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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  

МЕРЕЖІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
 

Мета роботи – дослідити інформаційно-комунікаційне забезпечення розвитку мережі публіч-

них бібліотек шляхом узагальнення теоретичних підходів до означеного питання. Методологія дослі-

дження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів вивчення суспільних явищ і процесів 

(аналіз, синтез, типологізація, екстраполяція, абстрагування, прогнозування, узагальнення), а також 

методів системного, порівняльного та структурно-функціонального аналізу, що дало змогу визначити 

актуальні напрями формування основних потреб щодо інформаційно-комунікаційного забезпечення пу-

блічних бібліотек, з урахуванням сучасного технологічного розвитку та вимог користувачів. Наукова 

новизна роботи полягає в розширенні теоретичних аспектів розвитку публічних бібліотек на основі 

сучасних напрямів інформаційно-комунікаційного забезпечення. Висновки. Інформаційно-комунікативні 

технології суттєво вплинули на життя сучасного суспільства, змінивши підходи до розвитку сфери 

публічних бібліотек і сформувавши актуальні напрями надання бібліотечних послуг. У розвитку бібліо-

течної справи сьогодні утвердився напрям оцифрування культурної та наукової спадщини, створення 

електронних каталогів і колекцій та перехід до віддаленої роботи у віртуальному просторі. Визна-

чено, що в умовах цифрової трансформації суспільства необхідний клієнтоорієнтований підхід при 

встановленні цілей інформаційно-комунікаційного забезпечення, що враховує інтереси користувачів, 

спрямований на виявлення їх потреб та надання необхідних бібліотечних послуг. Важливим вказано 

подальший інноваційний і технічний розвиток бібліотечного оснащення з метою збільшення релевантності 

в сучасному суспільстві. Публічні бібліотеки мають розширювати інформаційно-комунікаційне забез-

печення для надання різних сучасних послуг користувачам, освоюючи нові функції, які дають можли-

вість забезпечувати суспільство актуальною, якісною інформацією, широкими можливостями відда-

леного доступу, розвивати медіа- та інформаційну грамотність, формувати на основі комунікатив-

них практик культурну ідентичність людини. 

Ключові слова: публічна бібліотека, інформаційно-комунікаційне забезпечення, інноваційні 

технології, інформаційні послуги. 
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THEORETICAL APPROACHES TO INFORMATION AND COMMUNICATION 

SUPPORT IN PUBLIC LIBRARIES NETWORK 
 

The purpose of the article is to study the theoretical approaches to information and communication support 

in the network of public libraries. The research methodology is based on the general scientific methods of studying 

social phenomena and processes (namely, analysis, synthesis, typologisation, extrapolation, abstraction, forecasting, 

generalisation, as well as the methods of systemic, comparative, and structural-functional analyses). The usage of 

these methods enables outlining the current trends of forming information and communication support of public  
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libraries taking into account modern technological development and user demands. The scientific novelty of the 

paper consists in expanding the theoretical aspects of public libraries development based on contemporary trends 

of information and communication support. Conclusions. Information and communication technologies have sig-

nificantly affected the life of modern society, changing the approaches to the development of public libraries sphere 

and shaping the existing trends in library services provision. Currently, the development of librarianship presup-

poses digitilisation of cultural and scientific heritage, the elaboration of electronic catalogues and collections, as 

well as the transition to remote work in virtual space. It has been established that against the backdrop of society 

digital transformation, a client-oriented approach is indispensable in setting the goals of information and commu-

nication support, taking into account the users’ interests, focused on identifying their needs and providing the rele-

vant library services. Further innovative and technical development of library equipment aimed to increase its rel-

evance in modern society is deemed important. Public libraries should expand information and communication 

support to provide a wide range of enhanced services to users, mastering new functions that allow providing society 

with relevant, high-quality information, extensive remote access possibilities, development of media and information 

literacy, and an individual’s cultural identity formation based on communicative practices.  

Keywords: public library, information and communication support, innovative technologies, information 

services. 

 

Актуальність теми дослідження. Технологіч-

ний розвиток останніх десятиліть, що відбувся на 

основі впровадження інтернету, мобільних техно-

логій та розширення гуманітарних потреб суспільс-

тва, вплинув досить суттєво на зміну підходів у 

сфері бібліотечної справи, маючи на меті впрова-

дження інноваційних підходів до обслуговування, 

створення цифрових баз та колекцій, розширення 

можливостей надавати актуальні послуги спожи-

вачам. Потреби сучасного існування, нові комуні-

кативні форми діалогу й отримання інформації 

сприяють пошуку форм дистанційної роботи, вір-

туальних сервісів, надання в користування інфор-

маційних ресурсів, чим формується стратегічна 

перспектива розвитку бібліотечної діяльності.  

Із зазначеного випливає і зміна цілей та місії 

публічних бібліотек, що спирається не лише на збір, 

акумулювання інформаційних науково-культурних 

ресурсів і можливість їх використання, а й ство-

рення сучасного мультимедійного інформаційно-

комунікативного простору, що є частиною цифро-

вого суспільства з його багатоаспектними потре-

бами та вимогами у сферах науки, освіти, куль-

тури, дозвілля та духовного надбання. 

Активне впровадження інформаційно-ко-

мунікаційних технологій (ІКТ) у галузь публічних 

бібліотек позитивно вплинуло на їх розвиток. За-

стосування ІКТ забезпечило можливість створю-

вати електронні каталоги; переводити в цифровий 

формат частину наявного фонду; розроблювати 

власні бази даних, електронні бібліотеки, зведені 

каталоги, корпоративні бібліотечні мережі; впро-

ваджувати інтернет-пошук з бібліографічних і пов-

нотекстових ресурсів; формувати віртуальні корис-

тувацькі сервіси, що забезпечують з ними інтерак-

тивний зв’язок, доступ до електронних бібліотечних 

систем. Тож актуальним питанням сьогодення вба-

чаємо розроблення теоретичного підґрунтя для по-

дальшого розвитку інформаційно-комунікаційного 

забезпечення сучасних публічних бібліотек. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання, 

пов’язані з розробленням теоретичних і приклад-

них напрямів інформаційно-комунікативного за-

безпечення в мережі публічних бібліотек стали 

предметом дослідження зарубіжних та вітчизняних 

науковців, серед яких: Т. Вібе [1], Т. Гранчак [2], 

І. Жорова [3], А. Зубко [3], В. Кузьменко [3], О. Ма-

карова [4], С. Рейнольдс [5], Н. Слюсаренко [3] та 

ін. Не применшуючи внесок вказаних вчених, на-

голосимо на важливості окремо дослідити теоре-

тичні питання інформаційно-комунікативного за-

безпечення в мережі публічних бібліотек в умовах 

цифрової трансформації суспільства. 

Мета роботи – дослідити інформаційно-

комунікаційне забезпечення розвитку мережі публіч-

них бібліотек шляхом узагальнення теоретичних 

підходів до означеного питання. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 

на недостатнє фінансування сфери культури, дер-

жава постійно намагається віднайти можливість 

забезпечити реалізацію відповідної політики роз-

витку бібліотечної справи, враховуючи її базову 

роль у суспільному розвитку та подоланні інфор-

маційної нерівності. 2020 року в Україні функціо-

нували 16 тис. бібліотек, на пунктах бібліотечного 

обслуговування публічних та державних бібліо-

тек налічували понад 24 тис. комп’ютерів (20 тис. 

з яких під’єднані до мережі «Інтернет») та понад 

7 тис. одиниць мультимедійного обладнання, а за-

гальний обсяг власних електронних баз становив 

майже 36 млн записів [6; 7]. 

Розглядаючи сучасну мережу публічних біб-

ліотек як інститут соціальних комунікацій, основ-

ною функцією їх визначимо інформаційно-комуні-

каційну діяльність, що передбачає акумулювання 

процесів інформаційної діяльності на основі соці-

альної комунікації [8]. Для реалізації зазначеної 

функції необхідні відповідні засоби забезпечення, 

щоб формувати, використовувати та поширювати 

інформаційні продукти, надавати інформаційні 
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послуги на основі можливих способів комуніка-

ційної діяльності.  

Інформаційно-комунікаційне забезпечення 

розглядають як мережеву взаємодію між інформа-

ційними об’єктами шляхом використання каналів 

передачі інформації, засобів зв’язку та комуніка-

ції, що містять інформаційні технології збирання, 

накопичення, передачі, обробки, продукування, 

поширення інформації [9, 65]. 

Дискусії про цифрові технології в публіч-

них бібліотеках інколи виходять за межі безпосе-

редньо галузі, звертаючись до інших сфер науко-

вих знань, таких як соціологія, інформатика та на-

ука про комунікації. Теорії, дослідні інструменти 

та методи часто не обмежуються однією конкрет-

ною науковою дисципліною і мають міждисцип-

лінарний характер. Можливість подальшого роз-

витку вбачаємо в посиленні інформаційно-кому-

нікаційної функції бібліотек, продовженні їх пере-

творення в інтелектуальний простір міжкультурної 

комунікації. 

При оцінці ролі бібліотек [1] є думка, що біб-

ліотечні ресурси (журнали, монографії, книги, ін-

струменти, бази даних з дисциплінарних досліджень) 

та послуги (міжбібліотечний абонемент, навчання 

інформаційної грамотності) усе ще мають вирішальне 

значення для підтримки високоефективних дослід-

ницьких середовищ. При цьому багато вчених на-

полягають на трансформації бібліотек, необхідності 

постановки нових завдань, упровадженні іннова-

ційних форм і методів роботи (консультування 

дослідників, обробка даних та поширення відкри-

тої інформації, організація відкритого доступу та 

сховищ), оскільки вважають, що традиційні показ-

ники й форми роботи вже не достатньо демон-

струють цінність академічної бібліотеки в цифро-

вому середовищі [10].  

На думку Т. Гранчак, в умовах цифровізації 

продуктів і сервісу бібліотечний простір виходи-

тиме за межі наявної інфраструктури та міститиме 

середовище віртуального простору, що створює 

та контролює бібліотека, а також зовнішні локації 

реального середовища, шляхом яких публічна біб-

ліотека наближує до користувача власні продукти 

та послуги [2].  

У дослідженні щодо майбутнього розвитку 

бібліотек [11] науковці виокремили ключові тен-

денції: доступ до інформації в будь-якому місці 

постійно для всіх; бібліотека в усіх громадах че-

рез загальну інфраструктуру; єдиний інтерфейс 

доступу до інформації, що підтримує наявну різ-

номанітність; реалізована модель централізованого 

фінансування (державне фінансування). Аналіз 

майбутнього, зокрема австралійських, публічних 

бібліотек [5] дає змогу стверджувати, що для біб-

ліотек важливо протистояти зовнішнім викликам 

та успішно адаптуватися до майбутніх потреб ко-

ристувачів у мінливому світі.  

У зазначених проєктах бібліотеки представ-

лені як постачальники інформаційних ресурсів та 

послуг, сформульовано роль бібліотечних техно-

логій та визначено можливості майбутнього роз-

витку бібліотечних фахівців. Створення та обгово-

рення можливих сценаріїв майбутнього дає змогу 

бібліотекам планувати реальну та віртуальну 

діяльність.  

Постійною проблемою є розуміння того, які 

технології мають значення та пов'язані з місією 

конкретної бібліотеки. Можна виявити тенденції 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

та встановити їхню ефективність у стратегії біблі-

отек. Важливим вважаємо стежити за тенденці-

ями в галузі вищої освіти, інформаційно-комуні-

каційних технологій, інформацією, що розкриває 

поведінку користувачів та соціальних мереж [12].  

У період активних процесів цифрової транс-

формації суспільства публічні бібліотеки мають: 

- реалізовувати право громадян на доступ до 

інформації і знання на основі сучасних технологій; 

- пом’якшити диспропорції доступу до ін-

формаційних мереж для жителів усіх регіонів; 

- нейтралізувати небезпеку обмеження доступу 

до окремих інформаційних ресурсів за рахунок 

розширення інформаційно-комунікаційного забез-

печення; 

- слугувати джерелом знань, творчості та 

безперервної освіти для людей різного віку; 

- реалізовувати інструментарій активної участі 

громадян у суспільному житті й управлінні державою; 

- інформаційно підтримувати економіку та 

бізнес. 

Еволюція публічних бібліотек пов’язана з 

розвитком вебтехнологій, зміною потреб читачів, 

оскільки бібліотека, яка може налаштувати себе 

на локальні запити своєї спільноти, буде успіш-

ною та актуальною [13]. У дослідженні [14] запро-

поновано модель для бібліотечного обслугову-

вання наступного покоління – Бібліотека 4.0.  

Основними концепціями Бібліотеки 4.0 є: 

- інтелектуальні підходи;  

- Makerspace (втілення ідей у життя за допо-

могою сучасної техніки: 3D-принтерів, робототех-

ніки, обладнання для створення відеоігор, елект-

ронних книг та ін.; надання бібліотеками власної 

техніки та необхідної літератури, запрошення ви-

кладачів, які вчать втілювати в життя нові техно-

логії, аналізують поведінку й інтереси користувача, 

адаптуючи роботу під умови, що змінюються); 

- відкритий вихідний код, відкрите програмне 

забезпечення (Open Source);  

- хмарні послуги (Cloud Service);  

- доповнена реальність.  
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Для вирішення внутрішніх технологічних 

завдань, створення сервісноорієнтованих техно-

логій обслуговування, генерації власних інформа-

ційних продуктів і послуг, забезпечення доступу 

до отримуваних ліцензійних ресурсів у публічних 

бібліотеках використовують технічні та програмні 

засоби: комп’ютерну техніку (серверне обладнання, 

мейнфрейми, кластери, персональні комп’ютери, 

ноутбуки, планшети); комп’ютерну периферію 

(термінали, зовнішні диски, принтери, сканери); 

мережеве обладнання (маршрутизатори, комутатори, 

модеми), мобільні технології і додатки (qr-коди 

для створення інтерактивних виставок книг бібліо-

теки, мобільні аудіогіди, програми електронної 

видачі книг на пристрій користувача), соціальні 

мережі [4]. До сучасних технологій, що визнача-

ють перспективи розвитку засобів інформаційно-

комунікаційного забезпечення, відносять мобільні 

технології, цифрові ресурси, програмне забезпе-

чення, сенсорні інтерфейси, візуалізацію даних [3]. 

Сферами інформаційно-комунікаційного забезпе-

чення науковці розглядають розвиток бренду пуб-

лічної бібліотечної установи, управління взаємо-

дією з користувачами, нарощування бази користу-

вачів за рахунок інформування в мережі «Інтер-

нет», формування соціального середовища [15]. 

Варто мати на увазі, що зовнішнє техноло-

гічне середовище швидко змінюється, як і типи ін-

формації, що надають бібліотеки. Інформацію, 

яка відповідає потребам користувачів, потрібно 

надавати через пристрої та у формі, бажаній для 

користувача. Ключовим завданням для бібліотек 

є керування колекціями електронних ресурсів та 

забезпечення ефективного доступу користувачів 

до цього контенту. Ліцензійний електронний кон-

тент у наш час є основною статтею витрат бю-

джету для більшості бібліотек, а електронні книги – 

частина бюджетів публічних бібліотек, що най-

більш швидко зростає. 

Цифрові технології змінюють бібліотечні 

простори, у бібліотеках з’являється потреба в но-

вих типах середовища, у яких користувачі можуть 

отримати доступ до інформації в цифровому ви-

гляді, наприклад електронні читальні зали, облад-

нані місця для перегляду фільмів і прослухову-

вання аудіокниг. Забезпечуючи доступ до інфор-

маційних ресурсів в електронному вигляді, техно-

логій та культурних заходів, бібліотеки стають 

центрами сучасної культури. 

Поступові цифрові зміни в роботі з інформа-

ційними продуктами та наданні сервісних послуг 

публічними бібліотеками дали змогу розпочати 

відправляти / приймати електронною поштою по-

відомлення; збирати замовникам інформацію в 

мережі «Інтернет»; записувати інформацію на 

змінні накопичувачі; перекладати тексти; скану-

вати й копіювати. Використання інформаційно-

комунікативних технологій при наданні бібліотечних 

послуг сприяє ефективному використанню наяв-

них ресурсів і розширює можливості користувачів 

в отриманні необхідної інформації, підвищуючи 

суспільну роль бібліотеки.  

К. Бережна вважає, що ключовими напря-

мами формування необхідного інформаційно-ко-

мунікативного забезпечення публічних бібліотек 

є впровадження автоматизованих інформаційних 

систем та інтеграція хмарних технологій у про-

цеси обслуговування користувачів; формування 

інноваційної сервісної політики в процесі роботи 

з інформаційними продуктами та послугами; ви-

користання мережевих технологій (електронні ін-

формаційні каталоги та ресурси, віртуальні консуль-

тації і віртуальний доступ, надання інформацій-

них джерел в електронних форматах) [16]. 

Найбільш перспективними для бібліотеки 

стають інтерактивні методи комунікації, що пе-

редбачають різноманітні практики – безпосередня 

спільна участь, взаємодія з партнерами, у ході 

яких досягають спільних цілей, відбувається осо-

бистісна самореалізація, співвіднесення себе з іншим, 

прийняття його культурних цінностей. Одним зі 

специфічних інструментів віртуальної комунікації, 

що істотно модифікує традиційні форми взаємодії 

споживачів у реальному бібліотечному просторі, 

є технологія «доповненої реальності» (augmented 

reality). Вона збагачує наявну інформацію, вір-

туально моделюючи ті чи інші об’єкти з тим, щоб 

реальні читачі сприймали їх через екран смарт-

фона або іншого подібного пристрою. Спираю-

чись на прочитаний пристроєм QR-код, ці додатки 

можуть надавати користувачеві науково-довідко-

вий матеріал, фактично виконуючи функцію інди-

відуального порадника. 

Технології нових медіа повинні забезпечу-

вати просте та доступне оцифрування бібліотеч-

них об’єктів, і повнота такої репрезентації забез-

печується поданням об’єктів у різних варіантах. 

Поле віртуальної бібліотечної комунікації на-

пряму залежить від глобальної мережі «Інтернет», 

а окремі елементи цього простору зв’язані за до-

помогою гіпертекстових посилань. Виділимо низку 

підстав комунікації у віртуальному просторі: 

зв’язок з мережею «Інтернет»; зв’язок з просто-

ром реальної бібліотечної колекції, віртуальний 

прообраз якої формується за допомогою репре-

зентації; інтерактивний характер комунікації ко-

ристувачів з інформацією на основі технічних 

пристроїв; можливість моделювання структури 

віртуального простору комунікації залежно від 

концепції, яку розробили її автори; динамічність 

віртуальної репрезентації бібліотечного простору, 

можливість її структурної перебудови; постійна 

доступність простору віртуальної бібліотечної ко-

мунікації. 
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Наукова новизна роботи полягає в розши-

ренні теоретичних аспектів подальшого розвитку 

публічних бібліотек на основі сучасних напрямів 

інформаційно-комунікаційного забезпечення. 

Висновки. Отже, за результатами дослідження 

визначено, що інформаційно-комунікативні тех-

нології суттєво вплинули на життя сучасного сус-

пільства, змінивши підходи до сфери публічних 

бібліотек. У розвитку бібліотечної справи сьогодні 

утвердився напрям оцифрування культурної та на-

укової спадщини, надання комунікативних послуг 

та перехід до роботи у віртуальному просторі. 

Світова теоретична думка та досвід практичної ді-

яльності публічних бібліотек демонструють, що в 

умовах цифрової трансформації суспільства необ-

хідний клієнтоорієнтований підхід при визначенні 

стратегічних цілей інформаційно-комунікаційного 

забезпечення, що враховує інтереси користувачів 

і спрямований на виявлення їхніх потреб та на-

дання необхідних послуг. Можна стверджувати, 

що публічні бібліотеки мають постійно технічно 

розвиватися, обираючи необхідні інформаційні 

технології та комунікаційні засоби, щоб надавати 

інноваційні послуги та розширювати напрями ро-

боти – це наближатиме їх до споживачів, роби-

тиме більш релевантними в сучасному інформа-

ційному суспільстві. З урахуванням подальшої ін-

телектуальної еволюції інформаційних техноло-

гій і систем публічні бібліотеки мають майбутнє, 

зокрема, у розширенні інформаційно-комуніка-

ційного забезпечення для надання різних сучас-

них послуг користувачам. Відповідно в умовах 

стрімкого розвитку інформаційного суспільства 

публічні бібліотеки трансформуються, освоюючи 

не лише нові технології, а й нові функції, щоб за-

безпечувати суспільство актуальною, якісною ін-

формацією, широкими можливостями віддале-

ного доступу, розвивають медіа- й інформаційну 

грамотність, формують на основі комунікативних 

практик культурну ідентичність людини. 
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