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У методичних матеріалах висвітлюється досвід бібліотечної блогосфе�
ри. Розкриваються методичні аспекти організації контенту, наводяться кри�
терії оцінки та ефективності роботи бібліотеки в блогах. 

Нові аспекти діяльності публічних бібліотек, пов’язані із використан�
ням мережевих комунікацій та технологій Веб 2.0, зокрема створення блогів 
та участі бібліотек в соціальних мережах розглядалися в методичних матері�
алах:   

Волян Н. П. Технології Веб 2.0 у бібліотечній діяльності : метод. матеріа�
ли / Н. П. Волян ; ред. : Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; Рівнен. 
держ. обл. б�ка. – Рівне, 2011. – 28 с. 

Адресовано бібліотечним працівникам міських, районних та сільських 
книгозбірень.  
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БІБЛІОТЕЧНА БЛОГОСФЕРА:  
ДОСВІД, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Сьогодні у віртуальному просторі існує безліч блогів, які своєю темати�

кою охоплюють особистісні, творчі та професійні сфери діяльності людей. 
Бібліотечна галузь не є винятком. Бібліотекарі різних країн активно викори�
стовують ці інструменти аби популяризувати свої заклади, ділитися думками 
про книги, літературні події, інформаційні продукти та технології XXI століт�
тя, обговорювати різні аспекти своєї професії і не тільки.  

Перші бібліотечні блоги за кордоном з'явилися у 1998 р., в Росії – у 2007 
р., в Україні – 2009 році. Бібліотечна блогосфера1 вирізняється розмаїттям 
тем, яскравою індивідуальністю, популярністю, оригінальністю контенту та 
креативністю. Одні бібліотечні блоги формуються для професійного спілку�
вання, інші орієнтовані на читачів чи навіть на місцевих меценатів книгозбі�
рні. Щороку число цих ресурсів зростає. Тематика одних залишається актуа�
льною з часу створення, інші втратили популярність або досі вишуковують 
свою нішу.  

Цікавим є досвід американських бібліотекарів, які відповідно до тема�
тики змісту, цільового призначення, числа посилань, інше, сформували так 
званий блог�рейтинг за напрямами: 

1. Блоги про професійний розвиток і навчання: ідеї щодо побудови сво�
єї кар’єри в якості бібліотекаря, ресурси для навчання, різні аспекти профе�
сійної діяльності. В основному орієнтовані на академічну освіту. 

1.1  Блоги про технології навчання: креативні ідеї, інформаційні про�
дукти, технології ХХІ ст., цікаву освіту, інновації, експерименти. 

1.2 Блоги написані бібліотекарями про бібліотечну справу: теми лідерс�
тва, освіти, мотивації, досвіду, цифрових технологій, а також рекомендації 
літератури. 

2. Блоги шкільних бібліотекарів, які хочуть спілкуватися з колегами, 
вчителями, технологами. Містять рекомендації та рецензії на книги. 

3. Блоги вчителів і бібліотекарів. Адресовані вчителям та шкільним бі�
бліотекарям. Досліджуються точки перетину шкіл, бібліотек та технологій. 

4. Блоги про новинки галузі. Розкривають актуальні проблеми бібліо�
течної практики, тенденції розвитку бібліотечної справи, пропонують нови�
ни, різні думки, добірки книг. 

5. Блоги для технічно�орієнтованих бібліотек: про технології у бібліо�
течній роботі, як використовувати різні інструменти та гаджети аби завжди 
бути сучасним, цікаво про майбутнє книг, рекомендація цифрового контенту 
(електронна та аудіокнига, ін.),  

6.  Блоги для дітей та підлітків: про «Велике читання кращої дитячої лі�
тератури», акції «Дивись. Підключайся. Читай», відгуки на книги, рекоменда�
ції літератури для розвитку підліткової грамотності та огляди молодіжної лі�
тератури для дорослих. 

7. Книжкові блоги про «велике читання» для себе. Нові назви, хороші 
рекомендації, нові літературні імена, відгуки фахівців та думки експертів, 

                                                            
1 Блогосфера – сукупність усіх блогів в інтернет. 
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останні рецензії в сучасній літературі та відгуки молоді про наукову фантас�
тику, про нові імена в літературі, соціальних та філософських науках, краща 
художня та наукова література. 

8. Різні (поза рейтингом). Про дизайн, інновації, нові медіа як кращий 
бібліотечний досвід. Зокрема, блоги, які розповідають все про систему Дьюї, 
популяризують комікси, пропонують гумор від бібліотекаря. 

Оригінальними за своїм ідейним змістом є авторські блоги американ�
ських бібліотекарів, наприклад: «Library History Buff Blog» 
http://libraryhistorybuff.blogspot.com/. Цей ресурс, покликаний сприяти збе�
реженню бібліотечної спадщини, поділений на три основних категорії: «Істо�
рія бібліотеки» – веб�сторінки з інформацією про історію бібліотеки; «Лайбре�
ріана» – інформація про те, як бібліотека збирає пам’ятні події та артефакти 
(листівки з зображенням бібліотек, тематичні світлини, зразки екслібрисів 
книгозбірень, інше); «Поштова лайбреріана» – включає сторінки про колекції 
поштових артефактів, пов’язаних з бібліотеками. 

 Блог «Bibliophemera» http://bibliophemera.blogspot.com/ – розповідає 
про книги, як об’єкт паранормальних досліджень: розглядаються ефемерні 
зв’язки книг, їх власників, видавців, продавців, коментарі, що залишають в 
книгах користувачі, цікаві історії, що сталися з книгами та ін...  

Блог «Little Known Black Librarian Facts» 
http://littleknownblacklibrarianfacts.blogspot.com/ – пропонує маловідомі фа�
кти з історії бібліотек різних штатів США, зокрема маловідомі факти темно�
шкірої лайбреріани, афроамериканських представників в Американській 
Бібліотечній асоціації, директорів відомих американських бібліотек афроа�
мериканського походження, відомі бази даних, що включають матеріали, 
пов’язані з історіями про темношкірих представників бібліотечної професії 
та твори відомих американських авторів�афроамериканців тощо.  

Блог «NYPL Librarians» http://nypl�librarians.blogspot.com/ – присвяче�
ний різним аспектам життя публічної бібліотеки Нью�Йорку періоду 1901–
1950 років.  

Блог «Retiring Guy's Digest» http://paulsnewsline.blogspot.com/ – реко�
мендує літературу для прочитання, універсальні інтернет�ресурси, скріншо�
ти, коментарі і фотогалереї на бібліотечну тематику, про видавництва, тех�
нології, політику, соціальні проблеми і багато іншого. 

 Блог «Library Postcards» http://librarypostcards.blogspot.com/ – пропо�
нує колекцію різножанрових листівок (колекціонування та зв'язок таких лис�
тівок з історією, естетикою тощо у США називають дельтиологією), що збері�
гаються у бібліотечних фондах США та всього світу. Багато репродукцій лис�
тівок пропонуються для придбання.  

Блог «Library Garden» http://librarygarden.net – місце постійного спілку�
вання між бібліотекарями на різні теми (громадська, академічна, державна, 
молодіжна, консорціумів, інше), але яких об’єднує одна загальна – забезпе�
чення розвитку та значущості бібліотек.  

Блог «Wisconsin Library Heritage Center (WLHC)» 
http://heritage.wisconsinlibraries.org/ – ресурс бібліотечної асоціації штату 
Вісконсін, покликаний сприяти розумінню і оцінці історії бібліотек і бібліоте�
чної справи громадою та бібліотечною спільнотою через збереження експо�

http://libraryhistorybuff.blogspot.com/
http://bibliophemera.blogspot.com/
http://littleknownblacklibrarianfacts.blogspot.com/
http://nypl-librarians.blogspot.com/
http://nypl-librarians.blogspot.com/
http://paulsnewsline.blogspot.com/
http://librarypostcards.blogspot.com/
http://heritage.wisconsinlibraries.org/
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натів та архівних матеріалів бібліотечної спадщини штату, а також задля за�
охочення наукових досліджень і публікацій, які посилюють розуміння важ�
ливості культурної спадщини штату.  

Блог «Аwful library books» http://awfullibrarybooks.net/ – про бібліотечні 
фонди, старі книги, які є на бібліотечних полицях, політику управління коле�
кціями книг, планування, очищення фондів, формування нових колекцій, 
створення програм літнього читання.  

Блог «The Merry Librarian» http://www.merrylibrarian.com/ – місце для 
обміну справжніми історіями читачів, які трапилися в бібліотеці. Це самий 
веселий блог, де кожний може знайти свою історію – веселу, шокуючу, брид�
ку, смішну, чутливу, бентежну, які трапляються в бібліотеці щодня!  

Російська бібліотечна блогосфера вирізняється різноманітністю тем та 
творчим підходом бібліотекарів до створення власних ресурсів. Заслуговує на 
увагу авторський блог «Идеи простых решений» http://ideafor.info/ Андрія 
Федорова (російський науковець у сфері автоматизованих бібліотечно�
інформацийних систем). Метою блогу є представлення інформації про про�
блеми створення і використання електронних бібліотек і їх колекцій, також 
розглядаються питання використання інформаційно�комунікативних техно�
логій у бібліотечній справі. 

Блог «12 месяцев для чтения» http://bibscher.blogspot.ru/ – про книги 
та читання. Публікації ресурсу представлені за такими розділами: «100 книг 
для читання», «100 головних фантастичних книг», «Як вибрати книгу», «18 ці�
кавих книг про читання», «Список книг за версією BBS», «Який ти читач», 
«Книги для жінок», інше. 

Блог «Роза ветров. Север» http://murmansk�nordika.blogspot.ru – неофі�
ційний блог бібліотеки�музею ім. Миколи Блінова розповідає про сторінки іс�
торії Кольської півночі. 

Блог «День за днем, книга за книгой» http://kraevushka.livejournal.com/ 
– живий журнал бібліотекарів найбільшої книгозбірні Красноярського краю, 
які розповідають про життя бібліотеки, книги, журнали, інші книгозбірні та 
цікаві відомості про архітектуру, культуру, мистецтво, природу, традиції та 
людей Краснояр’я. 

Блог «Живность цвета огня» http://v�pereplete.livejournal.com/ – теми 
блогу різні, але цікаві для читача. Його ведуть п’ять персонажів: Веста: біблі�
отекар�мандрівник, людина, яка надає перевагу смачному чаю та цікавим 
співрозмовникам; Грація: ніжна і добра дівчина, яка вірить в краще і завжди 
готова допомогти тим, хто цього потребує; Ейр: дівчинка�підліток з дивними, 
довгими постами та занадто ідеалістичним поглядом на світ; Мід: брат Ейр, 
учень, який турбується про проблеми екології. 

Блогерська діяльність українських бібліотекарів розвивається. Незва�
жаючи на те, що американська та російська мережі в числі бібліотечних бло�
гів залишаються попереду, все ж таки в Україні створені та успішно функціо�
нують авторитетні ресурси, серед них ті, що підтримує Українська бібліотеч�
на асоціація (http://libinnovate.wordpress.com). Цікавими та оригінальними 
за контентом є блоги обласних універсальних наукових бібліотек, централь�
них книгозбірень, які присвячені бібліотечній тематиці та технологіям. Їх ав�
торами є досвідчені спеціалісти або бібліотечні спільноти.  

http://awfullibrarybooks.net/
http://www.merrylibrarian.com/
http://ideafor.info/
http://bibscher.blogspot.ru/
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/
http://kraevushka.livejournal.com/
http://v-pereplete.livejournal.com/
http://libinnovate.wordpress.com/
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Так, блог «Библтотека города N» http://kinderlibrary.wordpress.com/ – 
російськомовний ресурс книгозбірні для дітей м. Миколаїв пропонує такі те�
матичні рубрики: «Давайте знакомиться!», «Настоящие герои: Шура Кобер и 
Витя Хоменко», «Место обитания», «Тинейджер�клуб», «Любознательная по�
чемучка», «Мудрый паучок», «Профзаметки», «Стильная штучка», «История 
города N», «Книжная Вселенная», «Защити ребенка». 

Блог «НБУшка» http://nbukids.wordpress.com – пропонує інформацію 
для тих, хто небайдужий до того, що відбувається у культурному житті краї�
ни та у світі, новинки літератури, культури, мистецтва та є майданчиком 
спілкування дітей, які бажають поділитися своїми враженнями від прочита�
ного твору або власними віршами, казками, оповіданнями. Підтримується 
Національною бібліотекою України для дітей. 

Авторський блог «Могилянська Бібліотекарка» 
http://kmalibrary.blogspot.com/ – висвітлює цікавинки зі світу бібліотек та 
бібліотечних технологій, ресурсів, сервісів, ідей (автор Тетяна Ярошенко, ди�
ректор наукової бібліотеки Національного університету «Києво�Могилянська 
академія»). 

Блог Державної бібліотеки України для юнацтва «Веб�спілкування, не�
тикет» http://www.netiquette4uth.blogspot.com/ – покликаний виховувати 
мережеву культуру молоді. 

Активне входження сервісів Веб 2.0 в професійне життя бібліотекарів 
дозволяє піднімати питання правильної організації, планування цієї діяльно�
сті, зацікавленості співробітників книгозбірні, систематичного моніторингу 
та ефективності роботи бібліотеки в соціальних мережах. Разом з тим понят�
тя класифікації, призначення, організації контенту та критеріїв оцінки бло�
гів залишаються чи не найбільш обговорювані у фаховій пресі та бібліотеч�
ній блогосфері. 

Спираючись на матеріали різних інтернет�джерел та публікації спеціа�
лістів, можна виділити такі критерії оцінки бібліотечних блогів, як ЗМІСТО�
ВНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ, СОЦІАЛЬНІСТЬ. 

І. Змістовність. Контент (зміст) повинен відповідати темі блогу, бути 
цікавим і зрозумілим читачу. Публікації блогу повинні бути не тільки добре 
написані, але й оформлені. Наявність мультимедійного компоненту значно 
покращує сприйняття інформації та демонструє професіоналізм блогера2. 
Матеріали, розміщені у блозі можуть: мати авторський зміст; бути запозиче�
ні з інших джерел; запозичені, але обґрунтовані/описані автором; містити 
авторський контент з доречним використання цитат, посилань. Важливим у 
блозі є наявність авторського звернення до читача, окреслення цілей, харак�
теристика змісту блогу, визначеної цільової аудиторії та форм зв’язку з авто�
ром (e�mail, ін.). 

Актуальність ресурсу та відповідність змісту цільовій аудиторії підви�
щує його ділову репутацію, конкурентоздатність. Слід звернути увагу на ін�
терактивність та рівень залучення відвідувачів блогу. Це можна прослідкува�
ти за дискусіями, коментарями, іншими формами зворотного зв’язку. Цін�

                                                            
2 Блогер – це людина, що має блог і викладає у ньому свої роздуми, вподобання тощо. 

http://kinderlibrary.wordpress.com/
http://nbukids.wordpress.com/
http://kmalibrary.blogspot.com/
http://www.netiquette4uth.blogspot.com/
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ність блогу та підвищення інтересу до постів3 забезпечує мультимедійний 
компонент та канали медіа комунікації. 

Для того, аби писати цікаво – потрібно самому бути зацікавленим. Ко�
жен із свого досвіду може сказати, що статті трапляються різні. Деякі вихо�
дять добре, а деякі – ні. Навіть, якщо тематика буде схожою, а обсяг буде при�
близно рівним, дві статті можуть суттєво відрізнятися одна від одної. То ж як 
зробити так, щоб матеріал став одним з найкращих? Гарна стаття повинна 
обов’язково містити кілька складових: 

Влучна назва. Саме заголовок в першу чергу орієнтує читача. Нехай 
ваш текст буде містити супердослідження чи раніше невідомі таємниці, якщо 
заголовок буде нецікавим – то й стаття автоматично не приверне уваги. На�
магайтесь помістити в назву головну суть того, що хочете донести до своїх 
читачів. Але не «переборщіть» – багато зайвих слів також шкодять. 

Подання тексту. Багато хто рекомендує помістити все за принципом пі�
раміди – найважливіша інформація зверху, а її суть розкривається до кінця 
статті. Досить цікавий метод, однак, він не завжди буває ефективним, оскі�
льки якщо все саме цікаве буде зверху, то далі читачу буде нудно. В цьому се�
нсі списки – безпрограшний метод подання статті, погляд рухається від од�
ного пункту до іншого, сприймаючи всю інформацію. Але ж не зробиш всі 
статті одними лише списками. Який метод обрати, це вже ваша особиста 
справа, найголовніше – логічно форматувати текст. Погодьтесь, що його зру�
чніше читати при різних виділеннях, абзацах чи наявності курсиву. 

Додаткові засоби. Суттєвим плюсом до вашого матеріалу стане наяв�
ність ілюстрації чи схеми по темі. Зверніть увагу на наступні моменти: “вагу” 
зображення – не у всіх швидкість інтернету пристойна, розмір зображення – 
повинно вміщатися у поле, де є текст (в іншому випадку частину картинки не 
буде видно), джерело зображення – якщо воно не авторське, то обов’язково 
помістіть посилання на оригінал – порушувати авторські права як мінімум 
негарно, місце картинки – найкраще зберігати їх у себе на блозі або на без�
коштовних файлових хостингах, на чужому сайті зображення може бути за�
мінене чи видалене. Не забувайте, що недоречні чи зайві зображення не 
принесуть ніякої користі вам чи вашим читачам. Краще нехай буде одне по 
темі, ніж кілька просто гарних картинок. Наявність музики може сформува�
ти атмосферу блогу. Якщо автор блогу вкаже на те, що «у нього зараз грає» – 
це допоможе читачам відчути настрій автора. Відео публікують рідше. Важ�
ливо, аби воно було влучним та актуальним. Пам’ятайте: пост на 3�4 речення 
– ознака неякісного блогу. 

Підсумок. За допомогою осмислених висновків ви зможете донести 
свою думку до читача та підкреслити найважливіші моменти розповіді. Од�
нак трапляється так, що автор залишає висновки для самих читачів. Це теж 
непоганий прийом. Проте не треба ним зловживати.  

ІІ. Технологічність. Регулярність оновлення статей і новин. Деяким 
блогам доводиться оновлюватись набагато частіше, ніж іншим. Це залежить 
від багатьох факторів, зокрема: 

                                                            
3 Пост –  запис блогу. Пости відображаються у зворотному  хронологічному порядку, останній є найновішим. 



• Тема. Блоги з широкою тематикою, яка перед�
бачає появу великої кількості новин кожного дня, по�
требує більшої частоти оновлень; 
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• Стиль письма. Короткі лаконічні статті озна�
чають, що ви можете викладати їх частіше, ніж 
об’ємні пости. 

• Аудиторія. Блоги з молодіжною аудиторією 
оновлюються частіше, так як молодь цікавиться як�

раз короткими інформативними постами, інші категорії користувачів нада�
ють перевагу більш розгорнутим і серйозним статтям. 

• Кількість співробітників. Це очевидно – якщо штат досить численний, 
то публікувати один запис в тиждень просто немає сенсу. 

Завжди перевіряйте публікації. Ніколи не довіряйте автоматичній пе�
ревірці орфографії, вбудованій у ваш редактор (для українських блогів вона 
найбільш актуальна). Виберіть свій оптимальний ритм та регулярність пуб�
лікації. Для кожного блогу вона індивідуальна. Збільшення частоти публіка�
цій просуває ваш блог, проте, занадто часта публікація може бути шкідли�
вою. Інколи менше – краще. 

Зверніть увагу на зв'язок блогу з сайтом бібліотеки або соціальними ме�
режами. Розмістіть кнопки посилань на облікові записи у соціальних мере�
жах (Facebook, Twitter, Вконтакте, Однокласники, Wiki тощo). 

В просуванні блогу важливим моментом є його зручність для користу�
вача, і за що відповідає юзабіліті4. Це сукупність факторів, які впливають на 
сприйняття відвідувачем вашого ресурсу: зручність використання, проста, 
зрозуміла і зручна система навігації; дизайн; оригінальність; популярність. 
Юзабіліті відповідає не тільки за створення зручного інтерфейсу, але і пове�
дінку відвідувачів на сайті, яку можна проаналізувати за такими критеріями:  

� Кількість прихильників/постійних читачів. 
� Кількість коментарів. Показник 

активності та запитуваності хорошого 
професійного блогу – кількість і якість 
коментарів. Як правило у коментарях 
ведуться дискусії, формулюються питання, 
пропонуються відповіді. Хороша ознака, 
якщо автор блогу сам бере участь у обгово�
реннях. 

Зазначимо, що підписаного користувача5 важче отримати ніж відвіду�
вача чи кількість переглядів, відповідно цей параметр більш вагомий у оцінці 
успішності блогу.  

� Наявність відповідного лічильника відвідувань (переглядів за місяць, 
квартал, рік). 

                                                            
4 Юзабіліті – ступінь використання продукту певними користувачами при певному контексті використання 

для досягнення певної мети з належною ефективністю, продуктивністю та задоволеністю (Міжнародний стандарт ISO 
9241-11). 

5 Підписані користувачі (читачі, передплатники) – відвідувачі, які підписалися на RSS-стрічку вашого блогу, 
щоб регулярно отримувати оновлення. Число читачів RSS – один з найважливіших показників у визначенні авторите-
тності блогу. 

http://blogoreader.org.ua/what-is-a-blog/


� Кількість переглядів сторінок: загальне та за певний проміжок часу. 
Якщо відвідувач переглядав 2�3�4 та більше сторінок у блозі, це свідчить про 
зацікавлення змістом. 

� Кількість унікальних6 відвідувачів.  
� Цитування (кількість зовнішніх посилань на блог).  
Якщо інші блогери (і не тільки) безкоштовно посилаються на ваш ре�

сурс, значить публікація цікава і оригінальна. Чим більше таких публікацій 
тим більше число посилань. 

� Розробка міток та тегів. Ключові слова, за якими блог зможуть знайти 
користувачі інтернету. Необхідно постійно слідкувати за 
створенням міток, тегів – тоді блог знайде більше 
читачів. 

� Оригінальність дизайну. Дизайн гарного блогу 
повинен підкреслювати його тематику, мати зрозумілу 
структуру та акуратне виконання. Якщо у якості дизайну блогу був обраний 
готовий шаблон, необхідно прослідкувати аби він був допрацьований та оп�
тимізований під завдання бібліотечного блогу.  

ІІІ. Соціальність. Бібліотечний блог повинен мати зв’язки з інформа�
ційним, освітнім, регіональним середовищем та/або професійними спільно�
тами (блоги колег). Він має стати майданчиком для фахового спілкування, ін�
струментом розширення каналу комунікації з читачем. Блог повинен стиму�
лювати становлення суспільства через розвиток проектів, ініціатив, продук�
тів та послуг бібліотечної діяльності, ініціювання колективної мережевої ак�
тивності.  

Соціальні мережі стрімко розвиваються, набирають популярності, про�
те не варто їх переоцінювати – вони не замінять офіційних бібліотечних сай�
тів, а лише доповнять їх. 

Якісна робота по просуванню бібліотек в соціальних мережах має відбу�
ватися на основі грамотного стратегічного плану, в якому окреслені мета, за�
вдання та платформи, які будуть використовуватися. Важливим є форму�
вання команди/відповідальної людини з нестандартним поглядом, креатив�
ним мисленням та сучасними знаннями для такої роботи.  

Успішне бібліотечне блоготворення можливе за умови точного плану�
вання об’ємів робіт, обсягів часу. Відомі блогери незалежно від тематики ре�
сурсів оприлюднюють (виставляють на блозі) план роботи на місяць, півроку. 
Це забезпечує структуровану роботу над блогом. Плани пробуджують та під�
тримують інтерес читачів та слугують гарним самомотиватором для автора 
блогу. Недотримання заявленого плану підриває довіру читача.  

Ведення блогу (участь у соціальних мережах в цілому) має бути відо�
бражено у посадовій інструкції працівника (групи працівників), тоді нестачі 
робочого часу, який можна присвятити цій роботі не буде.  

Активності книгозбірень в соціальних медіа, покращення взаємодії з 
користувачами сприяють конкурси бібліотечних блогів, які організовує та 
проводить бібліотечна спільнота світу. Їх лауреатами стають ресурси дитячих, 
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6 Унікальний відвідувач — це користувач інтернету, який вперше за певний проміжок часу (наприклад, за до-
бу) зайшов на який-небудь сайт з конкретного комп’ютера і з конкретного браузера. Тобто, якщо ця ж людина зайде 
на сайт з іншого комп’ютера через 5 хвилин, то це буде вже другий унікальний відвідувач. 



 
 
юнацьких, шкільних, публічних, університецьких, інших спеціалізова�

них бібліотек. Переможці обираються шляхом відкритого голосування, екс�
пертної оцінки фахівців, показниками статистики, ін. 

Так, з 2010 року бібліотечна спільнота США проводить своєрідний кон�
курс «Тhe 201.. Library Blog Awards» 
(Hhttp://salempress.com/Store/blogs/2012_blogs.htm), спрямований на під�
тримку хороших бібліотечних блогів та привернення уваги до цікавих і про�
вокаційних новинок та думок. Саме за допомогою громадського та суддівсь�
кого голосування обираються ресурси в таких номінаціях:  

 Кращі загальні бібліотечні блоги – блоги, які надають можли�
вість обговорювати бібліотеку, тенденції розвитку, містять рецензії на книги 
та різні інформаційні продукти. 

 Кращі академічні бібліотечні блоги – ресурси академічних біблі�
отек та наукових установ. 

 Кращі громадські бібліотечні блоги – спрямовані на вирішення 
проблем та публічних досягнень у галузі бібліотекознавства. 

 Кращі шкільні бібліотечні блоги – охоплюють теми актуальні для 
шкільних бібліотек. 

 Кращі спеціальні бібліотечні блоги � блоги бібліотекарів юриди�
чних фірм, великих, середніх і малих корпорацій, лікарень, редакцій і неза�
лежних наукових бібліотек. 

 Quirky (виверткий) – бібліотечні блоги, що охоплюють безліч бібліо�
течних тем та не піддаються класифікації. 
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http://salempress.com/Store/blogs/2012_blogs.htm
http://salempress.com/Store/blogs/2012_blogs.htm
http://salempress.com/Store/blogs/2012_blogs.htm
http://salempress.com/Store/blogs/2012_blogs.htm
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 Кращі інституційні (Академічні) бібліотечні блоги – написані 
бібліотекарями, але орієнтовані на академічних користувачів книгозбірень 
(студентів коледжів, університетів, аспірантів, тощо). 

 Кращі інституційні (Громадські) бібліотечні блоги – створені 
бібліотекарями, але орієнтовані на усіх користувачів книгозбірні. 

Впродовж 2011–2012 рр. проходив Всеросійський конкурс бібліотечних 
блогів «Лучший библиотечній блог … года» 
(Hhttp://konkursbb.blogspot.ru/p/blog�page.html). Його мета – розширення і 
стимулювання активності бібліотек в соціальних медіа для досягнення нової 
якості взаємодії бібліотек з користувачами та задоволення їх інформаційних, 
освітніх, культурних, та інших потреб у новому інформаційному середовищі. 
Номінації конкурсу: 

 Кращий блог для дітей та юнацтва. 
 Кращий блог для дорослих читачів. 
 Кращий тематичний блог (блог"проект, блог"акція). 
 Кращий блог для бібліотекарів. 
 Блог"дебют року. 
 Неформатний блог. 

В Україні вперше такий конкурс відбувся у 2011 році «Зірки бібліотечної 
блогосфери – 2011» (http://www.bibliomist.org) і проходив під девізом – «Якщо 
читач не йде до бібліотеки – бібліотека йде до читача!». Конкурсом виділено 
такі основні номінації:  

 Найкращий блог бібліотеки. 
 Найкращий колективний блог про бібліотеки. 
 Найкращий авторський блог про бібліотеки. 
 Книги. Читання. Інформаційні технології. 

 

http://konkursbb.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://konkursbb.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://konkursbb.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://konkursbb.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://konkursbb.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://www.bibliomist.org/
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