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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Дослідження медіапростору 

інформаційної-бібліотечних установ у 2020 році доповнилися актуальними 

питаннями, зокрема, впровадження дистанційної роботи та новими проєктами, 

що були ними реалізовані в період пандемії Covid-19. Безперечно саме 

академічні бібліотеки відіграють провідну роль у професійному зростанні як 

викладачів так і студентів. Особливістю роботи таких бібліотек в період 

карантину є віддалений доступ до джерел та активне спілкування з 

користувачами. Бібліотеки взяли на себе роль надійних партнерів для кожного 

студента, викладача та науковця у період дистанційних форм роботи. 

Мета дослідження – вивчити та порівняти зміни в розширенні 

медіапростору університетських бібліотек іспаномовних країн Мексики, 

Іспанії, Еквадору та Колумбії  з університетськими бібліотеками України під 

час дистанційної роботи в період карантину. Розглянути перспективи розвитку 

сфери соціальних медіа у сучасних університетських бібліотеках та фахову 

підготовку її працівників. Окреслити нові форми розвитку їх медіапростору. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання 

дослідження: 

 проаналізувати поняттєву та джерельну бази з теми дослідження; 

 розглянути медіапростір університетських бібліотек іспаномовних 

країн; 

 вивчити роботу українських університетських книгозбірень у 

період пандемії Covid-19; 

  розробити анкету та провести онлайн-анкетування працівників 

академічних бібліотек України та іспаномовних країн; 

 порівняти роботу вітчизняних бібліотек з університетськими 

бібліотеками іспаномовних країн під час пандемії Covid-19; 

 проаналізувати роботу бібліотеки Київського університету імені 

Бориса Грінченка під час карантинних обмежень, запропонувати 

нововведення в її дистанційну роботу; 
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 визначити необхідні фахівцям інформаційно-бібліотечної сфери  

компетенції для роботи в нових медіа. 

Об’єкт дослідження – медіапростір університетської бібліотеки. 

Предмет дослідження – розширення та розвиток медіапростору 

університетських бібліотек іспаномовних країн та України в період пандемії 

Сovid-19. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснювалося за 

допомогою загальнонаукових підходів і методів. Зокрема соціокомунікаційний 

підхід було використано для різнобічного вивчення медіапростору бібліотек 

університетів України та іспаномовних країн, який дозволив комплексно 

розглядати дистанційні форми роботи бібліотек під час карантинних обмежень 

як комунікаційний засіб професійного та міжособистісного спілкування. 

Основним методом отримання емпіричних даних було обрано метод 

анкетування, також використано метод термінологічного аналізу для 

визначення базових понять «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання»,  

«соціальні медіа», метод контент-аналізу сайтів бібліотек – об’єктів 

дослідження та їхніх сторінок у соціальних мережах – для отримання 

первинного матеріалу дослідження. Методи порівняльного аналізу та 

узагальнення дозволили сформулювати проміжні та основні висновки 

дослідження. 

Загальна характеристика роботи. Загальний обсяг роботи становить 52 

сторінки, з них основного тексту – 29. В науковій роботі наявні вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел (усього 34 позиції). У першому 

розділі «Основні поняття та джерельна база дослідження» проаналізовано 

витоки понять «дистанційна освіта», «соціальні мережі», «пандемія Covid-19» 

та різні підходи до їх визначення. У другому розділі «Діяльність 

університетських бібліотек під час пандемії Covid-19» проаналізовано 

медіапростір бібліотек університетів іспаномовних країн (Іспанії, Мексики, 

Колумбії, Еквадору) та України, досліджено їх соціальні медіа. Проведено 

анкетування працівників бібліотечної сфери за результатами якого зроблено 
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відповідні висновки.  У третьому розділі «Дистанційні форми роботи 

бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка» проаналізовано 

діяльність цієї бібліотеки під час карантинних обмежень; запропоновано нові 

форми діалогу з користувачами; визначено ті компетенції, що необхідні 

фахівцям інформаційно-бібліотечної сфери для дистанційної роботи в нових 

медіа. 

Стан розробленості теми і джерельна база дослідження. Аналізуючи  

праці зарубіжних та вітчизняних науковців стає зрозумілим, що соціальні 

мережі як спосіб комунікацій досліджувалися з середини ХХ століття, але зараз 

мають найбільший вплив на усі сфери нашого життя. Вивченням медіапростору 

та процесів становлення інформаційного суспільства займаються провідні 

зарубіжні науковці сучасності такі як: Лоренсо Гарсія Аретіо [4], Марсело 

Гарсія  [31], Хорхе Антоніо Менесес Ернандес [30], Ньєбес Гонсалес Фдес-

Вільявісенсіо [32] та ін. У своїх працях вони демонструють погляд на питання 

представлення бібліотек у соціальних мережах іспаномовних країн. Це 

допомагає порівняти наші підходити, визначити плюси та мінуси, щоб 

покращити роботу книгозбірень українських ЗВО. 

Українські науковці також виявляють високий інтерес до досліджень 

медіапростору та дистанційних форм роботи наших книгозбірень, тож в період 

нових реалій 2020 року ці дослідження знову стають актуальними.  Над 

питаннями розвитку таких форм роботи як розширенням медіапростору та 

впровадженням новітніх технологій в українських бібліотеках пряцюють такі 

дослідники: Людмила Рабаданова [9],  Ірина Власенко [5],  Катерина 

Рум’янцева, Світлана Яремко, Ірина Гладій [6]. 

Наукова новизна дослідження. Для ґрунтовного аналізу зарубіжного та 

вітчизняного досвіду роботи університетських бібліотек України та 

іспаномовних країн під час пандемії Covid-19 розроблено та проведено 

анкетування (питання анкет ідентичні), проаналізовано різні форми роботи 

окремих книгозбірень та запропоновано нові практичні рекомендації щодо 

покращення комунікації книгозбірень зі своїми користувачами. 



6 
 

Практичне значення дослідження. Основні положення, матеріали та 

результати дослідження можуть бути використанні при взаємодії книгозбірень 

українських університетів з академічними бібліотеками, зокрема, Іспанії, 

Мексики, Колумбії та Еквадору. Також слугує прикладом обміну досвідом та 

новітніми, дистанційними формами роботи бібліотек під час карантинних 

обмежень. 

Апробація і впровадження результатів. Результати за темою 

дослідження представлені під час виступів та у тезах: на VI Всеукраїнській 

студентській науково-практичній конференція «Бібліотека і книга у цифровому 

медіасвіті: європейський вектор» (30 жовтня 2020 року, м. Київ) за темою 

«Розвиток медіа-простору університетських бібліотек Іспанії, Мексики, 

Еквадору та Колумбії під час дистанційної роботи»; на Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 

2020» (3-4 грудня 2020 року,  м.  Дніпро) в публікації  «Робота університетських 

бібліотек в період пандемії Covid-19».  

Результати наукового дослідження було впроваджено у практичну роботу 

бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. Довідка про 

впровадження від  1 лютого 2021 року.  

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (34 найменування) та додатків. 

Загальний обсяг наукової роботи – 52 сторінки, з них 29 сторінок основного 

тексту,   список використаних джерел та сайтів бібліотек – на 6,  додатки на 17 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. ПОНЯТТЯ «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА»  

Технологічні зміни, що охопили увесь світ в останні роки, накладають  свій 

відбиток і на нові форми освіти та комунікації. Так, зокрема, зростання 

дистанційного навчання у всьому світі, технологічний розвиток, глобалізація та 

масовізація вносять зміни в освітнє середовище, що у свою чергу змінює 

традиційну систему та структуру освіти [1]. Й академічні книгозбірні мають 

бути на вістрі таких змін, адже саме вони забезпечують якісну підтримку 

усього освітнього процесу закладу освіти. 

На початку 2020 року світ опинився перед новими викликами – 

карантинними обмеженнями та необхідністю продовжувати роботу у 

віддаленому режимі. Стало зрозуміло, що дистанційна освіта має багато 

невикористаного потенціалу для охоплення здобувачів (наприклад у віддалених 

регіонах) та по-новому може зв’язати викладачів і студентів. Дистанційне 

навчання, безумовно, не є вирішенням усіх проблем, і завжди буде актуальним 

навчання в аудиторіях, однак саме в період пандемії Covid-19 такі форми 

роботи дозволяють не втрачати час та отримувати якісні знання, а підвищена 

гнучкість до нових стилів навчання закладає основи майбутніх змішаних форм 

роботи, що будуть таким ж різноманітним за часом і місцем, як і за мисленням. 

Дистанційна освіта характеризується гнучкістю графіку, оскільки студент 

самостійно організовує свій навчальний час, що вимагає певного ступеня 

самодисципліни. Однак така гнучкість розкладу може бути обмежена за певних 

умов, які вимагають безпосередньої участі виходу онлайн в певний час. Одним 

із завдань дистанційної освіти є забезпечення громадян можливістю реалізації 

конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації. [2]. 

Поняття «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання» закордонні вчені 

почали досліджувати з середини ХХ століття. Одним з найстаріших 

університетів дистанційної освіти є Федеральний інститут підготовки вчителів 
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Мексики, заснований у 1945 році. А в Іспанії розпочав таку діяльність 

Національний університет дистанційної освіти (UNED) у 1973 році. 

У Мексиці систему відкритого університету пропагував доктор Пабло 

Гонсалес Касанова, статут якого був затверджений Радою університету 25 

лютого 1972 р., а положення, затверджене 2 грудня 1997 р. Починаючи з 1997 р. 

створено Координацію Відкритого університету та дистанційної освіти 

(CUAED) [3]. 

Можна зустріти різні наукові підходи до визначення змісту поняття 

дистанційне навчання, наприклад, ще у 2001 році доктор філософії Лоренсо 

Гарсія Аретіо визначав, що дистанційне навчання - це двостороння 

(різноспрямована) технологічна система спілкування, яка може бути масовою, 

заснованою на систематичних та спільних діях дидактичних ресурсів в 

підтримці організації та навчальних занять, які фізично відокремлюючись від 

студентів, сприяють їх розвитку самостійного (кооперативного) навчання [4]. 

Сьогодні українські науковці досліджують різноманітні аспекти поняття 

«дистанційної освіти». Тому що дистанційна освіта є об’єктом уваги науковців-

викладачів, студентів, працівників університетських бібліотек. Наразі шкільні 

вчителі та будь-які працівники освітньої сфери намагаються підвищити рівень 

знань як в Україні так і у світі, використовуючи технічні можливості 

сучасності.  

Питаннями впровадження і використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у вищій школі займається багато науковців, зокрема: Андрєєв 

Олександр, Вахрущева Тетяна, Загірняк Михайло, Кухаренко Володимир та 

інші.  

В Україні можливості системи дистанційного навчання студентів ЗВО 

досліджують, зокрема,  Рабаданова Людмила, Власенко Ірина, Рум’янцева 

Катерина, Яремко Світлана, Гладій Ірина.  та ін. Усі вони досліджують 

дистанційну освіту в Україні. Так Власенко Ірина розглядає впровадження 

дистанційного навчання як невід’ємну вимогу сучасності [5]. 
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Види хмарних сервісів, як одного з пріоритетних напрямків державної 

політики України в сфері освіти досліджує І.О. Гладій. Він вважає, що це є 

головною складовою покращення якості освіти та ефективної інтеграція у 

світовий та європейський освітній простір [6].  А дистанційне навчання як засіб 

стимулювання самоосвіти розглядає у своїх наукових роботах Г.В. Даценко. 

Вона зауважує, що дистанційна освіта – це така форма організації навчального 

процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота 

студентів та широке застосування у навчанні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій [7]. 

Дистанційна освіта набуває загального поширення у багатьох країнах 

світу і з кожним роком її популярність стрімко зростає. Така організація 

освітнього процесу припускає дещо інший підхід до навчання, зокрема: 

самостійність пошуку, аналізу, систематизації та узагальнення інформації; 

самоорганізацію й самоконтроль. Всі ці можливості дистанційного навчання 

так чи інакше реалізуються і поширюються, в тому числі, й завдяки роботі 

університетських бібліотек.  

Отже,  розвиток дистанційної освіти буде лише продовжувати зростати, 

ширитися та впроваджуватися разом із розвитком інтернет-технологій і 

вдосконалення методів дистанційного навчання. 

 1.2 ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНІ МЕДІА» ТА «ПАНДЕМІЯ» 

Новим викликом, що постав перед усією планетою в кінці 2019 року стало 

поширення невідомого раніше вірусу Covid-19. І вже з початку 2020 року 

одним з найактуальніших термінів  став термін «пандемія Covid-19». За 

останній рік вона вплинула на усі сфери життя людини та змінила вектор 

роботи будь-якої установи. Саме це стало поштовхом для розвитку 

дистанційної освіти, активувало використання соціальних медіа не лише для 

комункації, а й для роботи на відстані.   

В Україні перший випадок захворювання на Covid-19 було зафіксовано в 

Чернівцях 29 лютого (підтверджено 3 березня) 2020 р. У чоловіка, який прибув 
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з Італії [17]. З 12 березня 2020 року в країні було оголошено карантин, що лише 

посилювався із зростанням кількості хворих. 

Під час пандемії бібліотеки мають виконувати особливу місію, як сказав 

Ален Лешнер (почесний генеральний директор Американської асоціації 

сприяння розвитку науки): «Після пандемії Covid-19, яка істотно і негативно 

вплинула на підготовку нової генерації молодих учених, науку необхідно 

зробити сильнішою, і наше завдання тепер — надати їм всіляку допомогу задля 

майбутнього науки» [18]. 

Говорячи про пандемію, потрібно визначити й поняття карантину, яке 

вплинуло на роботу більшості установ і бібліотек, зокрема.  Відповідно до ст.1 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантин це - 

адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання 

поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб [19]. 

Сучасні інформаційно-бібліотечні установи вже давно зробили частиною 

свого медіа-простору нові медіа, особливо книгозбірні університетів. Як 

студенти, так і викладачі використовують різноманітні соціальні мережі, тому 

що це значно пришвидшує процес отримання інформації. А під час пандемії це 

стало чи не головною можливістю оперативно контактувати, продовжувати 

навчання безперервно, отримувати нові знання.  

Соціальні медіа слугують книгозбірням для того, щоб спілкуватися та 

ділитися інформацією з користувачами, поширювати новини про книги, 

розповсюджувати електронні документів, а також для стабільного контакту з 

читачем двадцять чотири години на добу.  

Сьогодні очевиднішим стає те, що соціальні медіа в усьому своєму 

різноманітті, можуть розглядатись як інструмент трансформування суспільства, 

адже останні орієнтовані на широку аудиторію не лише територіально, а й за 

сферами інтересів [20]. 

Для постійної роботи з читачами університетські бібліотеки використовують 

не лише спеціально створені сайти, сторінки на сайтах університетів, але й 

соціальні мережі. Найчастіше це Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Так, 
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зокрема, окремі бібліотеки університетів роблять дописи на своїх сторінках у 

нових медіа майже щодня. Це тематичні фото, вітання зі святами, об’яви про 

нові надходження літератури, інформація про режим роботи бібліотек, а також 

щодо послуг, які повністю можливо отримати дистанційно. 

Так під час карантинних обмежень працівники університетських 

бібліотек іспаномовних країн працювали вдома з доступом до університетської 

мережі через VPN, а також через Internet до порталів, сховищ, інтрамереж та 

інших інструментів управління ресурсами бібліотеки. Співробітники 

спілкувалися через WhatsApp, Telegram, групи Hangouts Meet або інші 

платформи обміну миттєвими повідомленнями, такими як Slack або Teams. 

Поняття «нові медіа», «дистанційна освіта» та «соціальні мережі» вже є 

не лише словами, а й невід’ємною складовою роботи сучасних книгозбірень. 

Вони допомагають бібліотекам бути гнучкими та надавати усі новітні послуги, 

яких потребує читач, залишаючись з ним на зв’язку без прив’язки до місця. 

Соціальні мережі це один з варіантів діалогу з молодими користувачами, 

сучасними студентами. Саме через них передається та кількість інформації, яка 

може заохотити читача скористатися послугами бібліотеки. Це найсучасніший 

вид бібліотечного маркетингу, який є доступним усім, в тому числі й 

університетським книгозбірням.  

Час пандемії, постійної дистанційної роботи став справжнім викликом 

для бібліотек. Наразі, вже є можливість дослідити їхню роботу під час 

карантинних обмежень та отримати певні результати. Чи стала робота 

продуктивнішою? Чи з’явилася більша кількість користувачів? Порівнюючи 

досвід України та іспаномовних країн світу, можна побачити, що ми рухаємося 

в одному напрямку діджиталізації, хоч і використовуємо для цього різні 

локальні соціальні мережі.  

Висновки до розділу 1 

Ситуація з пандемією, що охопила світ у 2020 році продовжується, тож 

сьогодення вимагає активної присутності бібліотек закладів освіти різних рівнів 

у нових медіа. Досвід іноземних країн, в нашому випадку іспаномовних, може 
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стати в нагоді українським бібліотекам та допоможе зрозуміти в яких 

напрямках роботи вони можуть розширити свій медіапростір. Адже, наразі 

читачем бібліотеки може стати не тільки студент рідного ЗВО але й люди, які 

знаходяться в різних куточках світу. Завдяки соціальним мережам бібліотеки 

можуть зацікавити різних дослідників та допомогти їм у наукових розвідках. 

Академічні книгозбірні України успішно працюють в цьому напрямку, 

використовуючи найбільш популярні в Україні соціальні мережі. 

Джерельною базою дослідження стали роботи науковців Андреї 

Імахінаріо, Гарсії М., Хорхе Антоніо Менесес Ернандеса, Ньєбес Гонсалес 

Фдес-Вільявісенсіо, Людимили Рабаданової, Ірина Власенко, Катерина 

Рум’янцева, Світлана Яремко, Ірина Гладій, а також офіційні сайти бібліотек та 

їх сторінки у соціальних медіа.  

Серед дослідників, які останнім часом зосереджували увагу на різних 

аспектах означеної проблеми, зокрема: використання нових медіа 

бібліотечними підрозділами з метою рекламування своїх продуктів 

досліджувала  Галина Булахова [21]; особливостями поширення інформаційно-

аналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж, питаннями 

інформаційної безпеки займалися Наталія Вітушко [22], Антон Вітушко [23], 

Людмила Чернявська [24] та ін. 

Всі дослідження показують, що є потреба у розробці та запровадженні в 

освітній процес  програмам дистанційного навчання, а також підтримкою 

зв’язку зі студентами через соціальні мережі. Не тільки викладачі 

університетів, а й бібліотеки мають урізноманітнювати свій інтернет-контент, 

що зможе задовільнити потреби користувачів, як в online, так і в offline 

режимах. 
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РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК  

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

2.1. РОБОТА УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК ІСПАНОМОВНИХ 

КРАЇН ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

Для дослідження медіапростору бібліотек університетів іспаномовних 

країн нами було обрано нижче вказані установи не випадково. Саме вони 

відгукнулися на наш запит та пройшли анкетування «Робота бібліотеки під час 

пандемії Covid-19» (Дод. 1), розроблене для даної розвідки. Тож ми обрали 

бібліотеки Королівства Іспанія, Мексиканських Сполучених Штатів, 

Республіки Колумбія та Республіки Еквадор і детально розглянули їх роботу 

під час карантину.  

В ході дослідження використовувалися дані, отримані з онлайн 

анкетування, яке пройшли 11 бібліотек іспаномовних університетів (Дод. 2). 

Слід зазначити, що опитування іспанською та українською мовами ідентичні та 

містять однакові запитання. Це було зроблено свідомо, з метою точного 

порівняння їх медіапростору. Всі питання були пов’язані з діяльністю установи 

під час дистанційної роботи, різним формам спілкування з користувачами, 

веденням сторінок у соціальних медіа. Лише одна з цих бібліотека не 

працювала під час карантинних обмежень, пов’язаних з Covid-19, всі інші 10 

бібліотек працювали у різних форматах.  

Щодо формату роботи найпопулярнішою відповіддю була «робота 

повністю онлайн» (відповіли вісім бібліотек), дві бібліотеки працювали у 

змішаному режимі, одна до червня онлайн, а пізніше повністю відкрилася лише 

з обмеженнями щодо особистої гігієни та використання медичних масок (Дод.1 

питання 3). 

Десять з цих книгозбірень представлені у Facebook, чотири бібліотеки у 

YouTube, п’ять у Instagram та Twitter, три бібліотеки є у WhatsApp, по одній у 

LinkedId, Flicker, Wordpress та Spotify. Але жодної з низ немає в Tiktok, 

Pinterest, Telegram та Viber (Рис. 1).  
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(Рис.1; Дод. 1, питання 4) 

Щодо кількості дописів, то тут інформація наступна: 6 бібліотек робили 

дописи кожен день, 4 декілька разів на тиждень, 1 декілька разів на місяць. 

9 з 11 бібліотек вважають, що контент у різних медіа має відрізнятися, 

тому що різні платформи створені для різних потреб користувачів і  їх 

аудиторія, зазвичай, теж різниться. Лише одна з цих бібліотек вважає, що 

дописи мають бути однаковими. 

Контент, який розміщували на своїх сторінках ці бібліотеки, мав наступне 

походження: авторський, репости з перевірених джерел, дописи та 

повідомлення про зміни в роботі бібліотеки тощо. 

Лише 3 з 11 книгозбірень мають окремого працівника для соціальних 

мереж в інших цим займаються додатково бібліотекарі (7 відповідей), лише в 

одній бібліотеці цим займається окремий працівник від університету –

начальник служби, майстер з дизайну та комунікацій (Дод.1 питання 9). 

Під час карантину до бібліотек найчастіше зверталися студенти та 

науковці, також співробітники університету. Найпопулярнішими запитами 

користувачів під час карантину були наступні: «Проблеми з доступом до 

електронних ресурсів та запитом на сканування (друкованої колекції). На 

додаток до інформації про умови отримання книжок, повернення їх та 

можливість фізичного відвідування бібліотеки»; «Як отримати матеріал для 
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своїх навчальних робіт та/або навчання?»; «Години роботи в які надаватиметься 

послуга позики та використання баз даних»; «Електронні бази даних та 

віртуальна бібліотека» (Дод.1, питання 11). Але під час дистанційної роботи 

бібліотекам приходили й незвичні запити. Наприклад, про вірш, який певний 

час розміщувався на стінах університету чи  докази відсутності дебету. Так 

один професор попросив відсканувати повну тритомну роботу, яку він 

потребував для своїх курсів, хоча йому пояснили, що це неможливо через 

порушення авторських прав. 

Вісім бібліотек обрали соціальну мережу Facebook, як найбільш дієву для 

себе, чотири обрали Instagram, а три – Twitter (Дод.1 питання 12). Стільки ж 

бібліотек вважають, що активність книгозбірні зросла під час дистанційної 

роботи.  

Після анкетування та отриманих результатів ми детально розглянули 

медіапростір по одній університетській бібліотеці в кожній з країн, обравши 

саме найактивніші в нових медіа.  

Бібліотека університету Кастілья-ла-манча (Іспанія) [11] представлена в 

різноманітних соціальних мережах. Звичними для них є Facebook, Twitter,  

YouTube та Instagram. Також вони мають окрему інтернет сторінку для блогу 

(де зараз ведуть тематичний влог «Дозвілля на карантині» Ocio para la 

cuarentena); сторінку на SlideShare (це американська служба хостингу для 

професійного контенту) де можна розміщувати презентації, інфографіку, 

документи та відео; цікаві дошки з фото на Pinterest; а також канал у WhatsApp, 

де 5 днів на тиждень з 9 ранку до 20:30 вечора ви можете отримати 

консультацію з будь-якого питання. 

Бібліотечно-архівна служба Папського університету Саламанки 

(Саламанка, Іспанія) [12] також представлена у Twitter (твіти бібліотеки можна 

побачити і на самому сайті в маленькому віконці в кутку), має цікаву та 

незвичайну сторінку в instagram. Та, як і попередня бібліотека, проводить 

онлайн консультації у WhatsApp.  
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Бібліотека університету Гвадалахари  (Колумбія) [13] також пропонує 

користувачам: швидкий доступ до Twitter, одразу з сайту бібліотеки, там вони 

розповідають усі новини, викладають календар онлайн заходів бібліотеки на 

місяць; має сторінку в Facebook з великою кількістю фото, а також канал на 

YouTube, де навчає, як правильно віддалено користуватися бібліотекою. 

Національний політехнічний інститут «Техніка на службі Батьківщині» 

(Колумбія) [14] представляє свою бібліотеку у таких мережах: Facebook, куди 

вони також завантажують і цікаві відео; Twitter, де розповідають плани та 

заходи бібліотеки. Їх сайт можливо налаштувати для людей з особливими 

потребами та перекласти декількома мовами.  

Бібліотека університету Сан-Франциско де Кіто [15], яка знаходиться в 

Еквадорі, пропонує користувачеві не лише, цікавий за наповненням та гарний 

за інтерфейсом, сайт, але й велику кількість зручних соціальних мереж. Окрім 

звичних для наших бібліотек Facebook, Twitter, YouTube та Instagram, ця 

бібліотека пропонує Flickr. На цьому вебсайті можливо розміщувати свої 

фотографії та відеоматеріали, він створений для їх обговорення, перегляду, 

оцінки або архівування. Саме завдяки зручності та простоті такої системи 

пошуку та завантаження фотографій Flickr є таким популярним він дозволяє 

спілкуватися та створювати тематичні групи, соціальні мережі. Бібліотека 

заповнює його тематичними підпірками фото, які набирають багато переглядів 

(наприклад випускники 2020 року). Також книгозбірня використовує у свої 

роботі LinkedIn — соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових 

контактів. Spotify — інтернет-сервіс потокового аудіоконтенту (стримінговий 

сервіс), що дозволяє легально й безкоштовно прослуховувати музичні 

композиції. Бібліотека сворює плейлисти з музикою на різну актуальну 

тематику. Прикладом може слугувати плейлист «Що послухати під час читання 

на карантині». У TikTok — соцмедійний застосунок для створення та 

поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій, бібліотека викладає цікаві, 

короткі відео, інколи це смішні ролики, інколи інформативні.  
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Ця бібліотека може слугувати прикладом для багатьох університетських 

книгозбірень, вона показує, що соціальні медіа є актуальною платформою для 

заохочення читання та залучення студентів, а її медіапростір доволі широкий. 

Бібліотека університету Екстернадо Колумбії [16]  представлена лише у 

Facebook та Instagram. Однак їх соціальні медіа наповнені різною інформацією: 

новими пропозиціями для читачів; онлайн клубами та іншим контентом, що 

допомагає з дозвіллям. Ця бібліотека пропонує своїм корисвувачам 

скористатися її WhatsApp для отримання новин, їх обговорення, а також онлайн 

консультацій. 

Отже, дослідження медіапростору університетських бібліотек 

іспаномовного світу під час дистанційної роботи показало, що бібліотеки цих 

країн широко використовували соціальні медіа в своїй роботі. Це як добре 

відомі нашим бібліотекам  Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram так і 

ще зовсім нові для них TikTok, Spotify, LinkedIn, Flickr, Pinterest, SlideShare, 

WhatsApp. Однак, саме завдяки такій активності, розглянутим нами 

університетським бібліотекам вдалося швидко та у зручний спосіб налагодити 

комунікацію зі студентами, викладачами та науковцями які змогли продовжити 

користуватися послугами книгозбірні та вчасно отримувати  необхідну їм 

інформацію [33]. 

2.2. МЕДІАПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В 

ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ  

Всесвітня мережа Internet розширює медіапростір освітніх установ, та 

доступ до дистанційної освіти з будь-якого місця, у будь-який час і в будь-

якому темпі. А сама дистанційна освіта дуже швидко переходить від заочної до 

онлайн-навчання або вебосвіти. Інтеграція нових видів освітніх технологій 

дозволяє гнучке навчання, збільшений потенціал для взаємодії та доступу до 

широкої користувацької аудиторії та світового освітнього простору. 

Університетські книгозбірні стають також частиною цифрового освітнього 

середовища. 
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Внаслідок дискусій, щодо форм роботи, академічні бібліотеки стикаються 

із зміною парадигми. Пандемія Covid-19, що внесла корективи в усі сфери 

життєдіяльності людини, не оминула й книгозбірні університетів України. 

Тепер вони мають долати нові виклики, що постали перед академічною 

спільнотою, щоб мати можливість працювати в різних форматах як очно, так і 

дистанційно. Для того, щоб бути успішними в цій новій реальності, бібліотеки 

повинні бути спритнішими та чуйнішими, ніж будь-коли раніше [8]. Після 

оголошення в Україні карантинних обмежень (з 12 березня 2020 року) 

бібліотеки подбали передусім про своїх читачів. І щоб читачі університетських 

книгозбірень не хвилювалися за терміни повернення літератури час її 

використання був автоматично продовжений до відновлення навчання. Для 

розповсюдження доступних електронних ресурсів розроблені конкретні 

комунікаційні канали. Особливо активно та  дуже інтенсивно бібліотеки 

комунікували з читачами через свої соціальні медіа (а деякі з них лише під час 

карантину створили відповідні сторінки). 

Для дослідження роботи у соціальних мережах бібліотек університетів 

України під час пандемії було розроблено анкету «Робота бібліотеки під час 

пандемії Covid-19» (Дод. 3). Дані, отримані з онлайн-анкетування, яке пройшли 

18 бібліотек українських університетів дають певну картину розвитку медіа-

сфери цих книгозбірень та показують їх роботу в період карантинних 

обмежень. Всі питання були пов’язані з дистанційною роботою та 

особливостями спілкування зі своїми читачами через нові медіа.  

Як було зазначено вище в опитуванні взяли участь 18 університетських 

бібліотек (19 працівників) з різних регіонів України (Дод. 4). Лише дві з цих 

бібліотек не працювали під час карантинних обмежень, пов’язаних з Covid-19, 

всі інші 16 бібліотек працювали у різних конфігураціях.  

Щодо формату роботи найпопулярнішою відповіддю була робота 

повністю онлайн (10 бібліотек), обслуговування віддалених користувачів, 

видача літератури на замовлення; деякі працювали в звичному режимі; деякі 

частково.  
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15 з опитаних бібліотек представлені у Facebook, по 8 бібліотек у 

Instagram та YouTube, 3 бібліотеки в Telegram, по 2 бібліотеки у Twitter, 

Linkedin та Viber. Але, нажаль, жодної в TikTok, Spotify, Pinterest (Рис. 2). 

 

 

(Рис. 2; Дод. 3, питання 4) 

Сім бібліотек робили дописи кожний день, ще сім - декілька разів на 

тиждень, інші робили рідко, лише інколи, або зовсім не робили (Дод.3, питання 

5). 

Вісімдесят п’ять відсотків з опитаних  вважають, що контент у різних 

медіа має відрізнятися, тому що різні платформи створені для різних потреб 

користувачів. Так як їх аудиторія, зазвичай, теж відрізняється. Лише дві 

бібліотеки вважають, що контент має бути однаковим (Дод.3, питання 6). 

 Майже всі бібліотеки розміщували на своїх сторінках такий контент: 

авторський, репости з перевірених джерел, дописи та повідомлення про зміни в 

роботі бібліотеки тощо. 

Десять бібліотек мають окремого працівника для соціальних мереж, а в 

інших цим займаються додатково бібліотекарі, або хтось з інших відділів 

університету.  

Під час карантину до бібліотеки найчастіше зверталися студенти та 

науковці, також співробітники університету та іноземні студенти.  
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15 бібліотек обрали найдієвішою соціальною мережею Facebook, 5 

Instagram. 13 з опитаних бібліотек вважають, що активність бібліотеки зросла 

під час дистанційної роботи (Дод.3, питання 12). 

Але під час дистанційної роботи бібліотекам приходили й незвичні 

запити, наприклад: допомогти з дисертацією матеріалами бібліотеки для 

науковця з Мексики; відшукати фото директора бібліотеки Павла Ярковського 

та інші (Дод.3, питання 14). 

У роботі з дистанційним навчанням першочерговим завданням 

бібліотекарів є відповідь на сотні запитів, розміщених на сторінках бібліотеки 

як студентами так і науковцями. Крім того, оскільки студенти часто 

проживають у місцевості де немає повноцінної наукової бібліотеки, послуги 

інтернет-бібліотеки (тобто пошук ресурсів для курсових, бакалаврських, 

магістерських  робіт) є критично значущими. Важливим є те, що віддалені 

послуги бібліотеки користуються попитом – читачі активно долучаються до 

застосування нових можливостей в сучасних умовах [34]. 

Різні соціальні мережі не схожі одна на одну та мають різну аудиторію 

через це потребують різного підходу та маркетингу просування. На даному 

етапі в Україні найбільш популярними є Facebook,, Twitter, Instagram. 

Найсучаснішою є Tik-Tok, але, нажаль, не багато бібліотек представлено у цій 

соціальній мережі.  

Прикладом дистанційної активності може слугувати діяльність Науково-

технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», яка пропонує доступ до електронного архіву 

ElAKPI, а також доступ до 70 наукових повнотекстових зовнішніх баз даних, 

освітніх та наукових матеріалів університету. Дистанційно надає довідки та 

консультує всіх, хто має в тому потребу, визначає УДК, здійснює електронну 

доставку документів та багато іншого [9]. 

Також активне медіасередовище має бібліотека Національного 

політехнічного університету Одеси [26], окрім доступу до баз даних SCOPUS 

and Web of Science, вона відкрила доступ до порталу Springer Link, до журналів 
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видавництва Wiley. Бібліотека використовує сучасні технології для створення 

віртуальних виставок про захопливі книги по унікальним темам, зокрема 

збірників, посібників які є в книгозбірні ОНПУ. Для своїх читачів бібліотека 

відкриває доступ до електронного каталогу, репозиторію, учбових та 

методичних видань університету. 

Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка [27] широко представлена у соціальних мережах, окрім сторінок 

Facebook та Instagram, бібліотека має свій відео-блог на сторінці YouTube. 

Близько 700 користувачів слідкують за новинами бібліотеки у соціальних 

мережах. Бібліотека допомагає науковцям з визначенням індексів УДК та 

перевіркою на плагіат.  

Бібліотека Поліського національного університету [28] здійснює 

перевірку на плагіат різних видів робіт за допомогою сучасних офіційних 

систем перевірки Unicheck та StrikePlagiarism. Книгозбірня також надає доступ 

до спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» та 

глобального ресурсу для безперервного навчання в галузі програмного та 

проектного менеджменту PM World Library. Під час дистанційної роботи 

бібліотека проводить онлайн семінари за актуальною тематикою (наприклад, 

про академічну доброчесність). 

Бібліотеки закладів вищої освіти України намагаються активно 

використовувати соціальні мережі. Тож для детального розгляду ми обрали 

чотири бібліотеки з різних регіонів України. А найпопулярнішими соціальними 

мережами для університетських бібліотек в Україні виявилися Facebook та 

Instagram. Для обміну швидкими повідомленнями академічні бібліотеки 

активно використовують  Viber або Telegram, тому що ці сервіси є 

популярними в Україні. 

Висновок до розділу 2 

Отже, під час карантинних обмежень майже усі бібліотеки працювали 

онлайн, що показує рівень підготовки університетських бібліотек до викликів 

сучасності, можливості матеріально-технічної бази та активної участі в житті 
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новітнього світу. Для ведення соціальних мереж в українських бібліотеках 

найчастіше обирають одного працівника книгозбірні. Іспаномовні бібліотеки 

так само працювали онлайн, або в змішаному режимі. А соціальними мережами 

у них займаються більше самі бібліотекарі, ніж окремий спеціальний 

працівник. 

Головним завданням бібліотек залишається комунікація з читачами, 

допомога з отримання знань та літератури, надання консультацій. Зокрема, 

бібліотека Національного політехнічного університету Одеси надає доступ до 

баз даних SCOPUS та Web of Science, відкриває доступ до міжнародних 

порталів, наприклад Springer Link, та до різноманітних фахових журналів. 

Однак під час карантину опитані нами бібліотеки частіше, ніж зазвичай, 

стикалися з дивними та не зовсім зручними запитами користувачів. 

Найпопулярнішими соціальними мережами для них залишаються Facebook та 

Instagram, але іноземні бібліотеки часто використовують WhatsApp, а не Viber 

або Telegram, що зумовлено їх локалізацією.  
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РОЗДІЛ 3. ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка завжди 

працювала у векторі новітніх технологій та практик, надавала найсучасніші 

послуги користувачам задля зручної співпраці зі студентами, викладачами та 

науковими співробітниками університету. Серед багатьох книгозбірень 

українських ЗВО вона є сучасною та мобільною. Саме тому під час 

несподіваного локдауну та повного переходу на дистанційну форму роботи 

співробітники бібліотеки змогли продовжувати повноцінну комункацію.  У 

форматі онлайн проводилися наради співробітників, бібліотека запровадила 

проводження онлайн-вебінарів щодо використання наукометричних платформ 

SCOPUS та Web of Science.  

З метою забезпечення навчального процесу електронними підручниками 

та посібниками, за заявками користувачів, бібліотека продовжувала робити 

сканування книжок та внесення їх електронних форматів у репозиторій. 

Особливо важливим для користувачів був доступ до таких послуг 

бібліотеки як: створення УДК для наукових робіт, електронна доставка 

документів, перевірка робіт на плагіат. Під час дистанційного навчання 

бібліотека відкрила доступ до багатьох міжнародних ресурсів. Зокрема, до 

«Інформаційного ресурсу» LIBRARIA™, Web of Science, наукометричної бази 

SCOPUS Elsevier, ресурсів порталу Springer Link, науково-дослідних баз даних 

від компанії EBSCO, сервісу «Grafiati» [10]. 

Також бібліотека продовжила розвиток свої сторінок у соціальних 

мережах. Зокрема у  Facebook, куди користувачі бібліотеки приходять, щоб 

читати статті, подивитися відео, можуть вільно перейти на зовнішній ресурс, 

якщо їх зацікавила публікація. Та в Instagram, який забезпечує візуальний 

контакт, а його контент (публікації чи розповідь) складається з захопливих 

фото, чи лаконічних відео до однієї хвилини, чи-то короткої десятисекундної 

історії.  
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Бібліотека активно користується хештегами, щоб читачі могли знайти 

потрібні та цікаві дописи саме для них, знаходити публікації за темами. Якщо 

натиснути на хештег, відобразиться стрічка публікацій, які включають в себе 

інформацію за темою [1]. До прикладу, бібліотека Київського університету 

імені Грінченка використовує такі хештеги: #librarybgku 

#Грінченківськадекада2020 #ДеньУніверситету #бібліотекакубг 

#новинибібліотеки [25]. 

На сторінці Facebook бібліотека має більше 800 підписників, робить 

дописи декілька разів на тиждень та надає офіційну інформацію (номери 

телефонів, електронна пошта тощо).  

Ще на початок березня 2019 року більше 11 млн українців користувалися  

Instagram як однією з найпопулярніших платформ для спілкування. Мобільний 

додаток Instagram залишається в топі соціальних медіа в Україні за кількістю 

завантажень серед додатків соцмереж [2]. Саме тому це є дієвою платформою 

для розвитку бібліотек, особливо тих книгозбірень, які напряму працюють зі 

студентами. На сторінці Instagram бібліотеки Університету Грінченка (яку саме 

під час карантину було створено) 155 підписників, контент орієнтований на 

студентів тож дописи у вигляді фото-постів, короткі об’яви, сторіс. Дописи 

також додаються декілька разів на тиждень та до пам’ятних чи цікавих дат. 

Активним наповненням соціальних мереж займається провідний 

бібліотекар Пономарьова Тетяна [29]. Саме вона створює авторський контент 

для сторінок Facebook та Instagram, слідкує за усіма новинами книгозбірні, 

робить фотографії для актуальних дописів. 

Аналізуючи сайт та соціальні мережі бібліотеки, автором дослідження 

було запропоновано додати на сайт книгозбірні віртуальні виставки у сучасній 

програмі Microsoft Sway, де слайди зручно та лаконічно рухаються за 

розвитком сюжету. 

Було створено кілька незалежних виставок, зокрема за темою «Стівен 

Кінг у бібліотекі КУБГ» (Дод. 5) та «Книги 2020 року видання у бібліотеці 

КУБГ»  (Дод. 5). Окремо було створено виставку для сторінки сайту про нові 

https://www.facebook.com/hashtag/librarybgku?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXhFg-iCDkD9xcEWp7bHcLbOURxOM-CnADi9c17lL-5xvGyM2-Qp0bpAPNZIdCAUXz69JXhwu1UfRzfUPteWEWzd-LS2xDsgFsNqciFNEdARM8WE13dpdXSynlQF7GX9XG69RwuhJGy77sd1gH1_Y_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B02020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe3fgAYXHb1xd2co8J9lh81VrBJc5lOj5rS0yGRN0Rra9-oLirDXPxkL10kea2YE39-Ot5FNmjLEVfmr7SXAV4WdTUhfzwTwOgCq0OHCl1eO9wdHMO5JC7nvpsUpC7k4XUePmGZ7nrNH2BWK9u-jo4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe3fgAYXHb1xd2co8J9lh81VrBJc5lOj5rS0yGRN0Rra9-oLirDXPxkL10kea2YE39-Ot5FNmjLEVfmr7SXAV4WdTUhfzwTwOgCq0OHCl1eO9wdHMO5JC7nvpsUpC7k4XUePmGZ7nrNH2BWK9u-jo4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGrms57Xw3elP6kSsFSKcxg875o3QxjyeDmxRyZlzY06_PlGXqkX4X1UJamHKUv0Rd9CTRdOylmdDDhU6YmrZdiEJBx1PXrtmdf8SNcs6CtIjrbVWjus9wrgWYF6Xxlgkxl8_9ozJp_erUvnsbFd5m&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWyv61RSFzf7EkJo_p8BRXY-3uqManQ61t5i-VkeGa98XZOexZFdClNDdPr1dqOr-nOartj1aZf8L0VcWCdwQ9S4Urtp8-osMAVnRDC0M3KxTr7LrppPCohuCuy_juQsLKh6XtbtKXpC92EEc4xcCLX&__tn__=*NK-R
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надходження книжок «Нові надходження в IV кварталі 2020 році» (Дод. 5). 

Продовжується робота над створенням віртуальних виставок рідкісних видань 

бібліотеки, особливо словників Грінченка, виставки по іншомовним словникам 

та словникам різноманітної термінології, які є перлиною фонду бібліотеки 

університету. 

Середня кількість переглядів виставок складає від п’ятидесяти до ста 

читачів. Кожна виставка містить інформацію про книги та авторів, короткі 

анотації та авторські фото контенту. 

Книгозбірня університету імені Бориса Грінченка може слугувати 

чудовим прикладом для інших бібліотек у сфері дистанційної роботи та 

впровадження новітніх технологій у роботу з читачами.  

Наприклад сервіс «Grafiati» (доступ до якого забезпечила книгозбірня) 

істотно спрощує процес оформлення посилань і скорочує часові витрати на 

оформлення джерел для студентів та науковців.  

Науково-дослідні бази даних від EBSCO пропонують дослідникам та 

студентам велику колекцію з 10 000+ повнотекстових журналів із сотень 

наукових досліджень, а також надає студентам та дослідникам більш широку, 

глобальну перспективу в їхніх бізнес-дослідженнях, допомагаючи відстежувати 

тенденції бізнесу за темами у всьому світі. 

Саме бібліотека університету не просто надає доступ до наукометричної 

бази Web of Science, але й проводить консультації щодо її використання, 

підбору журналів для друку публікацій. 

До бібліотеки університету під час дистанційної роботи продовжують 

надходити різноманітні запити: створення УДК для наукових статей та тез, 

підбір літератури, запити на продовження терміну користування літературою, 

перевірку на плагіат, а також оцифрування документів та підручників. 

На основі проведеного дослідження нами було визначено наступні 

компетентності, необхідні фахівцеві інформаційно-бібліотечної сфери для 

покращення дистанційної комунікації зі своїм користувачем: 
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- обізнаність та любов до бібліотечної справи і літератури загалом, 

грамотна українська мова; 

- базові знання з бібліотечного менеджменту та маркетингу, 

копірайтингу та SMM; 

- робота з фото та відеоредакторами; 

- знання законодавства України щодо авторського права; 

- медіаграмотність та вміння працювати з інформацією (розпізнавати 

фейки); 

- вміння працювати з онлайн платформами та мобільними додатками; 

- бути креативним. 

Університетські бібліотеки максимально намагаються опановувати ці 

навички та компетенції. Таким чином, академічні бібліотеки були й 

залишаються основними інформаційними осередками в системі закладів вищої 

освіти. Вони є центрами акумуляції інформаційних ресурсів та інформаційною 

базою для навчальної й наукової діяльності. Потенціал сучасної бібліотеки 

оцінюється не лише за обсягом та повнотою книжкового фонду, а й за його 

актуальністю та можливістю книгозбірні надавати найновішу  інформацію у 

найкоротші терміни для забезпечення потреб своїх користувачів. 

Висновок до розділу 3 

Для повноцінного розвитку дистанційних послуг бібліотек, їх 

медіапростору, а особливо в роботі з новими медіа, потрібно переймати та 

ділитися досвідом, в тому числі й з іноземними книгозбірнями. Авторський 

контент є не тільки найважливішим у наповнені соціальних мереж, а й 

достатньо громіздким для створення. За результатами опитування, наші 

бібліотеки розуміють важливість виготовлення такої медіапродукції, але 

потребують більш сучасної матеріально-технічної бази та відповідної фахової 

підготовки. Іноземні бібліотеки зауважують, що створення авторського 

контенту потребує не тільки базових навичок – комунікабельності та 

обізнаності в бібліотечній справі, а й навичок в графічному дизайні, 
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оформлення матеріалів бібліотеки у цифровому форматі та використання 

віртуальних інструментів і цифрових технологій. 

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка активно 

розширює свій медіапростір, що можна легко простежити через їх сайт та 

соціальні мережі, а її фахівці опановують нові знання та звертаються за 

підтримкою до студентів університету. 
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ВИСНОВКИ 

 Сучасні фахівці інформаційно-бібліотечної справи активно 

використовують нові інформаційні технології для спілкування, обміну ідеями 

та консультування. А університетська бібліотека (вирішуючи в якій соціальній 

мережі бути присутньою, чи який контент очікують від неї ї користувачі) має 

визначити тематику цих запитів, потреби в інформації та  врахувати їх 

уподобання й очікування. Для розвитку власного медіапростору їм варто 

спілкуватися та ділитися досвідом  з фахівцями з інших бібліотек, які 

використовують подібні послуги, та розуміти цілі обраних ними соціальних 

медіа. 

При впровадженні цих нових інструментів слід пам’ятати, що вони не 

працюють самі по собі, необхідна присутність фахівця з питань інформації, 

який відповідає за структурування, представлення, контроль та оновлення 

опублікованого вмісту.  Якість сайту академічної бібліотеки в нових медіа 

формується за допомогою робочого плану, який включає визначення цілей, 

ідентифікацію користувачів та їх потреб, побудову, проєктування, 

обслуговування, оцінку та подальший зворотній зв'язок, що дозволить 

реалізацію усіх ідей. 

Цінність соціальних мереж полягає в тому, як вони використовуються. 

Вони мають, як і будь-який інший інструмент комунікації, сильні та слабкі 

сторони, які бібліотекар повинен враховувати, коли він має намір виробляти 

якісну продукцію.  

Під час наукового дослідження були розкриті поняття «дистанційна 

освіта», «пандемія Covid-19» та «соціальні медіа». Було проаналізовано 

публікації з даної теми таких провідних науковців як: Андреї Імахінаріо, Гарсії 

М., Хорхе Антоніо Менесес Ернандеса, Ньєбес Гонсалес Фдес-Вільявісенсіо, 

Людмили Рабаданової, Ірини Власенко, Катерини Рум’янцева, Світлани 

Яремко, Ірини Гладій та інших. 

Для якісного дослідження було розроблено анкету та проведено онлайн-

опитування. Окрема частина розвідки була присвячена вивченню соціальних 
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медіа університетських бібліотек України та іспаномовних країн (Іспанії, 

Мексики, Колумбії, Еквадору). За результатами проведеного анкетування 

«Робота бібліотеки під час пандемії Covid-19» (яке є ідентичним як в 

іспанському так і в українському варіантах) й аналізу медіапростору обраних 

бібліотек було розроблено рекомендації для фахівців, що безпосередньо 

займаються роботою з новими медіа. 

Практична частина нашого дослідження присвячена детальному 

вивченню форм дистанційної роботи бібліотеки Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Проведено ґрунтовний аналіз її медіапростору, активних дій 

під час карантинних обмежень, спілкуванню з користувачами. Було розроблено 

та впроваджено авторський контент на сторінках сайту книгозбірні, як-то 

віртуальні-виставки з фондів бібліотеки, створені за допомогою сучасної 

програми Microsoft Sway. Також надано практичні рекомендації щодо 

розширення медіапростору бібліотеки та створенню авторського контенту, з 

урахуванням досвіду дистанційної роботи українських та іноземних 

університетських бібліотек. 
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