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Бібліотеки у 

цифровому 

середовищі

Тетяна Маринич, к.е.н., 

директор бібліотеки СумДУ



Питання до 

розгляду

 Цифрові технології в 

бібліотечній діяльності: 

виклики та можливості

 Програмне та технічне

забезпечення

 Комунікаційні технології

для командної роботи

офлайн та онлайн
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Розумні бібліотеки
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Модель цифрової трансформації бібліотек

Дизайн 

досвіду 
користувача

Що? 

Чому? 
Як?

Автома-

тизація
процесів

Цифрова 

стратегія та 
дорожня карта

Оцінка 

результатів і 
повторення



Бібліотеки у цифровому середовищі: виклики 

Обмежене фінансування за остаточним принципом

Дуже низький відсоток ІКТ спеціалістів

Мислення бібліотекарів традиційне, обережне, консервативне

Критерієм успіху цифрової трансформації не є прибуток

Більш вимогливі користувачі, орієнтовані на бізнес-стандарти

Зростання джерел інформації, їх обсягів, швидкості передачі
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ПК

сервери

офісне
ПЗ

Е -
каталог

репози-
тарій

сайт

Типова ІТ-інфраструктура бібліотек

Генератори 
посилань та 
референс-

менедженри

Системи 
перевірки на 

плагіат, 
аналітики та 
візуалізації

Сервіси 
управління 
проєктами і 

розсилок

Електронні 
документи / 

сховища 
даних

Навчальні та 
наукометричні  

платформи



Доступні ІТ-технології 
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Е-бібліотеки з сервісом

рекомендацій, lib guides

Чат-боти для консультацій 24/7

Одне вікно розумного пошуку за 

всіма ресурсами

Єдина система авторизації

користувачів у всіх ресурсах

Е-каталоги з CRM-системами

Системи для збереження, 

управління та аналізу даних

Хмарні, AR/VR технології

Системи управління подіями



Корпоративна пошта

Електронний особистий кабінет

Відео та конференц-зв’язок

Канали 

комунікації

Сайт бібліотеки

Соціальні мережі
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Доступ до зовнішніх ресурсів

Відкриті ресурси:

Джерела даних

Програмне 

забезпечення

Бібліотечні гіди
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Міжнародні бази

Освітні 

платформи

Відкриті освітні

ресурси

Періодичні 

видання

Бази даних

Організації

Інтернет-ресурси

Навчальні 

ресурси



Бібліотечні 

гіди: 

модулі на 

сайті
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Досліднику:

 Академічна доброчесність та письмо

 Публікація досліджень

 Програмне забезпечення

 Управління даними досліджень

 Бібліометрія та профілі авторів

Викладачу:

 Підготовка силабусу

 Розробка освітньої програми

 Інструменти для дистанційної роботи

 Сервіси для інтерактивної роботи



Інформаційні 

online

сервіси

 Jivochat на сайті + чат-бот у перспективі

 «Що почитати?» / Тематичний підбір літератури

 УДК, JEL online; перевірка на плагіат

 Online замовлення літератури та МБА

 Інформаційні списки та дайджести

 Замовлення приміщень та супровід заходів

 Редагування списків джерел 

 Онлайн реєстрація е-видань

 Онлайн замовлення книг та періодики

 Аналіз книгозабезпечення та пошук е-видань

 Бібліометричний аналіз та профілі авторів
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Постійна 

промоція 

сервісів 
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ПОСЛУГИ, ОРІЄНТОВАНІ НА КОРИСТУВАЧІВ

СПРИЯННЯ ІННОВАЦІЯМ ТА РОЗВИТКУ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

ПІДТРИМКА ВІДКРИТОЇ НАУКИ

Цифрові політики діяльності 

бібліотеки



fb: sumdu library

in: sumdu_library

library.sumdu.edu.ua

info@library.sumdu.edu.ua

Дякую за увагу!


