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У методичних матеріалах розкриваються нові аспекти діяльності
публічних

бібліотек,

пов’язані

із

використанням

мережевих

комунікацій та технологій Веб 2.0.
Окремим розділом представлені корисні ресурси: популярні
соціальні мережі, електронні бібліотечні ресурси, фахова періодика
он-лайн та ін.
Адресовано бібліотечним працівникам міських та районних
книгозбірень.
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ВСТУП
Мережеві комунікації та технології Веб 2.0 стали невід’ємною частиною
бібліотечного сервісу, розширивши асортимент та докорінно змінивши
характер, засоби надання та популяризації послуг. Завдяки соціальним мережам
розширилися можливості спілкування між громадою та книгозбірнею.
Існує

велика

використовують

он-лайн

соціальні

громада

мережі

бібліотекарів,

для

які

міжособистісних

регулярно
комунікацій,

професійного розвитку.
Сьогодні
можливість

бібліотеки

працювати

пропонують
за

своїм

комп’ютером,

користувачам

використовувати

не

тільки

програмне

забезпечення, але й навчають їх знаходити інформацію, спілкуватися та
співпрацювати, використовувати соціальні мережі в ефективний та безпечний
спосіб, активно підтримують спільне створення контенту.
Використання комп’ютерних технологій в роботі публічних бібліотек
потребує відповідних знань та вмінь від працівників, які забезпечать
впровадження нових сервісів як зручних інструментів науки, освіти,
професійної діяльності, життя та спілкування.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В БІБЛІОТЕЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Соціальні мережі з кожним роком набувають все більшої популярності.
Найбільш активними учасниками мереж – 96% є молоді люди, які народилися у
новому столітті. Одна з восьми одружених пар в США зустрілася завдяки
соціальним мережам.
Щоб отримати 50 млн. користувачів радіо знадобилося 38 років,
телебаченню – 13 років, Інтернету – 4 роки, іPod – 3 роки. Facebook зібрав 2
млн. користувачів менше ніж за рік.
В Україні понад 20 млн. осіб активно використовували Інтернет (за
даними 2010 р.). Кожен другий зареєстрований «Вконтакте», кожен третій – в
«Одноклассниках». Майже 3 млн. осіб налічує українська аудиторія Facebook,
швидко зростає кількість українців на Twitter (Твіттер) та в інших соціальних
мережах. Серед топ-100 сайтів в Україні на 5 місці – завантаження власних та
перегляд відео на YouTube. Українська блогосфера щорічно зростає на 40% і
нараховує вже понад 700 тисяч блогів, 120 тисяч із яких є активними.
Соціальні мережі дедалі більше приваблюють дорослих користувачів
Інтернету віком від 35 до 49 років.
Сьогодні перед нами не стоїть вибір: займатися соціальними мережами
чи ні? Питання в тому,
як добре ми будемо
«Соціальна мережа – це спільнота людей в Інтернеті зі схожими
займатися соціальними
інтересами, які обмінюються повідомленнями, діляться
мережами!
інформацією та займаються спільною діяльністю. Зв'язок
Знання, здібності та
здійснюється за допомогою внутрішньої пошти або миттєвого
обміну повідомленнями»
ресурси мільярдів людей
Енциклопедія Британіка
на
планеті
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1335211/social-network
самоорганізуються
та
перетворюються
за
допомогою Мережі в новий колективний розум. За допомогою блогів, вікі,
чатів, соціальних мереж, підкастингів, фото- та відеосервісів, міток RSS, тегів,
мешапів, ін. створюється новий світ глобального партнерства, де кожен є його
творцем.
Сайти, їх наповнення та популярність досягаються завдяки спільноті
користувачів, зацікавлених у їхньому розвитку. Виникає новий клас сервісів,
які визначають правила глобального середовища. Все це називають епохою Веб
2.0. Появу терміну Веб 2.0 прийнято пов‘язувати зі статтею Тіма О‘Рейлі «Що
таке Веб 2.0».
За Т. О‘Рейлі «Веб 2.0 – це не просто інтеграція сервісів, це ідея
використання колективного розуму». Він наводить умови чи стандарти Веб 2.0,
зокрема:
- недорогі продукти та сервіси, які відкриті для доопрацювання, розвитку,
удосконалення;
- контроль за унікальними джерелами даних, які збагачуються за рахунок
залучення значного числа користувачів;
- ставлення до користувача як до співробітника;
- використання колективних інтелектуальних ресурсів;
- самообслуговування користувачів;
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- спрощення призначеного для користувача інтерфейсу, розробок та
бізнес-моделей.
Мережеві комунікації та технології Веб 2.0 охоплюють все більше
бібліотечних послуг та сервісів, що дозволяє говорити про новий етап розвитку
бібліотечної справи, який називають «Бібліотека 2.0».
Її особливості в порівнянні з попереднім етапом розглянула К. Шнайдер,
американський бібліотекар.
Відмінності між «Бібліотекою 1.0» та «Бібліотекою 2.0»
Бібліотека 1.0
Бібліотека 2.0
Закритий у сховищах фонд («закриті Відкритий доступ до книг
стелажі»)
Формування фондів «зверху»
Користувач може запропонувати
книгу
для
поповнення
фонду
бібліотеки
Послуги, що доступні лише в стінах Послуги
доступні
повсюди
і
бібліотеки
повсякчас
Традиційний електронний каталог
Каталог з можливістю долучення
коментарів та створення добірок книг
Розсилки новин
RSS-потік
Інформація як об'єкт використання
Інформація як засіб спілкування
Довідкове
обслуговування
по Віртуальне довідкове обслуговування
телефону чи персонально
Обмежені сервісні можливості
Широкий спектр послуг
Індивідуальна діяльність бібліотеки
Участь у корпоративних проектах
Бібліотека розміщує інформацію на Бібліотека має свій «простір» ще й у
власному веб-сайті
соціальних мережах, віртуальних
світах
ПРОЕКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
БІБЛІОТЕКИ ТА БІБЛІОТЕКАРІ
• RSS (Really Simple Syndycation) – технологія
стандартизованого автоматичного розповсюдження (трансляції)
онлайнової інформації, яка використовується для публікації та
постачання інформації, що часто змінюєтьєся, перегляду нових
записів у блозі, заголовків новин, анонсів статей, зображень,
аудіо- і відеоматеріалів. Документ у стандарті RSS (який також
інколи називають «стрічкою», «веб-стрічкою» або «каналом») складається з
повного або часткового тексту та метаданих (дата і авторство). Трансляція
контенту (змісту) дозволяє автору чи редактору сайта надавати частково або
повністю зміст ресурсу для публікації на іншому сайті.
Бібліотеки застосовують технології RSS для відстеження користувачами
новин та подій з сайта бібліотеки чи з її електронного каталогу, оглядів нових
надходжень, інформування про нові сервіси чи заходи, зміни в режимі роботи,
передплати періодики, нових коментарів на бібліотечному блозі чи сторінці
бібліотеки в соціальній мережі тощо.
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• Блог - (скор. від англ.Web Log) певний різновид сайта, що час від часу
наповнюється текстом та мультимедійною інформацією. Останні записи блогу
(їх прийнято називати постами) відображаються у зворотньому
хронологічному порядку – найновіші є найостаннішими. По авторському
складу блоґи можуть бути персональними, груповими чи суспільними. За
змістом — тематичними або загальними. Бібліотеки використовують блоги, як
правило, з такими цілями:
9 Як додатковий майданчик до офіційного сайта для популяризації своїх
ресурсів і сервісів, ознайомлення з новинами, новими надходженнями до
бібліотеки та активного спілкування зі своїми реальними й віртуальними
користувачами.
9 Як місце для професійного спілкування з колегами. Переважна
кількість бібліоблогів України поки що націлена саме на останнє, і майже
зовсім не звертається увага на можливість спілкування з користувачами.
Принципи роботи з блогами: блог повинен час від часу оновлюватись;
блог може бути як авторським (його веде одна особа), так і колективним (кілька
авторів); кожне блог-повідомлення може будь-хто прокоментувати, що
передбачає діалог між автором блогу та його читачами; нові записи блогу його
читачі зазвичай отримують за допомогою технології RSS.
Блогосферою називається сукупність усіх блогів. Блогосфери можуть
вирізнятись в межах одного регіону, наприклад, українська блогосфера,
російська тощо. Для таких блогосфер характерні однакові тенденції та явища,
що дозволяє проводити навіть деякі дослідження суспільної думки. Людина, що
веде блог називається блогер.
• Соціальні мережі (сайти) – це структура, що базується на людських
зв’язках або ж взаємних інтересах. Соцмережі надають можливість створювати
швидку та безкоштовну присутність в Інтернеті.
В якості інтернет-сервісу соцмережа може розглядатися як платформа, за
допомогою якої люди можуть здійснювати зв’язок між собою та групування за
специфічними інтересами (професійними, хобі, ін.). Тут вони обмінюються
повідомленнями (музика, відео, чати, зображення, блоги, ін.), діляться
інформацією чи займаються спільною діяльністю. Зв’язок здійснюється за
допомогою внутрішньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями.
Соціальні мережі розвиваються самими користувачами. Наразі нараховується
понад 200 соціальних мереж. Серед найпопулярніших:
TWITTER – http://twitter.com
Twitter (Твіттер) – сайт, що являє собою систему мікроблоґів і дозволяє
надсилати короткі текстові повідомлення (до 140 символів), безпосередньо
через сайт сервісу, SMS або сторонні розробки, спеціально призначені для
цього. Застосування Твіттеру сприяло успішній президентській кампанії Барака
Обами (нині президент США).
FACEBOOK – www.facebook.com
Facebook (Фейсбук) (заснований у 2004 р.) – один з найуспішніших сайтів
в історії Інтернету, користувачами якого є близько мільйону жителів України.
Фейсбук дає можливість зібрати усіх своїх друзів: давніх, шкільних, тих, з ким
давно втратили зв’язок, а також знайти нових. Заповнюючи свій профіль,
учасник може вказати ту чи іншу інформацію про інтереси, захоплення, що дає
можливість відвідувачам його сторінки порівняти смаки, уподобання.
Користувачі отримали змогу спілкуватись як приватно, через повідомлення, так
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і публічно – на власних «стінах» (wall), також і в тематичних групах, додавати
фото, аудіо та відео. В Україні та Росії популярний його аналог «Вконтакте».
ВКОНТАКТЕ – http://vkontakte.ru/
Вконтакте – універсальний засіб комунікації та пошуку людей, яким
щоденно користуються десятки мільйонів відвідувачів.
За допомогою «Вконтакте» Ви можете:
- знайти людей, з якими колись навчалися, працювали, відпочивали;
- дізнатися більше про людей, які вас оточують, та знайти нових друзів;
- завжди залишатися «Вконтакте» з тими, хто Вам дорогий.
• Відео-, фотохостинг – це спосіб створення та передачі візуальної
інформації в Інтернеті, що дозволяє завантажувати, переглядати,
використовувати в блогах, на сайтах відео-, фотоматеріали. Контент створюють
та наповнюють самі користувачі. Серед найвідоміших:
для фото:
• Flickr – http://www.flickr.com (фотосервіс порталу «Yahoo!»). Flickr –
це веб-сайт для розміщення фотографій, їх обговорення та
архівування. Широко використовується блогерами для зберігання
фото. Популярний завдяки зручній та простій системі завантаження
й пошуку фотографій. Дозволяє створювати тематичні групи,
соціальні мережі. Кожний, хто зареєструвався на порталі «Yahoo!»,
автоматично має доступ до послуг фотосайта Flickr. Серед інших: Photobucket,
Panoramio, Picasa, LifeStudio, 35Photo, ImageShack, Hiero.Ru тощо;
для відео:
• YouTube – http://www.youtube.com/. Інтернет-служба,
що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Користувачі
можуть додавати, продивлятись і коментувати відеозаписи.
Завдяки простоті та зручності використання YouTube став
одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. Ця служба
містить професійні кліпи і любительські відеозаписи, включаючи відеоблоги.
Це вдало оформлений, зручний, майже еталонний сервіс зі зберігання,
форматування та розповсюдження відео.
• Інші: ailymotion, Games-TV, Google Video, Livestream, MySpaceTV,
Yahoo! Video, MyVideo, Everyday Explorers, Openfilm, TeacherTube, RuTube,
Vimeo, WorldMadeChannel, ЯндексВидео, Фламбер та ін.
• Вікі-сервіси (вікі - технології для створення сайтів, від гавайського
«wikiwiki» - «швидко») – веб-сервіси, на яких документи можуть спільно
створюватися та редагуватися одночасно кількома користувачами. При цьому
внесок кожного та авторство не обов'язково фіксуються.
Найпотужнішим
вікі-порталом
у
світі
є
відома
Вікіпедія
(http://uk.wikipedia.org, український розділ) – вільнa он-лайнова багатомовна
універсальна енциклопедія, що створюється сотнями тисяч авторів. Кожен
користувач може редагувати чи доповнювати існуючі матеріали. Нині це понад
17 млн статей 100 мовами світу.
• Mash-up (Мешап) (інакше «меш-ап», від англ. mash-up – змішувати) –
веб-застосування, створені шляхом змішування функціональності різних
програмних інтерфейсів та джерел даних.
З технічної точки зору мешап - це веб-сайт, який об’єднує дані з кількох
джерел. Наприклад, поєднавши картографічні дані від Google Maps та
інформацію з сайта бібліотеки, можна створити новий веб-сервіс: бібліотеку на
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карті світу з додатковими сервісами навігації тощо. А при поєднанні
бібліографічної інформації з електронним каталогом бібліотеки, наприклад, із
інформацією про книги від Google Books чи іншого подібного порталу,
отримаємо в каталозі зображення обкладинок тощо. Нині нараховується понад
5 000 різних мешапів, 36% із яких використовують для картографічних сервісів,
інші – для пошуку інформації, блогінгів, реклами, новин, обмінів
повідомленнями тощо.
Деякі мешапи дозволяють «змішувати» результати пошуків, інші різноманітні візуалізації (фото, відео). Можливим є використання мешапів у
більш цікавому й наповненому сервісами бібліотечному сайті, для
розповсюдження новин чи сервісів, залучення нових користувачів бібліотеки та
сайта.
• Skype (Скайп) – це система інтернет-телефонії,
текстового та відео-зв’язку. Умовно кажучи, Skype дозволяє
«дзвонити» з одного комп’ютера на інший. Все, що потрібно
мати для здійснення такого зв’язку, – мікрофон, навушники та програму
«Skype». Окрім того система дозволяє дзвонити і на звичайні стаціонарні або
мобільні телефони по всьому світі за низькими тарифами.
• Мітки (теги) – ключові слова, що описують об’єкт або ж відносять
його до певної категорії. Мітки присвоюються об’єкту (наприклад статті, посту
в блозі) для визначення його місця серед інших матеріалів (об’єктів).
• Подкасти – цифровий медіа-файл або низка таких файлів, які
розповсюджуються через Інтернет для відтворення на портативних медіапрогравачах чи персональних комп’ютерах. За змістом вони можуть нагадувати
радіо-шоу, звукову виставу, містити інтерв’ю, лекції чи будь-що інше, що
належить до усного жанру. Термін «podcast» (подкаст) є поєднанням назви
портативного програвача музики iPod та слова broadcast. Ведучого або автора
подкасту часто називають подкастер. Подкаст як сферу діяльності називають
подкастингом. На відміну від слухачів радіо, які слухають те, що пропонує
радіостанція, користувачі завдяки подкастингу самостійно обирають ресурс для
перегляду чи прослуховування саме у той час, коли йому це зручно.
СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ВЕБ 2.0 ЯК ЗАСОБИ БІБЛІОТЕЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Бібліотечна діяльність зазнає значних змін, що зумовлено новими
вимогами суспільства. Рівень розвитку інтернет-технологій розкриває перед
книгозбірнями нові можливості для організації інформаційної взаємодії з
користувачами. Сучасне інформаційне середовище, сформоване за рахунок
соціальних мереж і блогів, являє велику інтерактивну зону. Сьогодні бібліотеки
конкурують з он-лайновими книжковими магазинами та мережами,
інформаційними агенціями та ін. Прагнення зробити бібліотеку значущою для
користувачів, такою, яка б відповідала їх вимогам і бажанням, була б тим
середовищем, в яке хотілося б повертатися, є однією з головних ідей
застосування технологій Веб 2.0.
Діяльність бібліотек по застосуванню соціальних мереж реалізується в
напрямку просування бібліотеки, її послуг та ресурсів і привернення уваги
читачів до книгозбірні, книги та читання, в т.ч. тих, хто не є користувачами.
Реалізуючи перший напрям, бібліотеки активно використовують ВІКІпроекти для поширення інформації про заклад, його послуги. Прикладом такої
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роботи може стати досвід публічних книгозбірень Києва, які розмістили
відомості
про
міську
ЦБС
в
Вікіпедії:
вільній
енциклопедії
(http://uk.wikipedia.org/wiki/Публічні_бібліотеки_Києва). Відвідувачам цього
ресурсу пропонуються матеріали про історію бібліотек, їх адреси,
характеристику, статистичні дані діяльності, фото, адреси офіційних сайтів,
посилання на інші ресурси, які містять інформацію про книгозбірні.
Вікі-проекти допомагають налагодити співпрацю між бібліотекою та
громадою і водночас допомагають покращити інформаційні ресурси, які
пропонує бібліотечний заклад. Так американські колеги практикують
публікацію старовинних фотографій за допомогою сервісів Вікі, Flickr та
блоґів, а потім запрошують представників громади допомогти впізнати людей,
місця та події на цих світлинах.
Активна робота в соціальних мережах здатна збільшити число
користувачів в книгозбірнях. Бібліотеки створюють блоги та власні аккаунти,
профілі, сторінки в популярних соціальних мережах («Вконтакте», «Faсebook»,
«Twitter», «Skype», ін), які стають платформами для спілкування, в т.ч.
професійного діалогу.
РДОБ відтепер присутня на «Faсebook» та «Вконтакте». Використовуючі
ці мережі, книгозбірня поширює інформацію про цікаві події бібліотечного
життя, нові послуги. Зокрема молоді люди дізналися про послугу
книгоношення, необхідну для своїх рідних, які самостійно не можуть
відвідувати бібліотеку.
За допомогою компонентів соціальних мереж здійснюється обмін
професійною інформацією. Так обласна бібліотека підтримує колективний блог
(методичний модуль) – Libr.Net (http://rdob-blog.ucoz.ua) з власною аналітикою,
статтями про інноваційний бібліотечний досвід, цінними ідеями,
конструктивними пропозиціями, професійною точкою зору та цікавими
оглядами веб-сервісів.
В практику роботи книгозбірень Рівненщини впроваджено скайпконсультування, скайп-конференції, вебінари. Вебінар (тип веб-конференції) –
«віртуальний» семінар, організований за допомогою інтернет-технологій.
Пригадаємо конференцію «Сільські бібліотеки в контексті інформатизації
суспільства», яка відбулася в березні 2011 р. на платформі обласного
інтерактивного форуму (http://1forum.rv.ua). Зареєструвавшись, учасники
заходу в призначений час виходили на відповідний розділ сайта (де заздалегідь
були виставлені теми для обговорення). Бібліотекарі мали можливість чути й
бачити ведучого та експертів, задавати питання. На заході, як і на звичайному
семінарі, є можливість взаємодіяти з ведучим, тобто виконувати його завдання,
відповідати на запитання і обмінюватися думками. Після завершення заходу
залишаються записи, які теж можна використовувати з метою навчання.
Фактично, це готовий продукт. Ці нові форми активно застосовуються у
методичній підтримці та консультуванні фахівців бібліотек краю.
В соціальних мережах утворилися бібліотечні групи, де можна не просто
поспілкуватися з колегами, але й обговорити питання із фахівцями, які вже
мають досвід діяльності, наприклад у сфері просування послуг бібліотек в
соцмережах.
Наприклад:
• Faсebook (закладка «Дискусії»)
http://www.facebook.com/topic.php?topic=255&uid=146551795385774#!/topic.php?
uid=146551795385774&topic=255;
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• Вконтакте (секція «Обговорення») http://vkontakte.ru/topic20332203_23933616;
• Однокласники (секція «Теми») http://bit.ly/dIf6eh (українські групи);
• «Кольцо библиотечных групп» (російські групи): Вконтакте
http://vkontakte.ru/librarygroup;
• «Неконференция
библиотечных
блогеров»
в
Facebook
–
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_105006176253782&ap=1.
Цікавий досвід російських колег. За допомогою соцмереж працівники
відшуковують боржників бібліотеки та нагадують їм про необхідність
повернення книг (блог Бібліоманія – http://bibliomaniya.blogspot.com).
Шкільні бібліотекарі, використовуючи платформи блогів, пропонують
нові бібліотечні послуги та напрямки обслуговування учасників навчальновиховного процесу. Так до їх послуг:
- уроки бібліотечно-інформаційної грамотності, які поєднують в роботі
можливості книжкових текстів і сервісів Веб 2.0 (від навчання сервісам до
порад щодо культури читання),
- рекомендація та придбання книг, інших ресурсів для власних фондів, які
орієнтовані на цільові групи,
- підтримка учасників педагогічного процесу – користувачів бібліотеки в
їх прагненні створювати і публікувати в блогах нові ресурси (відео, тексти,
аудіо, ін.),
- інформування про нові надходження,
- формування Календаря, де відображаються заходи школи та бібліотеки,
- рекомендація корисних ресурсів для вчителів та учнів,
- публікація кращих творчих робіт учнів, які навчаються бібліотечноінформаційної грамотності,
- спілкування з користувачами,
- популяризація цінності книги та читання, пропагування значення
ілюстрацій, анімації та звукової інформації.
Бібліотекарями використовуються соціальні мережі для анонсування
важливих подій, бібліотечних акцій та заходів. Робота в соціальних мережах
дозволяє сьогодні бібліотекам з максимальним ефектом проводити
«брендингові» заходи. Важливим є створення креативної ідеї, в результаті
реалізації якої виникне зацікавленість у користувачів мереж, прагнення
поділитися інформацією один з одним. Зокрема можна створити та розмістити в
мережі флеш-мультфільм (або цікавий відеоролік, презентацію) про нову
послугу бібліотеки. Якщо ресурс цікавий або унікальний, його перегляне
велика кількість користувачів, він отримає чимало коментарів, публікацій, тим
самим приверне увагу до бібліотеки. Наприклад: ролік американських
студентів бібліотечного факультету «Бібліотеки, соціальні мережі і Леді Гага»
див. http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/2010/11/blog-post_4148.html або
ролік рівненських бібліотекарів до Всеукраїнського Дня бібліотек
«Реконструкція
танцювального
майданчика
50-х
років»
http://www.youtube.com/watch?v=NS1yzjXVais.
Блогосфера надає можливості підтримки та розвитку власних
оригінальних продуктів. Діяльність та послуги бібліотеки може представляти
офіційний сайт, а активність і творчий підхід колективу книгозбірні (або його
керівника) – власний блог. Такими прикладами є блоги Національної бібліотеки
для юнацтва «Веб-спілкування, етикет» – http://netiquette4uth.blogspot.com/,
Тернопільської обласної бібліотеки для юнацтва: «Веб 2.0 на вашу користь» –
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http://youthtyl.blogspot.com/, Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара «Бібліотека без
бар’єрів» – http://om222.blogspot.com.
Блоги та сайти соціальних мереж дозволяють не тільки оперативно
розміщувати інформацію (про нові послуги, ресурси), а надають можливість
швидкого зворотнього зв’язку. Це стало можливим також завдяки соціальним
кнопкам, які є одим з популярних інструментів для просування ресурсу або
інформації.
Соціальні
кнопки
представляють собою іконки/логотипи
соцресурсів, одним натисканням на які
відвідувач сайта або блогу може додати
інформацію про ресурс, сторінку,
статтю які сподобалися, на свій улюблений соціальний сайт. Містяться вони на
головній сторінці ресурсу, в кінці статті/посту. Необхідно згадати про ретвіти
та «лайки» - інструменти, які дозволяють оцінити пост/статтю (своєрідний
лічильник популярності). За допомогою кнопок і сервісів соціальних мереж
процедура додавання та оцінки інформації, поширення її у користувацьких
групах стала простіше. Кнопки соціальних мереж, що мають лічильники
натискань, позитивно впливають на враження відвідувачів про ресурс, оскільки
вказують на рівень їх довіри до сайта. Чим вища цифра на лічильнику, тим
більше зацікавленість кожного нового відвідувача.
Соціальні мережі сприяють добору кадрів для бібліотек, забезпечуючи
потенційного
працівника
портфоліо
та
іншими
можливостями
продемонструвати себе роботодавцю. З’явилися спеціалізовані ресурси, і якщо
у керівника виникла необхідність у пошуку певних фахвіців, то увага до таких
ресурсів може забезпечити бібліотеку кваліфікованим персоналом. Також
вберегти від небажаних кандидатів: «відгуки та коментарі» користувачів
соціальних мереж допоможуть у прийнятті рішення щодо потенційного
співробітника. Наприклад сайт «Робота в Києві та Україні» – http://job.ukr.net/
пропонує професійну форму резюме. На сайті можна надати роботодавцю
структуровану інформацію про себе, а за допомогою пошукової панелі та
каталогу знайти потрібну вакансію.
Соціальні мережі – це ще один спосіб підтримувати контакт зі своїми
читачами, особливо молоддю, яка активно використовує «Вконтакте»,
«Faсebook», «Twitter», ін.
Через ці ресурси та бібліотечні блоги ми (читач ↔ бібліотекар)
обговорюємо книги, обмінюємося враженнями, рекомендуємо прочитати,
прослухати та подивитися… Практики бібліотечної справи радять створювати
та поширювати списки книг «Вибір бібліотекаря» із автоматичним посиланням
на бібліотечний каталог. Спілкуватися навколо вибраних книг, збирати відгуки
та складати «Рейтинги книг читацьких уподобань». Проводити он-лайн
опитування для визначення найрейтинговішої книги місяця або року.
Формувати популярні серед користувачів ТОП-10 книг: бестселери, фентезі ін.;
ТОП-10 тематичних електронних ресурсів для різних аудиторій. Поширювати
списки книг, які потрібно прочитати кожному (за думкою бібліотекаря, за
думкою читача). Здійснювати пошук книжкових новинок (в Інтернеті і не
тільки) та заохочувати до читання.
Технології Веб 2.0 дозволяють інтернет-аудиторії активно обмінюватися
даними, поширювати рецензії, відгуки на прочитані або придбані книги,
спікуватися на форумах. Прикладом такого успішного проекту є найвідоміший
книжковий інтернет-магазин «Amazon.com» – http://www.amazon.com/.
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Український аналог – «Книжковий клуб: клуб сімейного дозвіля»
(http://www.bookclub.ua/), який також пропонує уривки з книг, інтерв’ю з
письменниками, біографії та цікафі факти з життя авторів, фото.
Цікавим є досвід Пермської крайової дитячої бібліотеки ім. Л.І. Кузьміна,
яка спрямувала роботу на привернення користувачів мереж до бібліотеки та
заохочення їх стати фізичними відвідувачами. В бібліотеці діє сімейний клуб
«Мама+Я» – більшість його учасників не були читачами до першого
відвідування клубу. Сьогодні клуб налічує понад 30 сімей (60 читачів).
Бібліотекарі розробили алгоритм їх залучення. Схема проста:
1. Створити подію в будь-якій соцмережі (наприклад «Вконтакте»).
2. Створити електронну форму для реєстрації учасників, наприклад в
Google. Необхідно включити для заповнювання такі поля: ПІБ, телефон,
електронну адресу, інші важливі дані.
3. Розмістити інформацію про події на всіх доступних в Інтернеті
безкоштовних ресурсах: порталах, форумах, сервісах соціальних нових, ін.
Розміщуючи інформацію, публікуємо два посилання: перше – на подію в
соціальній мережі, друге – на форму електронної реєстрації. А далі слідкуйте,
щоб всі, кого зацікавила подія, зареєструвалися. Одночасно застосовуйте
традиційні шляхи анонсування події.
Соціальні мережі мають великий вплив на публічні бібліотеки. Вони не
тільки популяризують книгозбірню в електронному середовищі, привертають
увагу людей до книги та читання, сприяють залученню нових відвідувачів, але
й слугують засобом для просування мережевих ресурсів, моніторингу, базою
ідей.
Просування сайта або продуктів бібліотечної діяльності стає ефективним
засобом завдяки участі у спільнотах/групах соціальних мереж. Це не тільки
створення або участь у спільнотах, але й активне використання мережевих
ресурсів дружніх установ, організацій, відомих осіб, зокрема, популярні
бібліотечні блоги, блоги письменників, літераурних об’єднань, громадських
організацій, ін.
З кожним роком книгозбірні збільшують свою присутність в блогосфері
чи соцмережах. Користувачі обговорюють бібліотеку як під час особистих
зустрічей, так і он-лайн. Це позитивні або негативні відгуки. Треба зважати на
коментарі та демонструвати зацікавленість і увагу до думки дюдей. Це можна
зробити за допомогою сервісів Веб 2.0, дозволивши коментувати статті та
оголошення на веб-сайті бібліотеки, бібліотечному блозі. Такий моніторинг
дозволяє своєчасно отримати необхідну інформацію та оперативно зреагувати
на дані, що шкодять репутації бібліотеки (прибрати некоректні коментарі
тощо), або більш ефективно просувати популярну послугу.
В блогах та соцмережах мільйони прихильників. Саме вони можуть стати
цінним джерелом ідей та пропозицій. Через відгуки, вимоги користувачів,
чутки і обговорення (наприклад зміни в режимі роботи, нові книжкові та
електронні надбання) можна виявити необхідність в послузі, продукті, думку
про якість обслуговування, здійснити порівняльний аналіз. Правильна
організація роботи із збору таких даних – істотний фактор конкурентоздатності.
Зрозуміти потреби користувачів можна, ініціювавши обговорення на «чужому»
блозі, запропонувавши дискусію з цього питання. Новий бібліотечний сервіс
спочатку можна «протестувати» на читачах блогів, а згодом впровадити в
практику.
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ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ?
У Вашої бібліотеки є офіційний аккаунт в соціальних
мережах?
Ви створили публікацію про бібліотеку в Вікіпедії?
Ви маєте власний блог?
Створюємо аккаунт в соціальних мережах
1. Оберіть соціальну мережу в якій плануєте працювати (Faсebook,
Twitter, Вконтакте). На головній сторінці сайта буде розміщена кнопка
«Зареєструватися». Зареєструйтеся і створіть аккаунт бібліотеки.
2. Розкажіть про себе (бібліотеку). Напишіть про власні досягнення,
послуги, ресурси. Подумайте, в чому Ви унікальні та цікаві?
3. Викладіть фото бібліотеки, фото заходів, цікавих зустрічей або аудіозаписи. Вас повинні знати в обличчя, тоді виникає довіра і люди йдуть до
Вас.
Американські колеги (з Social Networking Librarians) радять: «10 речей,
які Ви можете помістити на сторінку вашої бібліотеки у Facebook»:
• фото бібліотеки;
• відео про бібліотеку / промоційне відео;
• календар бібліотечних подій;
• стрічку rss feed на бібліотечний блог;
• інформацію про контакти бібліотеки;
• години роботи бібліотеки;
• віджет – путівник по бібліотеці/закладки на YouTube, Flickr, ін.;
• онлайн-опитування користувачів щодо послуг бібліотеки;
• інформацію про нові надходення до бібліотеки;
• посилання на популярні бази даних чи інші електронні ресурси
бібліотеки.
4. Почніть знайомитися з іншими, пишіть їм повідомлення, розповідайте
про себе, відповідайте на запитання. Станьте учасником бібліотечної групи або
іншої (письменників, любителів читання), обговорюйте питання, теми,
проблеми.
5. Пам’ятайте, що Ви в Інтернеті, де безліч можливостей,
будьте цікаві.
Зареєструйте бібліотеку в Вікіпедії
На головній сторінці сайта Вікіпедія уважно ознайомтеся з
правилами участі в Вікі-проекті. Для того, щоб читати статті у Вікіпедії,
реєстрація не потрібна. Навіть редагування практично усіх статей можливе без
реєстрації. Але якщо ви плануєте працювати з енциклопедією на постійній
основі, рекомендуємо це зробити. Процес швидкий та потребує введення
мінімуму інформації (тільки імені, під яким ви хочете зареєструватись, та
пароля), проте відкриває доступ до багатьох цікавих можливостей у Вікіпедії.
Отже, зареєструйтеся, заповнивши електронну форму і оприлюдніть
інформацію про бібліотеку.
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Створіть блог
Для того, аби створити блог, необхідно обрати блог-сервіс, який
дозволить
це
зробити.
Блог-сервіс
(блог-служба,
блог-платформа,
блогохостинг) – це відкритий сервіс, що надає користувачу зручний інструмент,
який дозволяє вести блог без потреби самостійно займатися обслуговуванням
програмного забезпечення на сервері. Для початківця – це відносно легкий
спосіб швидко і безкоштовно завести блог.
Найбільш популярний серед українців блог-сервіс – LiveJournal.com
(«живий журнал», ЖЖ) (http://www.livejournal.com/). Це блог-платформа для
розміщення on-line’ових щоденників, або ж якийсь інший блог («щоденник»,
«журнал») на цій блог-платформі. Пропонується звичайний для блогів набір
функцій: можливість писати власні публікації, їх коментування читачами тощо.
Також є додаткові функції, більшість із яких доступні безкоштовно. Вам буде
наданий у користування безкоштовний аккаунт (від англ. account) типу
ваше_ім’я.livejournal.com. Підтримується ведення колективних блогів. ЖЖ
також дозволяє брати участь, створювати і писати до спільнот (англ.
community).
Адреса
кожної
спільноти
виглядає
так:
community.livejournal.com/назва_спільноти. Є можливість додавати інших
користувачів ЖЖ в свій список читання. Щоб завести блог на ЖЖ, досить
перейти на сайт www.livejournal.com і натиснути «Створити журнал» (мову
інтерфейсу можна вибрати в настройках). Вам буде наданий в користування
безкоштовний аккаунт типу ім’я.livejournal.com.
Деякі функції присутні не в повному об’ємі, тому вам пропонуватимуть
перейти на платний аккаунт з більшими можливостями (проте це зовсім не
обов’язково. Тисячі людей користуються безкоштовними аккаунтами і не
скаржаться). На ЖЖ можна писати з основної сторінки і зі спеціальної
програми-клієнта Semagic, яка дозволяє писати в блог, не заходячи на сайт. ЖЖ
також дозволяє брати участь, створювати і писати до коммюніті
(співтовариства).
Адресою
кожного
співтовариства
є
community.livejournal.com/назва.
Blogger (Blogger.com) – сервіс для ведення блогів, за допомогою якого
будь-який користувач може легко завести собі власний блог. Цей сервіс є
дочірнім від Google, тому, за наявності Google-аккаунта (власна поштова
скриня) вам не потрібно буде створювати новий аккаунт, а просто зайти з
даними Google. І навпаки – якщо ви створили аккаунт на Blogger, то
автоматично отримуєте аккаунт Google. Як твердить головна сторінка, завести
блог ви можете всього в декілька кроків – створити профіль, назвати блог,
вибрати шаблон. Вам буде наданий домен типу ім’я.blogspot.com. Після
створення блогу ви можете щось написати, або ж сформуватися зовнішній
вигляд, настройки. Цікавим моментом є те, що Blogger як підрозділ Google
дозволяє вам розмістити рекламні блоки Google Adsense, і таким чином
заробляти з трафіку (що є неможливим в ЖЖ). Також сервіс повністю сумісний
з іншими продуктами Google – Picasa Web Albums, Google Data API support,
підтримує drag&drop при настройці сторінки. І ще цікавим є те, що в деяких
нових телефонах (наприклад, Sony Ericsson) ви можете публікувати фото,
зроблені з мобільного, безпосередньо в блог.
Blog.net.ua – перший український автоматичний сервіс безкоштовних
блогів. Створити блог легше ніж навіть в світових сервісах, які описані вище.
Вам потрібно просто вибрати назву блогу, і за декілька хвилин у вас буде
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безкоштовний блог на 100 мб типу ім’я.blog.net.ua. Після цього ви перейдете в
панель управління Wordpress. Wordpress майже ідеально підходить для блога.
Вам не потрібно щось настроювати – записи додаються автоматично, так само
на автоматі тегування, віджети (widgets), теми, категорії і багато іншого. Зараз
ви можете вибрати одну тему оформлення серед таких – Big Pencil, Qwilm,
Minimalistic, Wordpress Default (Kubric), Yura 1.0, iTheme. За допомогою
платного апгрейду ви можете збільшити місце для файлів, зняти певні
обмеження. В цілому головною метою Blog.Net.Ua є українізація блогосфери,
адже всі теми переведені на український інтерфейс. Сервіс подарував
користувачам досить багато цікавих блогов, які зараз мають велику
популярність.
Blox.ua – інтернет-сервіс, що безкоштовно надає вам можливість вести
інтернет-щоденники (блоги).
Цими сервісами не обмежується сфера блог-платформ. І в разі потреби
Ви зможете знайти, наприклад за допомогою пошукової системи Google інші
безкоштовні блог-служби.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
У БІБЛІОТЕЧНІЙ РОБОТІ: ПЕРШІ КРОКИ
По-перше, добре подумайте, з якими соціальними
мережами будете працювати. З’ясуйте, чи потрібно бібліотеці
вести блог? Блог – це не данина моді. Якщо у колектива
бібліотеки є зацікавлені співробітники, існує певна мета або
проблема, то для її рішення, безумовно підходить блог.
По-друге, визначте, хто цим буде займатися: окремий
працівник або група бібліотекарів (працівників відділів обслуговування). Якщо у
співробітників немає внутрішньої потреби стати блогерами, то навряд їх можна
вмовити або змусити писати в блог. Написання текстів – процес творчій, для
якого потрібний талант та бажання.
Організуйте навчання. Бібліотекарі повинні знати особливості роботи в
соціальних мережах, з бібліотечними блогами: як писати цікаві пости, про що
писати, як публікувати повідомлення, фото, подкасти, коментувати та
відповідати на коментарі, розумітися на безпечній роботі в соцмережах та
етикеті. Цю діяльність необхідно планувати. Робота з блогом потребує
системності. Оптимально публікувати нову інформацію в блог два-чотири рази
на тиждень. На одне повідомлення витрачається в середньому 15-20 хв. (в
залежності від об’єму).
Пам’ятайте: стаття цікава тоді, коли вона містить ілюстрацію, добір
посилань і, безумовно, написана неофіційною мовою.
По-третє, визначте місію, завдання блогу та цільову аудиторію й складіть
план: що і кому ви розповідатимете. В залежності від цього окресліть коло тем,
які ви будите висвітлювати на блозі.
Намагайтеся дотримуватись загальноприйнятих норм блогінга, а саме:
основної теми блогу, поважати думку співрозмовника (як автора поста так і
коментаря), обов’язково вказуйте посилання по темі і/або на джерело інформації,
не копіюйте великі фрагменти тексту або повідомлення в цілому, відповідайте на
всі коментарі.
Існують декілька шляхів привернення уваги читачів до блогу:
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-

зареєструйте блог в каталозі блогів (наприклад на Яндексі);
зробіть посилання з офіційного сайта бібліотеки на блог;
розробіть оголошення і розмістіть у публічних місцях;
коментуйте повідомлення в інших блогах, при цьому, не забудьте
вказати посилання на власний;
- публікуйте унікальну, дискусійну інформацію, бо саме за цим читачі
будуть приходити на ваш блог.
Працюйте в стилі ЗМІ. Вам потрібні гарні тексти, цікаві фото і форматний
випуск матеріалів. Особливо працюйте над контентом: пишіть цікаво, анонсуйте
промо-акції, конкурси, публікуйте інтерв’ю з цікавими та неординарними
особистостями. Перетворіть свою сторінку в фан-клуб. Намагайтеся відмічати
імена учасників, в т.ч. на фото. Це все допоможе залучити якомога більше
відвідувачів.
Дозвольте читачам впливати на бібліотеку, наприклад, бібліотека
пропонує своїм користувачам обирати, кого саме з відомих людей запросити на
зустріч. Дайте можливість обговорювати вас: не бійтеся критики, це нормально.
Експерементуйте: в соціальних мережах все швидко оновлюється. Люди
підтримують тільки цікаві ідеї та поекти. «Розкрутіть» присутність бібліотеки в
соцмережах через гостьові пости на інших ресурсах, коментарі в інших блогах.
Розкажіть цю новину в тих мережах, де бібліотека не зареєстрована.
Ефективність роботи бібліотеки в соціальних
мережах необхідно вивчати. Для цього варто
вести статистику кількісті учасників підписки,
кількості
активних
учасників,
кількості
переходів за опублікованими посиланнями,
кількості коментарів. Аналізувати предметні
питання та коментарі. Впроваджувати навчальні можливості, ініціювати
тематичне спілкування учасників між собою, запрошувати відомих експертів на
свою платфому для підтримки популярності ресурсу.
РОБОТА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
РИЗИКИ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ
Робота в соціальних мережах виводить книгозбірні на новий рівень
організації праці, надання послуг та бібліотечного обслуговування, що в свою
чергу несе певні ризики, зокрема:
РИЗИКИ: оприлюднення «закритої» інформації про заклад, приватних
відомостей про співробітників тощо.
ЗАХИСТ: інструктаж персоналу про обмеження публікації особистої,
корпоративної інформації в соціальних мережах, блогах, систематичний
моніторинг коректності контента.
РИЗИКИ: зараження IT-інфраструктури закладу вірусами і спамом.
ЗАХИСТ: обмеження парку ПК, з яких є доступ до мережі; встановлення і
своєчасне оновлення антивірусних програм; інструктаж персоналу про правила
IT-безпеки.
РИЗИК: зниження продуктивності праці через відвідування працівниками
соціальних мереж.
ЗАХИСТ: заборона доступу до соціальних мереж для всіх співробітників,
за винятком службової необхідності.
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ВИКЛИКИ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК
ЗАСОБУ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ БІБЛІОТЕКИ
На шляху освоєння інтернет-простору виникають виклики, які заважають
якісному забезпеченню процесу впровадження соціальних мереж:
1. Відсутність у бібліотеці швидкісного інтернет-зв’язку.
2. Нестача робочого часу, який працівники можуть присвятити цій
роботі.
3. Різний рівень володіння інформаційними технологіями. Утворилася
так звана «прірва» між бібліотекарями, які використовують соціальні мережі та
подібні технології, і тими, які цього не роблять.
4. Інформаційна нерівність, що відображається у громадах. Є
користувачі, які розуміють та використовують соціальні мережі і хочуть
більшого.
Відповіддю на виклики стане правильна організація та планування
роботи, навчання кадрів використанню технологій Веб 2.0, експертна допомога
користувачам у використанні соціальних ресурсів. Важливим є створення в
бібліотеках відповідних умов доступу до соціальних мереж, організації
навчання користувачів щодо ефективного їх використання.
КУЛЬТУРА ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
На «території» Інтернету сформувалися певні правила поведінки,
традиції, культура спілкування, яка має назву «нетикет».
Мережевий етикет (Інтернет етикет, нетикетт) – формальні правила
поведінки, спілкування. У мережі Інтернет, яка теж є суспільною групою,
також сформувалися свої загальновизнані правила, на базі яких будується
спілкування в мережі.
Використовуючи електронні комунікації та працюючи в соціальних
мережах, користувачі можуть ненароком або навмисне порушувати правила:
наклеп, самореклама, дезінформація, плагіат, образи та перехід на особистості,
ін. Саме дотримання певних правил поведінки у віртуальному середовищі
забезпечить комфортну та безпечну роботу гізних груп користувачів.
Правила мережевого етикету
1. Пам’ятайте, що Ви розмовляєте з людиною.
2. Дотримуйтесь тих самих стандартів поведінки, що й у реальному житті.
3. Пам’ятайте, що Ви знаходитесь у кіберпросторі.
4. Поважайте час і можливості інших.
5. Зберігайте особистість.
6. Допомагайте іншим там, де Ви це можете зробити.
7. Не втручайтеся в конфлікти й не допускайте їх.
8. Поважайте право на приватне листування.
9. Не зловживайте своїми можливостями.
10. Навчіться вибачати іншим їхні помилки.
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Інформаційна безпека
Інтернет є важливим інструментом для особистого та професійного
спілкування. Проте ним можуть також зловживати, наприклад,
використовувати для розсилання комп’ютерних вірусів і небажаної пошти,
отримання інформації особистого характеру з метою пограбування, шантажу,
переслідувань, розповсюдження і залучення до порнографії, інформування про
сайти, небезпечні для дітей (сайти, що містять інформацію про секти,
наркотики та їх виготовлення, суїциди, різні види насильства). Для уникнення
помилок в мережі необхідно знати деякі поняття:
Спам (англ. spam) – масова розсилка кореспонденції рекламного чи
іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. Передусім
термін «спам» стосується рекламних електронних листів.
Способи поширення спаму:
Електронна пошта – найбільший потік спаму
поширюється через електронну пошту (e-mail). В даний час
частка вірусів і спаму в загальному трафіку електронної пошти
становить за різними оцінками від 85 до 95 відсотків.
Миттєві повідомлення: з розвитком служб миттєвих повідомлень, таких
як ICQ, AI і ін., спамери почали використовувати їх для своїх цілей. Окремі
служби надають список користувачів для розсилання спаму.
Блоги, Вікі. Останнім часом з’явилися веб-сайти, які можна вільно
редагувати – блоги й вікі. Наприклад Вікіпедія створена за цією технологією.
Оскільки ці сторінки відкриті для вільного редагування, на них може
розміщуватися спам.
SMS-повідомлення. Спам може поширюється не тільки через Інтернет.
Рекламні SMS-повідомлення, які надходять на мобільні телефони особливо
неприємні тим, що від них важче захиститися, і одержувач іноді повинен
платити за кожне повідомлення. Це може бути досить велика сума, особливо
якщо абонент використовує роумінг.
Інтернет-шахрайство або фішинг.
Фішинг (різновид спаму) – це спосіб мережного шахрайства, який
використовується злочинцями, щоб примусити вас розголосити свої особисті
відомості. Фішинг розвивається найбільш стрімко серед методів крадіжки
особистих коштів та інформації в Інтернеті.
Фішери вдаються до різноманітних прийомів, щоб обдурити вас, у тому
числі електронних листів і веб-сайтів, схожих на справжні. Типовим способом
фішингу є спамування користувачів підробленими повідомленнями, які
нагадають справжні повідомлення широко відомих веб-сайтів або компаній, що
користуються довірою користувачів, таких як емітенти кредитних карток,
банки, благодійні організації або заклади електронної торгівлі. Метою
розповсюдження підроблених повідомлень є отримання від споживачів таких
особистих відомостей: власного імені та імені користувача; номера телефону й
адреси; пароля або PIN-коду; номера банківського рахунка; номера дебетової
або кредитної картки; коду валідації кредитної картки (CVC) або
ідентифікаційного значення картки (CVV); коду соціального страхування.
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Флейм (від англ. flame – вогонь) – обмін повідомленнями в інтернетфорумах і чатах: словесна війна, яка не має жодного стосунку до початкової
теми. Повідомлення флейму містять особисті образи і часто направлені на
подальше розпалювання сварки. Флейм спалахує через образу на віртуального
співрозмовника.
Найбільш часті причини флейму:
9 Дружні глузування, невдалі і двозначні жарти, натяки тощо –
образливі при нормативному тлумаченні в серйозному сенсі.
9 Різкі висловлювання на адресу «сторонніх об’єктів» (ігор, корпорацій,
спортивних команд, програм, фільмів, артистів), які хоч і не є нападками на
особу, але можуть сприйматися нею близько до серця.
9 Неаргументована критика чи «насмішка», наприклад з приводу
тезисного висловлювання, без висунення антитези.
9 Деякі полемічні прийоми (наприклад шляхом доведення до абсурду
правильно вираженої думки співрозмовника за допомогою підміни понять).
9 Зверхні вирази, викликані помилковим визначенням віку або
кваліфікацію співрозмовника.
9 Кидання виклику співрозмовника.
9 Різні погляди на політичні та історичні події.
9 Дебати, полеміка, демагогія з використанням образливих
висловлювань, що не мають відношення до початкової теми.
Тролінг (від англ. trolling) – розміщення в Інтернеті (на форумах, в
групах новин Usenet, в вікі-проектах та ін.) провокаційних повідомлень з метою
викликати флейм, конфлікти між учасниками, образи, війну правок,
марнослів’я тощо. Тролінг є грубим порушенням мережевого етикету
(нетикету).
Флуд (від англ. flood /flʌd/ – «повінь», «потоп») – марнослів’я,
повідомлення в інтернет-форумах і чатах, яке займає (в багатьох випадках)
великі об’єми і не несе якоїсь нової чи корисної інформації. Крім того, на
форумах флудом називають будь-яке повідомлення, яке не стосується теми
форуму (офтопік). Особа, яка поширює флуд, називається флудером.
Мережевий етикет засуджує флуд і флейм, тому що вони утруднюють
спілкування, взаємодопомогу і обмін інформацією. В багатьох інтернетфорумах створюються спеціальні окремі розділи і теми «для флуду» (на деяких
форумах їх з гумором називають галявина флудера), щоб флудери не
поширювали свою діяльність на інші розділи і теми.
Офтопік – (інакше «oффтопік» або «oфф» або «оффтоп», від англ. offtopic) – повідомлення поза темою (топіку) поточного обговорення.
Зустрічається, коли учасники інтернет-спільноти починають спілкуватися на
другорядні або (що більш характерно) на зовсім далекі теми, що відрізняються,
від заявленої в заголовку поточного обговорення. Неприємність офтопіку
заключається в тому, що люди, що шукають інформацію по темі, записаній в
заголовку теми, і що містить офтопік, заходять в її обговорення, надіючись
побачити там корисну інформацію, але наштовхуються на зайву інформацію,
що не приносить їм користі. Таким чином, ефективність пошуку може бути
сильно занижена, якщо модератор обговорення не прийме відповідних мір до
послаблення офтопіка в них.
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КОРИСНІ РЕСУРСИ
On-ляндія – безпечна веб-країна [Електронний ресурс]. – Електрон. дані.
– Режим доступу : http://www.onlandia.org.ua/ukr/ . – Загол. з титул. екрану. –
Мова : укр., рос. – Перевірено : 11.05.2011.
Веб-спілкування, етикет [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим
доступу : http://netiquette4uth.blogspot.com/. – Загол. з титул. екрану. – Мова :
укр., рос., англ. – Перевірено : 11.05.2011.
Вікіпедія : вільна енциклопедія [Електронний ресурс] / A Wikipedia
project; powered by MediaWiki. – Електрон. дані. – Режим доступу :
http://uk.wikipedia.org/wiki.– Загол. з титулу екрану. – Мова : укр., рос., англ. та
ін. – Перевірено : 11.05.2011.
Словник. Нет : портал укр. мови та культури [Електронний ресурс]. –
Електрон. текст. дані. – [Україна], 2006 – 2009. – Режим доступу :
http://www.slovnyk.net . – Загол. з титулу екрану. – Мова : укр. – Перевірено :
11.05.2011.
Термінал українських подкастів [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. –
Режим доступу : http://podcaster.org.ua/ .– Загол. з титулу екрану. – Мова : укр.,
рос., англ. та ін. – Перевірено : 11.05.2011.
Додаткові корисні веб-ресурси для ентузіастів соціальних медіа
Delicious.com – сервіс зберігання, публікації та упорядкування закладок в
Інтернеті
Dropbox.com – сервіс для зберігання, обміну та спільної роботи над
документами в режимі онлайн
FeedDemon.com – програма для читання RSS-стрічок
Hootsuite.com – безкоштовний веб-клієнт Твіттера, що дозволяє
переглядати та оновлювати сторінки більше 40 соціальних мереж.
SlideShare.net – ресурс для зберігання та розповсюдження документів у
програмах PowerPoint, Word та Adobe PDF
Сторінки Рівненської державної обласної бібліотеки у соціальних мережах
«Libr.Net» http://rdob-blog.ucoz.ua – колективний блог Рівненської
державної обласної бібліотеки про бібліотечну практику, інновації,
конструктивні рішення та літературні події краю.
Фейсбук
http://www.facebook.com/?sk=ff&ap=1#!/profile.php?id=100002146323192
Вконтакте http://vkontakte.ru/id123031849#/id120412297
SKYPE логін: «rivne.biblioteka»
Сторінки програми «Бібліоміст» у соціальних мережах (bibliomist):
Фейсбук (закладка «Дискусії»)
http://www.facebook.com/topic.php?topic=255&uid=146551795385774#!/topi
c.php?uid=146551795385774&topic=255
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Вконтакте (секція «Обговорення»)
http://vkontakte.ru/topic-20332203_23933616
Однокласники (секція «Теми»)
http://bit.ly/dIf6eh
Твіттер
http://twitter.com ключове слово для пошуку (хештег) – #bibliotekamedia
Деякі популярні соціальні мережі в Інтернеті
Українські:
http://connect.ua/ - молодіжна соціальна мережа
http://profeo.com.ua/ - ділова соціальна мережа для професіоналів.
Російські:
http://www.odnoklassniki.ru/, (http://www.odnoklassniki.ua/) –
найрозкрученіша і найпопулярніша соціальна мережа в СНГ
http://vkontakte.ru/ – друге місце по популярності
Зарубіжні:
http://www.myspace.com/ – найпопулярніша у світі соціальна мережа
http://www.orkut.com/ – соціальна мережа створена Google, названа в
честь творця, працівника Google – Orkut Büyükkökten
Бібліотечні електронні ресурси он-лайн
http://librportal.org.ua/ - український бібліотечний інформаційно-освітній
портал
http://www.uba.org.ua/ - Українська Бiблiотечна Асоцiацiя
http://www.library.ru/ - Російський інформаційно-довідковий бібліотечний
портал
Блоги:

UK
http://advocacy-uba.blogspot.com – блог з адвокації
http://govinfolibrary.wordpress.com – Блог «Доступ громадян до офіційної
інформації: роль бібліотек»
«Творчість
та
інновації
в
українських
бібліотеках»
–
http://libinnovate.wordpress.com – Блог Української бібліотечної асоціації та
Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
«Libr.Net» http://rdob-blog.ucoz.ua – колективний блог Рівненської
державної обласної бібліотеки
«Библиотека без барьеров» – http://om222.blogspot.com – Блог Центра
обслуживания людей со специальными потребностями Херсонской областной
библиотеки
«Слово молодих» – http://biblio-dcrb.blogspot.com – Блог Долинської ЦРБ
«Неофіційний вісник ОУНБ ім. Д.І.Чижевського» – http://blog.library.kr.ua
– Блог Кіровоградської ОУНБ
«Блог Решетилівської ЦРБ» – http://reshetlib.blogspot.com
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«У світі прекрасного» - http://ylibedu.blogspot.com – Блог Тернопільської
обласної бібліотеки для молоді – Відділ мистецтв
«Блог Тульчинської ЦРБ» – http://tulchlb.blogspot.com
«Читай – і стань успішним» – http://vbpi.blog.net.ua – Блог Херсонської
обласної бібліотеки для дітей
«Блог Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся
Гончара» – http://www.blog.lib.kherson.ua
«Веб-спілкування, нетикет» – http://netiquette4uth.blogspot.com – Блог
Державної бібліотеки України для юнацтва (м. Київ)
«Методист библиотеки» – http://metodist-biblioteki.blogspot.com – Блог
Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко
«Мистецька палітра Чортківщини» – http://chortkivlib.blogspot.com – Блог
Чортківської ЦБС
«Пан бібліотекар» – http://panbibliotekar.blogspot.com – Блог бібліотекаря
з м. Львів
«Юношеские библиотеки Украины» – http://youth-libraries.blogspot.com –
Блог Державної бібліотеки України для юнацтва (м. Київ)
«Блог Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва» – http://blog.library.vn.ua
«Блог Заліщицької ЦБС» – http://zallibrary.blogspot.com
«The Window on America Center in Lutsk» – http://woalutsk.blogspot.com –
Блог центру «Вікно в Америку» Луцької ОУНБ (англ.)
«The Window on America Center in Sumy» – http://woa-news.blogspot.com –
Блог центру «Вікно в Америку» Сумської ОУНБ (англ.)
«Bookworm – Sumy Window on America Center» – http://bookwormwoa.blogspot.com – Блог центру «Вікно в Америку» Сумської ОУНБ про цікаві
книжки (англ.)
«Библиотека города N» – http://kinderlibrary.wordpress.com – Блог
Центральной библиотеки для детей города Николаева
«Блог відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва» –
http://krayvinnitsa.blogspot.com
RU
Лампа. Ночь. Библиотека – http://kotbibliofil.blogspot.com/
Мышь Библиотечная – http://rusu-library.blogspot.com/
БиблиоЛеди – http://biblio-lady.blogspot.com/
Библиотечный бред – http://bibliobred.blogspot.com/
Библиомания – http://bibliomaniya.blogspot.com/, інші.
Фахова періодика в Інтернеті
Журнал «Библиотечное дело» – http://www.bibliograf.ru/
Науково-виробничий журнал «Бібліотечна планета» –
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Planeta/index.html
Электронная версия журнала «Бібліотечний форум України» –
http://www.idea.com.ua/forum/
Журнал «Світ дитячих бібліотек» –
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5073
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