліотекою і кори-

стувачем. 

Олена Проців, завідувач відділу інформації Терно-

пільської ОУНБ, у своїй статті „Створюємо блог бібліо-
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теки” пропонує такі варіанти, які допоможуть сформу-

лювати мету для створення блога: 

- показати, що книгозбірня є сучасною устано-

вою, яка готова до конструктивного спілкування, кри-

тики, змін та інновацій; 

- поліпшити спілкування з потенційними користувачами 

через діалог та коментарі; 

- популяризувати інформаційні або інші послуги серед 

читачів, які шукають інформацію в Інтернеті, в тому 

числі у блозі; 

- підвищити пізнаваність бренда бібліотеки для того, 

щоб більше людей могли відповісти на запитання „Що 

таке бібліотека?” і „Навіщо вона потрібна?”; 

- проводити опитування та отримувати миттєві відповіді 

від читачів; 

- підтримувати зв’язок із читачами: як правило, коли 

блог оновлюється, вони отримують повідомлення (ще 

один вагомий доказ того, що треба писати регулярно); 

- поширювати інформацію про послуги книгозбірні й 

змусити людей говорити про них. 

Блог – ознака того, що бібліотекар іде „в ногу з ча-

сом”. Це особливо актуально для молодих людей, для 
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яких звично спілкуватися в соціальних мережах і само-

виражатися, адже наявність блогу може підвищити при-

вабливість книгозбірні. Якщо ви вже чітко знаєте, для 

чого  будете створювати блог, можна розпочинати ро-

боту. 

Часто бібліотекар, який прагне створити свій блог, 

ставить запитання: „Що писати в блозі?” Щоб відповіс-

ти на це питання, потрібно зрозуміти, що він прагне 

отримати в результаті. 

 

 



21 

 

Про переваги ведення блогу 

1. Професійний підхід до улюбленої справи 

Яка б тематика вас не цікавила – ви завжди можете 

створити про це блог. Таким чином ви «вбиваєте двох 

зайців». По перше – ви отримуєте задоволення від того, 

що пишете про улюблену тему і ділитесь своїми 

унікальними знаннями та напрацюваннями зі своїми 

відвідувачами. А по-друге – ви й самі професійно ро-

звиваєтесь, дізнаючись багато нового про цікаву вам 

тематику і розширюючи горизонти. 

2. Особистісний розвиток 

Тут йдеться про цілком конкретні принципи та навички, 

які дозволяють людині, яка працює над собою, постійно 

удосконалюватися. Це і розвиток комунікативних нави-

чок, і вміння логічно і структуровано викладати свою 

думку на письмі, і накопичення у свідомості нової ко-

рисної інформації і ще багато-багато інших подібних 

речей. 
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3. Виклик самому собі 

Багато людей створюють власний тематичний блог – як 

виклик самому собі. Як спробу перевірити, чи зуміють 

вони створити та підтримувати функціональний та 

ефективний проект. Як правило, такі люди не очікують, 

що залишатимуться у блогосфері надовго. Але саме во-

ни частенько стають провідними блогерами та зако-

нотворцями, на яких рівняються інші. 

Як створити блог (крок за кроком): Від ідеї до реалізації! 

Отже, перше, що необхідно зробити це – за реєструвати 

свій обліковий запис в Google. Для реєстрації в пошу-

ковій системі Google необхідно  виконати певну 

послідовність дій: 

 1. В адресній стрічці вашого інтернет-браузера вводимо 

адресу: www.google.com.ua. Зверніть увагу доменне ім’я 

повинно бути com.ua. Українська доменна зона для 

google. Перемикаємо на українську мову та натискаємо 

увійти. 

http://www.google.com.ua/
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2. Переходимо до створення облікового запису 

1. В адресній стрічці вашого інтернет-браузера вводимо адре-

су: www.google.com.ua. Зверніть увагу доменне ім’я повинно бу-

ти com.ua. Українська доменна зона для google. Перемикаємо на україн-

ську мову та натискаємо увійти. 

 

Створити аккаунт 

http://www.google.com.ua/
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3. Заповнюємо форму реєстрації 
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4. Приймаємо умови та переходимо до наступного кро-

ку, після якого реєстрація буде завершена 
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5. Після реєстрації заходимо на домашню 

сторінку www.google.com.ua та входимо під своїм 

логіном і паролем 

http://www.google.com.ua/
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6. Натискаємо на служби (чорненький квадратик). 

7. Далі натискаємо на “більше” та знаходимо служ-

бу blogger. 

 

 

 

 

 

 

 
Більше  
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Натиснувши кнопку «дизайн» , Ви матимете змогу ре-

дагувати, додавати нові повідомлення, а також перегля-

дати статистичні дані про свій блог. «Нова публікація» 

відкриває сторінку для створення нового допису. 
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Рекомендації щодо створення сайту бібліотеки  

веб-сайт - це:  

 представництво будь-якої установи в зовнішнь-

ому середовищі (Інтернеті),  

 ще один бібліотечний сервіс, який акумулює 

майже всі традиційні бібліотечні сервіси, тільки 

надаються вони в режимі віддаленого доступу.  

З чого почати? Природно, з планування. 

Зосередьтеся на потребах людей - користу-

вачів бібліотеки. Вся наша робота - продукція та послу-

ги - призначена насамперед для них.  

Вимоги до сайту  

Вивчення практики створення сайтів дозволяє сформу-

лювати ряд загальних вимог, яким має відповідати 

віртуальне представництво бібліотеки. До них відно-

сяться:  

 простота навігації;  

 оперативність оновлення інформації. 

 доступність для користувачів;  

 єдність дизайну всіх розділів.  
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А тепер поради, які простіше дати, ніж виконати:  

Не затягуйте роботу над створенням свого сайту 

бібліотеки.  

Робота із сайтом не знає перерв.  

 

Створення сайту 

Вирішенням багатьох проблем при створенні сайту є 

використання спеціалізованого програмного забезпе-

чення для створення і ведення сайту (движків і кон-

структорів).  

Конструктори сайтів. Конструктори сайту спеціально 

виготовлені так, щоб з процесом створення, оформлення 

та підтримки сайту зміг впоратися навіть непідготовле-

ний чоловік. Всього за кілька кроків за допомогою кон-

структора сайтів ви зможете створити і наповнити свій 

сайт в онлайн. Для створення сайту за допомогою ди-

зайн-конструктора вам не буде потрібно ніяких знань в 

області html-програмування і дизайну.  

Останнім часом для створення сайтів все частіше вико-

ристовуються конструктори (системи), засновані на 

технології Web 2.0.  

Однією з безкоштовних систем для створення сайтів є 
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система розробки сайтів (CMS) Joomla - http://joomla.ru/. 

Вона включає в себе різні інструменти для створення 

веб-сайту. Важлива особливість системи - мінімальний 

набір інструментів при початковій установці, який може 

бути збільшений в міру необхідності. Це знижує наван-

таження на власний сервер (або економить місце на хо-

стингу).  

 

 

http://ukrdoc.com.ua/text/24848/1&u=http:/joomla.ru/&usg=ALkJrhjALDeNUU10_utR6yWeVBZqHrxBaA
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Структура сайту  

Як у реальній  бібліотеці існує один офіційний (він же - 

парадний) вхід, так і у віртуальному представництві 

бібліотеки (на сайті) існує одна точка входу в її інфор-

маційну середу. Інформаційне середовище, представле-

на на сайті, підтримує традиційний бібліотечний інфор-

маційний простір.  

Структура сайту - це спосіб компонування, розташу-

вання, подачі інформації, який дозволяє за короткий час 

максимально детально розповісти про послуги, що на-

даються.  

Грамотно виконана структура (поєднання заголовків, 

контенту та іншої інформації) дозволить сайту динаміч-

но розвиватися в Інтернеті. Структура сайту буде визна-

чатися його контентом, тобто тією інформацією, яку ви 

припускаєте розташовувати на сайті. Кожен сайт міс-

тить кілька тематичних рубрик, з'єднаних між собою 

гіперзв'язками. Як правило, посилання на всі розділи 

сайту з короткими  анонсами їхнього вмісту приводить-

ся на першій, так званій стартовій (домашній) 

сторінці.  

Не варто дублювати на сайті інформацію вже наявну в 
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Інтернеті, краще використовувати систему посилань.   

На сайті, як місці доступу до інформаційного середови-

ща бібліотеки можна виділити наступні блоки:  

1. Інформаційні послуги: ті продукти і послуги, які 

бібліотека пропонує своїм користувачам.  

2. Новинна інформація вимагає постійного оновлення, 

може включати в себе:  

 новини бібліотеки,  

 анонси / звіти про заходи, конкурси, виставки.  

 Інформація про різні соціальні служби  з питань 

дитинства і материнства (з адресами і телефонами) - 

дуже корисний ресурс для бібліотечних веб-сайтів.  

3.Інструменти для ведення пошуку:  

 електронний каталог - святая святих будь-якої 

 бібліотеки. Слід прагнути до того, щоб він повністю 

відображав склад фонду, і до нього на сайті був ор-

ганізований доступ.  

 віртуальна довідкова служба (або «Запитай 

бібліотекаря») – сервіс особливо затребуваний школя-

рами та студентами, організація довідкової служби 

(включаючи допомогу у виконанні домашніх завдань).  
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 довідкові ресурси: (посилатися слід або на друко-

вані джерела, або на Інтернет-ресурси, що заслугову-

ють довіри ) посилання на мережеві каталоги відкри-

того доступу інших бібліотек; посилання на ресурси 

інших шкіл, бібліотек, університетів; посилання на он-

лайнові словники / енциклопедії / альманахи , на біог-

рафічні довідкові ресурси ,на інтерактивні атласи, кар-

ти, географічні інструменти . 

2.  Матеріали для школярів:  

 тести  

 консультації з виконання домашніх завдань  

 зразки робіт, рефератів школярів  

 колекція навчальних відео або слайд-шоу, 

PowerPoints,  

 інформація, що сприяє задоволенню потреб, за-

питів, інтересів дітей: дієти, здоров'я та краса; 

поради з безпеки і т.д.  

На сайтах бібліотек, які працюють з дітьми, часто мож-

на побачити зразки  літературної та художньої творчості 

дітей,  що сприяє розвитку їх творчих здібностей 

Варто пам'ятати, що крім дітей, потенційними адреса-

тами сайту можуть бути і дорослі - батьки, педагоги, 
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бібліотекарі. Статті та рекомендації з питань психології, 

педагогіки, дитячого читання , тощо,  бажано виділяти 

окремим адресним блоком.  

3. Матеріали для батьків.  

 як допомогти дітям у виконанні домашніх завдань  

 як вибрати книги і т.д.  

4. Матеріали для вчителів  

 навчальні інструменти для співпраці  

 професійний розвиток, вдосконалення школи, 

спеціальні журнали та інше професійне читання  

 посилання на освітні стандарти  

 про авторське право  

 про можливості для професійної взаємодії в мережах 

(вк, блоги)  

5. Книги і читання : 

 консультації для читачів  

 списки читання (літнє, в класі, особливі інтереси, 

тощо)  

 рекомендаційні ресурси 

Свою традиційну роль лоцмана в нескінченному океані 

інформації бібліотека реалізує в традиційних бібліогра-

фічних і відносно нових - вебліографічних - рекоменда-
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ційних списках. І ті, і інші знайдуть гідне місце на біб-

ліотечних сайтах. Відмінність лише в одному: оскільки 

Інтернет, як відомо, середовище динамічне, слід періо-

дично перевіряти актуальність адрес ресурсів, які ви 

рекомендували своїм користувачам.  

 книжкові дискусії  

 книжкові конкурси  

 посилання на огляд книг  

4. Інтерактивний блок / б лок віртуального спілку-

вання - організація зворотного зв'язку з читачами. Ви-

користання інформаційного середовища дозволяє аку-

мулювати спілкування, в тому числі і листування, в од-

ному місці. Творцям сайту завжди корисно отримувати 

інформацію від своїх користувачів про якість віддалено-

го інформаційного обслуговування.  

5. Візитка бібліотеки (адміністративно-управлінський 

блок). Інформація в цьому блоці є постійна. Статичною 

є наступна інформація про бібліотеку:  

 поштова та електронна  адреса бібліотеки;  

 місце розташування в межах населеного пункту;  

 час роботи, правила користування бібліотекою;  

 структура бібліотеки 
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 віртуальна екскурсія по відділах обслуговування 

 опис кількісного та якісного складу фондів;  

 перелік безкоштовних і платних сервісів, що 

надаються бібліотекою.  

Ця інформація буде закладена при створенні сайту, і 

надалі майже не буде зазнавати змін.  

Статична інформація повинна бути конкретною, чіткою, 

і не дуже об'ємною: те, що здається важливим вам, 

зовсім не обов'язково зацікавить вашого користувача.  

Представлені тут рекомендації по контенту, безумовно, 

лише базові компоненти, що залишають широкий 

простір для наповнення сайту іншими, корисними і 

цікавими для дітей ресурсами.  

Дизайн і навігація  

Абсолютно природним є бажання створити привабли-

вий сайт для своїх користувачів .  

Наведені нижче поради - спроба застерегти від можли-

вих помилок і поліпшити якість вашого сайту. 

 Сайт повинен сприйматися користувачем як єдиний 

інженерно-художній комплекс, тому необхідно вит-

римати весь проект в одному дизайнерському стилі. 
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 Оформляйте розділи сайту таким чином, щоб загаль-

не художнє рішення було схожим для всього сай-

ту. Сайт повинен сприйматися як цілісний ресурс - з 

оформлення кольором, шрифтами.  

 Використовуйте на одній сторінці не більше трьох 

різних шрифтів, включаючи шрифти, що застосову-

ються при створенні графічних елементів.  

 Кольори сайту і його логотип повинні відповідати 

один одному, перебуваючи в одній колірній гамі.  

 Професіонали-дизайнери радять не захоплюватися 

великою кількістю кольорів  на сторінці, використо-

вуючи максимум три. Інакше інформація сприй-

мається погано.  

 Використовуйте для тексту і фону контрастні коль-

ори: синій на білому, чорний на жовтому, зелений на 

білому і т.д.  

З точки зору людської психології поєднання кольорів 

може значною мірою впливати на сприйняття глядачем 

представленої на зображенні інформації. Відомий пере-

лік колірних поєднань мальованого об'єкта або тексту з 

фоном в порядку погіршення зорового сприйняття:  

1. синє на білому; 
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2. чорне на жовтому; 

3. зелене на білому; 

4. чорне на білому; 

5. зелене на червоному; 

6. червоне на жовтому; 

7. червоне на білому; 

8. помаранчеве на чорному; 

9. чорне на пурпуровому; 

10. помаранчеве на білому; 

11. червоне на зеленому. 

 Будь фоновий малюнок ускладнює сприйняття тексту, 

тому краще його уникати, або зробити мінімально кон-

трастним, в одній колірній гамі. 

 Текст, набраний великими і малими літера-

ми, сприймається легше, ніж літерами однакового роз-

міру. Особливо слід уникати великих обсягів тексту, 

набраних у верхньому регістрі КЛАВІАТУРИ.  

 Вирівнювати текст краще по лівому краю, за винятком 

тих випадків, коли це є творчим завданням (наприклад, 

фігурні вірші).  

 Не подавайте тексти великого обсягу єдиним блоком, 

«цеглиною» - відокремлюйте абзаци порожнім просто-
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ром. Якщо текст великий, і його неможливо уявити 

інакше як єдиним блоком, розміщуйте кнопки повер-

нення внизу тексту, щоб читачеві не довелося поверта-

тися до початку сторінки.  

 Графіка (фотографії, малюнки), безумовно, прикрашає 

сайт. Однак, вона робить його вельми «вагомим» для 

завантаження. Пам'ятайте, що середньостатистичний 

користувач готовий чекати завантаження сторінки не 

більше 15 секунд; після цього він може просто піти з 

сайту. Тому, розміщуючи на своїх сторінках картинки, 

розміщуйте їх у зменшеному розмірі, даючи можливість 

скласти попереднє враження про роботу. Для повное-

кранного перегляду використовуйте гіперпосилання, 

бажано із зазначенням розміру файлу, що завантажуєть-

ся.  

 Не перевантажуйте сайт анімацією - це лише на пер-

ший погляд вона здається привабливою; дуже скоро 

вона почне дратувати не тільки ваших користувачів, але 

й вас самих.  

 Не забудьте створити карту сайту - це робить навігацію 

по його сторінках дуже прозорою.  
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 Сервіс контекстного пошуку по вмісту сайту суттєво 

полегшує роботу користувача.  

 Якщо при створенні сайту використовуються звичайні 

html-редактори, то до них можна приєднати готові 

сервіси Інтернету - блоги, вікі-движки, форуми і т.п., 

які будуть об'єднані загальною логікою (метою) 

існування сайту бібліотеки.  

На сьогоднішній день вже не встає питання: потрібен сайт 

або не потрібен. Важливо зробити  сайт максимально 

ефективним засобом  успішної комунікації та підтримки 

сприятливого  іміджу бібліотеки.  

В якості базових можна запропонувати наступні три 

критерії оцінки сайтів: інформативність, відкритість, 

інтерактивність.  

Інформативність. Сайт є зручним каналом інформу-

вання цільових аудиторій і її вивчення. 

На сайті повинна бути представлена:  

 загальна інформація про сайт ;  

 нормативні документи;  

 довідники та бази даних;  

 інформація про конкурси та тендери;  

 карти сайту;  
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 англомовна версія сайту;  

 новинна інформація.  

Відкритість.  

 розділ про організаційну структуру бібліоте-

ки  

 інформація про співробітників  

 контактна інформація  

 аналітичні та статистичні матеріали  

Інтерактивність - одне з найбільш істотних відмінно-

стей інтернет-ресурсів від інших способів подачі інфор-

мації. Інтерактивність дозволяє не тільки довести до 

відвідувача будь-яку інформацію, але і дізнатися реак-

цію на матеріали сайту, організувати діалог.  

Що має бути представлено на сайті?  

 Пошукова система  

 розділ «часто задаються» (FAQ)  

 тематичний форум  

 голосування та анкетування онлайн  

 відправка повідомлення з сайту 

Як створити сайт (крок за кроком): Від ідеї до реалізації! 

Набираємо у пошуковій стрічці «створити сайт безкоштовно». 
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Ви маєте змогу вибрати собі безліч конструкторів для 

створення сайту. 

 

Вибираємо перший із списку. Це -  
Створити сайт безкоштовно - Webnode 
webnode.com.ua 

http://www.webnode.com.ua/
http://www.webnode.com.ua/
http://www.webnode.com.ua/
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Ви створите Ваш сайт безкоштовно та швидко! Зро-

бити сайт із Webnode дуже просто та весело, і Вам не 

знадобиться жодних технічних навичок. 

Переходимо за посиланням на головну сторінку.  

До речі, якщо у вас ще немає досвіду роботи в Інтер-

неті і немає особливої надії на власну пам’ять, заведіть 

спеціальний зошит, де ви будете записувати послідов-

ність всіх своїх дій, номери паролів, аккаунтів, імен, 

електронних адрес, логінів тощо. Записуйте також по-

слідовність всіх вдалих операцій, якими ви досягали 

мети. Слідкуйте, на якій мові ви здійснюєте свої дії – 
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англійській, українській чи російській. Якщо ви щось 

це пропустите, ви ризикуєте заплутатися згодом і не 

зрозуміти якусь просту причину власної невдачі. 

Комп’ютер формально виконає ваш наказ і може не 

помітити вашої помилки, а вам доведеться створювати 

все заново, бо причину помилки ви просто вже не 

знайдете. 

Виконавши операції з попереднім вікном, обираємо 

бізнес сайт. 
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Тепер ви маєте змогу вибрати дизайн сайту із безліч 

запропонованих шаблонів. 

Вибравши шаблон, завершуємо реєстрацію. 
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Внизу сторінки є блок новини, у ньому – «додати стат-

тю». Так ви поновлюєте свої матеріали. 
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Бібліотека Христинівської спеціалізованої  школи І-ІІІ 

ступенів №1 імені О.Є.Корнійчука використовує безко-

штовний хостинг і конструктор  "uCoz" , який можна 

знайти за адресою http://www.ucoz.ru/ 
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Ви слідуєте червоній стрілці, ми чорній , так як уже за-

реєстровані у системі.  
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1 крок – назва вашого сайту(включаємо англійську мо-

ву),2- вводите код безпеки. Відкривається вікно підтве-

рдження.  

Переходимо в панель управління сайтом. 
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Називаємо свій сайт (1), вибираємо дизайн(2) та вказує-

мо, що мова сайту українська(3). 

 

Виставляємо галочки у всіх віконцях, потім те що не 

потрібно ми зможемо забрати у панелі управління.  
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В кнопці «общее»(конструктор створений на російській 

платформі, тому панель управління містить тільки ро-

сійську мову) натискаємо адресу новоствореного сайту, 

та переходимо до головної сторінки. 

 

 Ну от і все, до роботи! 
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Словничок 

Блогер (blogger) – людина, що веде блог. 

Блогосфера – сукупність усіх блогів у мережі Інтернет. 

Блогролл (blogroll) – список з посиланнями на інші 

сайти (наприклад, це може бути перелік "дружніх" сай-

тів чи цікавих блогів). 

Лог (англ. Log file, від грец. logos — слово, смисл, дум-

ка, мова) – спеціальний файл, в якому накопичується 

зібрана службова та статистична інформація про події в 

системі (програмі). 

Пости – записи у блозі. 
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