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Вир 52  

 

 

Віртуальний бібліотечний простір : методичні рекомендації: до Всеукраїнського 

дня бібліотек / уклад. Л. О. Соколовська; КЗ КОР Київська обласна бібліотека для 

юнацтва. – Київ, 2018. – 26 с. 

Видання містить методичні рекомендації по створенню віртуального 

бібліотечного простору. Зокрема, детально розглянуто використання, таких форм 

роботи як: ведення веб-сайтів, сторінок у соціальних мережах, створення 

віртуальних виставок та буктрейлерів. Веб-сайт бібліотеки розглянуто з аспекту 

розробки – структура, зручність навігації; та контенту – інформаційне наповнення. 

Розроблено алгоритм та рекомендації, з роботи бібліотекарів в соціальних мережах. 

Приведено структуру, етапи створення, наповнення, особливості оформлення та 

сервіси для створення віртуальних виставок. Подано класифікації видів буктрейлерів, 

етапи та вимоги до їх створення, особливості монтажу та програмне забезпечення. 

Видання містить рекомендаційний список джерел за даною темою . 

Видання адресоване бібліотечним працівникам. 
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Якщо Вас немає в Інтернеті, то Ви не існуєте! 

Білл Гейтс 

 

 

 

 

Сьогодні бібліотеки дедалі активніше використовують інноваційні технології, актуальними для 

бібліотеки є засоби що діють на користувача  в віртуальному інтернет-середовищі. Бібліотечна 

практика поповнюється такими інноваційними формами, як створення та ведення веб-сайтів, блогів, 

та сторінок в соціальних мережах для представлення бібліотеки та її діяльності в інтернеті, 

використання можливостей соціальних мереж для комунікації з користувачами, для розкриття  

бібліотечних фондів та популяризації читання стають в нагоду бук-трейлери та віртуальні виставки. 

Формування віртуального бібліотечного простору для задоволення інформаційних потреб юнацтва є 

одним із пріоритетних завдань мережі юнацьких бібліотек. Присутність бібліотеки для юнацтва в 

Інтернеті здійснюється через організацію та підтримку віртуальних представництв - сайту, блогу, 

сторінки та/або групи в соціальній мережі, відео-каналу, фотоколекції, онлайн-презентацій тощо. 

Позитивний імідж сучасної бібліотеки є запорукою її успіху в соціумі, а для ефективного 

представлення установи слід створювати також і ефективний віртуальний бібліотечний простір. 

Діапазон завдань, які може вирішити бібліотека за допомогою інтернет-технологій, різноманітний. 

Наприклад, у закордонних книгозбірнях мультимедійні сервіси використовують для створення 

віртуальних екскурсій, галерей, навчальних відео-курсів, відео-лекцій, організації відео-конференцій, 

висвітлення новин. Блоги, форуми, мережеві спільноти, вікі, соціальні закладки є ефективним 

засобом об'єднання та спілкування аудиторії, розвитку персоніфікованого доступу до бібліотечних 

електронних ресурсів. Узагальненим критерієм рейтингу, соціального статусу бібліотек у 

віртуальному середовищі є рівень залучення користувачів сайтів, блогів тощо до їхнього 

функціонування, який виражається не тільки в кількісних показниках відвідувачів, а й в оцінних 

судженнях, коментарях. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій у бібліотечну діяльність призвела до 

кардинальних змін у сприйнятті бібліотеки, виокремленні її функцій та у підходах до бібліотечно-

інформаційного обслуговування. Однією з найважливіших складових іміджу бібліотеки є її Веб-сайт. 

Дизайн сайту, спосіб подачі матеріалу, повнота інформації, що на ньому представлена, а також 

оновлення сайту - одні з головних складових у створенні сприятливого враження про бібліотеку. 

Бібліотеки створюють свої сайти, завдяки яким споживач може дізнатися про історію виникнення 

бібліотеки, про зміст виставок, фондів і колекцій, електронних ресурсів, реквізити, режим роботи 
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бібліотечного закладу, бібліотечні послуги та їхню продукцію, умови обслуговування користувачів 

тощо. Комп’ютерна реклама покликана повідомити користувача про існування таких сайтів. 

Потрапляючи ж на сайт, користувач матиме змогу дізнатися про потенціал бібліотеки. Маючої 

особисту адресу в мережі, бібліотека може постійно підтримувати та оновлювати надану 

користувачам інформацію, даючи їм змогу оперативно реагувати на бібліотечні повідомлення тощо. 

Очевидно, що юнацьким бібліотекам для просування своєї 

діяльності в віртуальному середовищі недостатньо одного 

лише сайту, потрібні додаткові засоби інформування, зокрема 

й менш офіційні та формальні, наприклад соціальні мережі. 

Останнім часом дедалі більше бібліотек створює свої сторінки 

в соціальних мережах. Інструменти соціальних мереж 

допомагають доносити інформацію до користувачів у дуже 

зручний спосіб, а також рекламувати діяльність бібліотеки. 

Представлення бібліотеки в соціальних мережах дає змогу 

оперативно повідомити великій аудиторії про надходження 

нових видань, заплановані заходи та поширити цю інформацію далі. Соціальні мережі продуктивно 

впливають на розвиток бібліотечної справи і дають змогу реалізувати чимало цікавих і корисних 

проектів. Стимулюється обмін знаннями щодо бібліотечних практик, розвиваються дружні спільноти 

професіоналів, готових надати консультацію і допомогти у вирішенні проблем. Використовуючи 

соціальні мережі, фахівці книгозбірень сприятимуть оновленню статусу й іміджу установи, адже 

соціальні мережі надають змогу отримати додатковий канал реалізації власних стратегій, оперативно 

інформувати про діяльність, просувати бібліотечні послуги і ресурси. 

Використання новітніх медіа є нині одним із технологічних аспектів медіатизації бібліотек. 

Феномен новітніх медіа відображає процес розвитку цифрових, мережевих інформаційних технологій 

і комунікацій, конвергентність каналів. Бібліотека в медіапросторі сучасності реалізовує нові напрями 

діяльності, що характеризуються відкритістю, гетерогенністю представлення інформації, 

саморозвитком, багатоканальністю, пріоритетом горизонтальних зв'язків тощо. Упровадження 

новітніх медіа у практику бібліотечних установ дає можливість отримувати сучасні інструменти 

впливу та формувати стратегії зі стимулювання та залучення до своєї діяльності аудиторії, 

зміцнювати соціальні зв'язки. 

Для привернення уваги до конкретних видань і допомоги користувачам в орієнтуванні  у фонді 

бібліотеки, необхідно їх рекламувати. На сьогодні особливе місце в арсеналі засобів рекламного 

впливу займають виставки, які надають широкі можливості демонстрації рекламованих виробів для 

встановлення прямих контактів з користувачами. Наразі віртуальні комунікації та веб-можливості є 

обов’язковою умовою конкурентоспроможності бібліотек. З огляду на це, стають невід’ємною 

складовою їхньої виставкової діяльності віртуальні виставки. Такі експозиції можуть готуватися 

паралельно з традиційними книжковими виставками або бути самостійною формою розкриття та 

популяризації фондів, вони є ефективним інструментом залучення користувачів до бібліотеки, 

засобом створення її позитивного іміджу. Використання у діяльності бібліотечного закладу 

мультимедійних засобів, як перспективного і високоефективного інструменту, надає можливість 

представити більші обсяги інформації в потрібній послідовності. Прикладом слугують електронні 

виставки. Якщо традиційна книжкова виставка в системі бібліотечного обслуговування є засобом 

задоволення споживчого попиту читачів, то віртуальна виставка – це синтез традиційного книжкового 

та новітнього електронного способів подання інформації. Використання віртуальних виставок, в 

бібліотечній роботі, дає можливість вирішити ряд проблем, які неможливо вирішити традиційними 

способами виставкової діяльності.  

Позитивний імідж сучасної бібліотеки залежить також від її якісного позиціонування у 

медіапросторі. Одним з ефективних видів сучасних мульти-медійних продуктів є буктрейлер, який в 

свою чергу є і потужним засобом рекламування книг. Буктрейлер покликаний просувати книгу, 

сприяти доведенню її змісту до читача, залишити слід у його свідомості. Водночас він має 

інтригувати, викликати бажання самостійно прочитати книгу. Створення буктрейлерів на книги з 

фондів бібліотек – це чудові перспективи залучення нових читачів.  
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Веб-сайт бібліотеки –  

головна складова віртуального бібліотечного простору 

Веб-сайт − це сукупність документів, «веб-

сторінок» об'єднаних у сайт і пов'язаних за змістом і 

навігацією. Веб-сторінка бібліотеки висвітлює 

інформацію, яка є цікавою і корисною для читачів. Це 

може бути інформація про фонди, літературу, 

каталоги, картотеки, режим роботи, правила 

користування бібліотекою, тематичні заходи, книжкові 

виставки, інформаційні послуги, що надає бібліотека 

користувачам. Веб-сайт − це віртуальний 

інформаційний центр бібліотеки, який об'єднує тематично пов'язані між собою веб-сторінки і 

презентує діяльність бібліотеки в мережі Інтернет. Потрапляючи на сайт, користувач матиме змогу 

дізнатися про потенціал бібліотеки.  

На сьогодні в мережі можуть бути розміщені різноманітні відомості про бібліотеку, її продукцію та 

послуга, умови обслуговування користувачів, плани розвитку тощо. За таких умов інформація має 

максимум шансів дійти до потенційних споживачів, оскільки в Інтернеті існує ряд довідкових систем, 

що класифікують відомості, які надходять, за ключовими словами, галузями діяльності, країнами та 

регіонами. Маючи власну адресу в мережі, бібліотека може постійно підтримувати та оновлювати 

інформацію, що надається споживачам. При цьому інформує про себе не лише в Україні, але й за її 

межами через Інтернет. 

Специфіка сайту як комплексного бібліотечного продукту дає змогу реалізовувати активну 

віртуальну комунікацію: публікацію різноманітного контенту – текстових, аудіо, відеоматеріалів 

(відеоролики анімаційні, ігрові і документальні), представляти віртуальні виставки, формувати бази 

корисних інтернет-ресурсів, виконувати віртуальні довідки, організовувати онлайн-конференції, 

інтерактивні форуми тощо. Важливо враховувати також і можливості розгортати маркетингову 

діяльність: вивчати запити, пропонувати та просувати продукти та послуги, залучати користувачів 

до суспільно корисної діяльності, формувати імідж установ. 

Наявність бібліотечного сайту, вирішує декілька завдань установи, а саме:  

 надання інформації про бібліотеку, її послуги, фонди, заходи;  

 надання користувачам онлайнового доступ до власних ресурсів;  

 допомога користувачам зорієнтуватися в мережі, пропозиція цікавих та корисних ресурсів;  

 привернення уваги до роботи бібліотеки;  

 популяризація читання.  

Завдання сайту:  

 для управлінських структур – констатація участі бібліотеки в розв'язанні навчально-

виховних, рекомендаційних (для бібліотек області) завдань;  

 для читачів – привернення уваги до подій бібліотечного життя, інформування  про   

бібліотечні   послуги, анонсування подій, пошук шляхів співпраці, залучення до читання 

окремих книг;  

 для колег-бібліотекарів - презентація досвіду роботи, обмін інформацією. 

Розробники бібліотечного сайту, головною цінністю якого є контент (інформаційне наповнення), 

повинні ставити собі за мету подати інформацію найефектніше, таким чином, щоб користувачі 

легко сприймали і розуміли її. Головними чинниками задоволеності користувачів від роботи з веб-

сайтами є простота та зручність їх використання, тому що користувачів лякають ресурси, 

експлуатація яких невиправдано складна. Враження від пошуку інформації користувач екстраполює 

на установу, тому, він може вирішити, що з вами мати справу так само важко, як і з вашим сайтом. 

Якщо користувачі сайту отримають негативний досвід, вони не повернуться до нього, якими б 

досконалими функціональними можливостями не вирізнявся сайт. Тож персоналу бібліотеки варто 
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потурбуватися про те, щоб користувачі отримали досвід, «в якому все логічно, наочно і, можливо, 

навіть приємно...». Зручності і простоті користування сайтом можуть сприяти невербальні засоби.  

На веб-сайтах бібліотек виокремлюють такі структурні блоки засобів невербальної комунікації:  

1. Сруктурно-логічні елементи (схеми, меню, вікна, 

форми композиційного простору, способи розташування і 

групування матеріалів на сторінках сайтів, гіперпосилання, 

які сприяють організації інформації сайта);  

2. Феноменально-наочні елементи (зображення, 

фотографії, які Ілюструють представлену на сайті 

інформацію, націлюють користувача на створення іміджу 

бібліотеки, у т. ч. емблеми, логотипу, фірмового знака);  

3. Теоретизовані наочні елементи (іконки, які 

сприяють вирішенню специфічних бібліотечних завдань).  

Позитивний результат використання невербальних 

комунікаційних засобів полягає у тому, що вони спрощують навігацію, дають змогу чітко 

структурувати інформацію, робити її наочною. 

Розглядаючи бібліотечний сайт з погляду стратегії просування установи, у кожній з форм роботи 

можна виокремити реалізацію декількох завдань. По-перше, це основні завдання (розкриття 

фондів, професійна комунікація), по-друге, допоміжні, а саме реалізація іміджевої стратегії у плані 

комунікації з користувачами. Відповідно, покращенню іміджу бібліотеки сприяє різновекторна 

комунікація: бібліотекар – бібліотекар, бібліотекар – читач, читач – читач, під час якої можуть 

реалізовуватись іміджеві стратегії, це, зокрема, конференції, форуми, академічні, краєзнавчі читання, 

круглі столи, семінари, вебінари, дні науки, дні аспіранта та ін. Насамперед вони створюються для 

обміну інформацією, обговорення актуальних питань певної тематики, водночас із професійною 

комунікацією сприяючи підтвердженню іміджу бібліотек як науково-інформаційних центрів. Таким 

чином, ідея реклами на веб-сайті – один із найбільш ефективних, зручних засобів доведення до 

користувачів інформації про можливості бібліотеки, її потенціал, ініціювання обговорення й 

поширення інформації, комунікативний засіб формування її іміджу. 

Говорячи про діяльність бібліотек в цифровому середовищі можна виділити таке поняття як 

контент-маркетинг, сукупність маркетингових прийомів, заснованих на створенні та розповсюдженні 

корисної для споживача інформації з метою завоювання його довіри та залучення для веб-проекту. 

Контент-маркетинг має на меті продукування та поширення високоякісної, актуальної, цінної 

інформації, яка не є рекламою, але побічно переконує аудиторію прийняти необхідне 

розповсюджувачу рішення, обрати його послугу. Переваги контент-маркетингу полягають у тому, що 

він більш ефективно привертає увагу аудиторії, допомагає завоювати довіру і ненав’язливо просуває 

продукт або послугу на ринку.  

Серед основних управлінських функцій контент-менеджменту виокремлюють:  

 прогнозування очікувань користувачів щодо семантичної конфігурації й пріоритетності 

використання мережевого бібліотечно-інформаційного сегмента;  

 формування плану створення цифрових колекцій; 

 проектування структури веб-сайту;  

 наповнення, впорядкування, категоризація контенту, реалізація засобів навігації в ньому;  

 набуття доступу до віддалених ІР;  

 аналіз ступеня використання електронних ІР, зворотний зв’язок з користувачем щодо 

якості, вірогідності, актуальності створеного бібліотекою контенту, визначення шляхів його 

вдосконалення.  

Які нові можливості не пропонували б соціальні медіа, основою успіху просування читання в 

соціальних мережах все одно залишається контент – змістовне наповнення інформаційного ресурсу 

або веб-сайту, здатне зацікавити користувача, що вимагає відстеження поточних інтересів Інтернет-

спільнот  та креативності. 
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Соціальні мережі – місце зустрічі з юним користувачем 

Очевидно, що юнацьким бібліотекам для просування своєї діяльності в віртуальному середовищі 

недостатньо одного лише сайту, потрібні додаткові засоби інформування, зокрема й менш офіційні 

та формальні, наприклад соціальні мережі. 

«Соціальною мережею», науковці називають платформу, 

онлайн-сервіс або веб-сайт, що призначені для побудови, 

відображення та організації соціальних взаємовідносин, 

візуалізацією яких є соціальні графи. У ненауковому значенні,  

«соціальна мережа» - це співтовариство людей, які пов’язані 

спільними інтересами, справою або іншими причинами для 

безпосереднього спілкування. Фахівці розглядають «соціальні 

мережі» як віртуальний майданчик для синергії користувачів у 

певній групі. Теоретично соціальною мережею можна вважати 

будь-яку онлайнову спільноту, учасники якої обмінюються 

інформацією й беруть активну участь в обговоренні певної 

теми. За допомогою сучасних соціальних мереж можна шукати співробітників, читати їхні 

рекомендації, обмінюватися досвідом тощо. Служба соціальних мереж – веб-сайт або інша служба у 

Веб, яка дає змогу користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету; складати список 

користувачів, з якими вони мають зв’язок та переглядати власний список зв’язків і списки інших 

користувачів. Природа та номенклатура зв’язків може відрізнятися залежно від системи. 

Сучасні  бібліотеки поруч з офіційними сайтами нині активно використовують соціальні мережі, 

фото- та відео-сервіси як додаткові засоби інформування та комунікації, менш офіційні та формальні, 

більш зрозумілі й зручні користувачам. Зокрема, більшість зарубіжних та вітчизняних бібліотечних 

установ представлені у Twitter, Facebook, Flickr, Blogspot, Instagram, Google+  та ін. інструменти 

соціальних мереж допомагають доносити інформацію до користувачів у дуже зручний спосіб, а також 

рекламувати діяльність бібліотеки. Представлення бібліотеки в соціальних мережах дає змогу 

оперативно повідомити великій аудиторії про надходження нових видань, заплановані заходи та 

поширити цю інформацію далі. Робота бібліотек в соціальних мережах стає перспективним 

напрямом інформаційної діяльності, дає змогу налагодити діалог із сучасним користувачем 

Інтернету. 

Соціальні мережі дозволяють спілкуватися з реальними і потенційними користувачами у звичному 

для них середовищі. Групи і сторінки дозволяють залучити користувачів до бібліотеки, достатньо 

швидко встановити неформальний контакт. Можна оперативно дізнатися думку користувачів з 

певного приводу, виявити їх побажання та вподобання. Якщо бібліотека хоче бути сучасною і 

орієнтованої на користувача, вона повинна звернути увагу на соціальні медіа і роботу в них. На 

сьогодні соціальні мережі відіграють дуже важливу роль. Надалі ми користуватимемось визначенням 

«соціальні мережі» але говоритимемо і про фото та відео хостинги які також можуть бути досить 

корисними в віртуальній діяльності установи. 

Розглянемо деякі з соцмереж.  

Facebook – найпопулярніша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 

2004 року як мережа для студентів деяких американських університетів. Засновником та 

головою сервісу є Марк Цукерберг. За даними Alexa, сайт Facebook.com займає у світі 3 місце за 

відвідуваністю. Користувачі мають можливість створювати профілі з фотографіями, списками 

інтересів, контактними даними і т.п.. Вони можуть спілкуватися із друзями та іншими користувачами 

за допомогою приватних повідомлень і чату. Також можуть створювати і приєднуватися до груп за 

інтересами, ділитися фотографіями та вставляти відео з ютуба.. Фейсбук це чудові технології та 

відсутність нелегального контенту, доволі зручний в користуванні. Бібліотечну сторінку можна також 

створити як «Місце». Фейсбук є актуальним практично для будь-якої бібліотеки.  

Twitter  (від англ. twit – цвірінькати, щебетати) – соціальна мережа, яка є мережею 

мікроблогів, що дає змогу користувачам надсилати короткі текстові повідомлення (до 140 

символів), використовуючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми-клієнти. 
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Власником системи Твіттер є компанія Twitter Inc, головний офіс якої знаходиться в Сан-Франциско. 

Створений Джеком Дорсі в 2006 році, Твіттер незабаром завоював популярність у всьому світі.  

Твітер великоЇ популярності в нас не набув, але все ж є бібліотеки які ним користуються. Твітер може 

бути корисним для бібліотеки яка веде активну масову роботу, може тут публікувати твіти про те який 

захід відбудеться, який письменник завітав в бібліотеку і т.п. 

Instagram  – безкоштовний додаток обміну фотографіями, що дозволяє користувачам 

робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і 

низку інших соціальних мереж. Є одним із найпопулярніших сервісів у мистецтві айфонографії. 

Instagram робить фотографії в квадратній формі — як камери Kodak Instamatic і Polaroid. Додаток 

сумісний зі специфікацією IPhone, IPad і IPod на IOS 4,0 і вище, а також зі смартфонами на Android 

4,2,2 і вище з підтримкою OpenGL ES 2, а також доступний для смартфонів, на яких встановлена 

Windows Phone 8 (8.1). У квітні 2012 року Instagram був придбаний компанією Facebook. Точна ціна 

покупки склала 300 мільйонів доларів і 23 мільйони акцій компанії. Додаток користується шаленим 

попитом в молоді, але для ефективності сторінки в ньому необхідний якісний фото-контент. 

Pinterest – соціальний фото-сервіс. Після того, як зображення завантажені на Pinterest, 

вони називаються пінами (англ. Pins), а колекції, до яких вони належать, – дошки (англ. 

Boards). Місія сайту звучить, як «об’єднати весь світ за допомогою речей, які їм цікаві». Засновник 

сайту – Бен Сілберман (англ. Ben Silbermann), з West Des Moines, Iowa. Власник сервісу – 

однойменна американська компанія, заснована 2008 року Беном Сілберманом (сам сервіс був 

запущений у 2009 році). На відміну від Інстаграма тут можна створювати так звані «дошки» тобто 

окремі колекції і тематичні групи зображень. Багато зарубіжних бібліотек таким чином розкривають 

свої фонди створюють колекції цифрових копій фото, листівок, малюнків, відео, створені різними 

авторами в різні часи, але об’єднані однією тематикою, зображення книжкових обкладинок, 

ілюстрацій, зображеннь рукописних документів з фондів бібліотеки, газетних вирізок тощо. 

Google+ – багатомовна соціальна мережа та ідентифікаційна служба котра належить і 

управляється компанією Google Inc. Гугл+ як соцмережа має непогані можливості, не гірші 

чим той же Фейсбук, але великої популярності так і не набув, хоча багато українських бібліотек 

активно ведуть тут свої сторінки. Взагалі чим цікаві Гугл сервіси так це своєю комплексністю, 

користувач створює собі gmail пошту, і зразу отримує канал на відео-хостингі Ютубі,  акаун в гугл+,  

гугл-диск для збереження даних, можливість створювати документи онлайн з колективним доступом,  

гугл-карти з можливістю робити свої помітки-місця, та інші сервіси, а віднедавна на платформі гугл є 

візуальний редактор для створення власних сайтів.  

YouTube  – популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. 

Заснований 14 лютого 2005 року. Входить до трійки найбільш відвідуваних сайтів Інтернету. 

Користувачі можуть додавати, продивлятись і коментувати ті чи інші відеозаписи. Завдяки простоті 

та зручності використання, YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення 

відеофайлів. Служба містить як професійні кліпи так і аматорські відеозаписи, включаючи 

відеоблоги. Засновник YouTube Чад Герлі вважає: успіх компанії полягає не тільки в тому, що за 

допомогою сайту користувачі можуть показати свої відео всьому світу; на YouTube можна легко 

знайти потрібне відео і порекомендувати його іншим. Канал на ютубі буде корисним будь якій 

бібліотеці, можна завантажувати відео з заходів бібліотеки, буктрейлери і далі вже з ютуба 

публікувати їх в інші соцмережі. чи навіть на бібліотечний сайт (що також є доречним для бібліотек 

які створюють сайти на безкоштовних платформах де не має можливості завантажити відео 

безпосередньо на сервер сайту, а от вставити відео з ютуба досить просто). А якщо в бібліотеці є 

молоді ентузіасти то можна навіть вести літературний відео-блог.  

Щодо російських платформ, то в зв’язку з Указом президента від 28 квітня 2017 року «Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», 

бібліотеки наступні декілька років ними користуватися не зможуть, що особливо сумно для юнацьких 

бібліотек адже їхня основна вікова аудиторія знаходилась на російській платформі ВК, і багато 

бібліотек активно вели там свої представництва. 

Розглянемо особливості роботи бібліотек в соціальних мережах. При  виборі соціальної мережі 

варто врахувати:  
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 Специфіку самої бібліотеки, чи іншої установи (наукова/універсальна/спеціалізована; 

державного чи місцевого значення, тощо);  

 На яку основну аудиторію розраховуєте (вікові групи; користувачі/клієнти/партнери).  

 Який контент збираєтеся розміщувати (текстова інформація/фото/відео/повнотекстові 

документи) 

 З якою метою створюєте сторінку/спільноту в мережі. 

Цілі використання соціальних мереж:  

 Залучення нових користувачів (як реальних так і 

віртуальних). 

 Комунікація  і вивчення інтересів користувачів. 

 Обмін досвіду з колегами. 

 Пошук та налагодження нових партнерських зв’язків 

(громадські організації, видавництва тощо). 

 Реклама бібліотеки, її послуг та ресурсів. 

 Надання віртуальних послуг(довідки, консультації). 

При створення сторінки/спільноти, варто зважати на те що це буде не просто любительська 

тематична спільнота а представництво офіційної установи. Тому, слід звернути увагу на наступне: 

 Якщо це передбачено можливостями соцмережі краще бібліотечну сторінку створювати як 

спільноту/групу/місце чи публічну сторінку а не особистий аккаунт; 

 В назві необхідно вказувати офіційну повну назву установи; 

 Для головного фото (аватарки) найдоречніше використати логотип установи (якщо логотипа не 

має то фото головного входу в приміщення); 

 В основну інформації (опис спільноти) доречно внести дані якими найчастіше цікавляться: 

графік роботи, адреса, контакти, умови запису до бібліотеки, можливо правила користування 

бібліотечними послугами. 

 На головній сторінці веб-сайту бібліотеки необхідно вмонтувати кнопки переходу на сторінки в 

соцмережах. 

 Якщо мережею передбачені «обговорення», можна зразу створити такі що ймовірно 

зацікавлять користувача: «Яку книгу шукаєш», «Запитай у бібліотекаря/бібліографа» «Поділись 

враженнями від книги» тощо. 

Для ефективного функціонування бібліотечних представництв необхідний цікавий та 

різноманітний контент. Не варто зациклюватись на якійсь одній стороні роботи бібліотеки, публікації 

мають бути різноманітними. Що ж бібліотекарі можуть публікувати в соцмережах: 

 нові надходження літератури; 

 анонси бібліотечних заходів, та звіти про заходи що вже відбулися; 

 інформація про акцій та проекти бібліотеки; 

 рекомендації книг, бук трейлери, тематичні підбірки літератури; 

 інформації про виставки що експонуються в бібліотеці; 

 онлайн-опитування щодо послуг бібліотеки; 

 онлайн-опитування оцінка книг; 

 фото, відео про бібліотеку; 

 цікаві матеріалами з історії краю, новини значних подій населеного пункту (для бібліотек що 

займаються краєзнавством); 

 посилання на популярні бази даних та інші електронні ресурси; 

 також, можна репостити цікаві записи інших спільнот (але ні в якому разі не зловживати 

репостами); 

 Щодо «мімішного» контенту – котики, собачки, цікаві картинки, цитати, меми тощо – то 

звичайно бібліотека все таки серйозна державна установа і здавалося б такий контент їй не 

підходить, але як показує практика, саме такі записи користуються популярність й збирають 

найбільше лайків/репостів, так що тут вже «думайте сами решайте сами» користуватиметесь 

Ви такими публікаціями чи ні. 
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При створенні публікацій можна користуватися Тригерами що збільшують активність сторінки. 

Тригери - це «гачки» для людської психіки. Використовуючи тригери в своїх публікаціях і постах, ми 

запускаємо в мозок читачів особливі імпульси, що змушують людину діяти певним чином. Приведемо 

низку тригерів, які легко укладаються у систему бібліотечного маркетингу.  

 Перший гачок-тригер - це новизна (у нашому випадку - новий, додатковий чи оновлений сервіс, 

послуга з новацією).  

 Другий тригер, дуже важливий - у тексті поста не забуваймо обґрунтувати: «чому?» (заклик до 

використання можливостей бібліотеки за схемою: текст - чому? - перспективи).  

 Завжди працює тригер сто-рітеллінг (розповідаємо якусь історію за схемою: емоції - рух - звук - 

візуалізація).  

 Психологічним є четвертий гачок - максимальне спрощення тексту поста (для найменшого 

зусилля сприймання повідомлення), використовуємо в тексті такі слова, як легко, швидко, 

просто, крок за кроком, щоб відобразити повну суть перспектив співпраці.  

 П'ятий тригер - викликати зацікавленість - цей тригер використовуємо для пробудження бажання 

відкривати розсипки, посилання тощо. Шостий тригер, що використовує вплив соціуму на думку 

(відгуки, рекомендації, акції). Цей гачок працює, тому, що споживачі є соціалізованими. 

Ще одна особливість соціальних мереж, це необхідність постійної активності, потрібно регулярно 

публікувати нові записи, щоб не складалося враження що сторінку закинули. Також важлива постійна 

комунікація, якомога швидше відповідати на запитання, коментарі, особисті повідомлення 

користувачів, беріть до уваги зауваження і пропозиції користувачів, адже відкритість, і зворотній 

зв’язок це головні переваги соцмереж від звичайних веб-сайтів.  

Залучення учасників/підписників. Не поспішайте запрошувати користувачів в щойно створену 

спільноту, ніхто не хоче підписуватись/долучатися до групи в якій мало учасників. Почніть з 

співробітників бібліотеки, колег, запросіть власних друзів, попросіть їх полайкати деякі записи. 

Популяризувати бібліотечну сторінку в стінах бібліотеки доречно наступним чином. 

 поширювати листівки з адресами сторінок між читачами: роздавати на абонементі; на масових 

заходах; чи підчас виїзних акцій. 

 помістити адресу сторінки на візитку та рекламні флаєра бібліотеки; 

 розклеїти по приміщенню бібліотеки QR коди з посиланнями на сторінки бібліотеки в 

соцмережах; 

 можливо навіть просити користувачів при заповненні читацького формуляру вказувати їх 

контакти в соцмережах (для подальшого пошуку й запрошення в спільноту), ну звичайно 

виключно за згодою. 

Також, можна залучати учасників до бібліотечних спільнот користуючись можливостями 

самої соцмережі: 

 взаємо-підписка з іншими бібліотеками та культурно-освітніми закладами. 

 пошук і залучення потенційних користувачів за інтересами та місцем проживання. 

Соціальні мережі продуктивно впливають на розвиток бібліотечної справи і дають змогу 

реалізувати чимало цікавих і корисних проектів. Стимулюється 

обмін знаннями щодо бібліотечних практик, розвиваються дружні 

спільноти професіоналів, готових надати консультацію і допомогти 

у вирішенні проблем. У цьому середовищі можуть бути рівні як 

великі потужні бібліотеки, так і бібліотеки невеликих міст та сіл. 

Адже бібліотека - це не тільки книги, у першу чергу це – люди. Для 

того, аби знайти нових користувачів і не втратити старих, потрібно 

залучати їх до спілкування та співробітництва, а  соцмережі 

ідеальна для цього платформа. Соціальна мережа виступає 

перспективним засобом для реклами та комунікації. 
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Віртуальна виставка – самостійна форма розкриття і популяризації фондів 

Для привернення уваги до конкретних видань і допомоги 

користувачам в орієнтуванні у фонді бібліотеки, необхідно їх 

рекламувати. Важливе місце в арсеналі засобів рекламного впливу 

займають виставки, а на разі  стають невід’ємною складовою 

бібліотечної виставкової діяльності – віртуальні виставки, які можуть 

готуватися як паралельно з традиційними або бути самостійною 

формою розкриття та популяризації фондів. 

Під поняттям «віртуальна книжкова виставка» різні дослідники 

подають і презентацію книг в електронному форматі PowerPoint, і 

електронну виставку повністю оцифрованих видань, і повні цифрові 

авторські колекції творів. Часто цей термін використовується, коли говорять про виставку, розміщену 

на сайті бібліотеки. На сучасному етапі у фаховій літературі найбільш поширеним є визначення 

віртуальної книжкової виставки як публічної демонстрації в мережі Інтернет за допомогою засобів 

веб-технологій віртуальних образів спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших 

носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, рекомендованих дистантним 

користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення та використання. Вона дає змогу бібліотекареві 

привернути увагу читача до додаткових інформаційних джерел, наявних у мережі, запропонувати 

скористатися іншими сервісними послугами бібліотеки, комплексно висвітлити визначену для 

розкриття через виставку тему. Віртуальна виставка – умовно не обмежений у часі та просторі 

захід, який реалізується за рахунок інтернет-ресурсів, у межах якого бібліотека має можливість 

розмістити текстову інформацію, графічне, аудіо- або відео-зображення експонатів, що розкривають 

зміст виставки. 

У сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставка стає ефективним інструментом не тільки 

надання доступу до інформаційних ресурсів з різної тематики, а й ефективним засобом 

інформування дистантних користувачів про нові надходження. Варіативність інструментів виконання, 

наявність численних сервісів з багатим функціональним набором, видова багатоманітність в 

організації віртуальних виставок сприяє розвитку творчості, збагаченню досвіду бібліотечного 

персоналу і визначає такі притаманні віртуальній бібліотечній виставці риси, як актуальність, 

динамізм, оперативність. Віртуальна бібліотечна виставка є новим, багатофункціональним 

інформаційним ресурсом, що надає широкому колу користувачів можливість підвищити ефективність 

пошуку інформації, розширити коло необхідних матеріалів (тексти, графіка, аудіо, відео та ін.), 

отримати комплексне уявлення з проблеми, якій присвячена виставка, а також сприяти розвитку 

особистості й підвищенню культурного рівня.  

Автори віртуальних виставок використовують різноманітні підходи до їх організації: від 

традиційного, консервативного – зображення обкладинок книг і анотацій видань у форматі документа 

Мs.Word, до анімаційного. На виставках останнього типу представлений різноманітний 

ілюстративний, аудіо- та відеоматеріал, бібліографічні списки за темою. Використання серед інших 

засобів можливості веб-дизайну – наступний крок у розвитку концепції віртуальних виставок. Фахівці 

зазначають, що віртуальні виставки перестають дублювати традиційні книжкові, що демонструються 

в бібліотеці, і створюються спеціально для надання в інтерактивній формі з використанням усіх 

переваг інтернет-середовища. Такі виставки робляться як міні-сайти, де велика увага приділяється 

не тільки традиційним бібліотечним прийомам розкриття інформації про книгу, а й широко 

використовуються можливості віртуального простору з залучення додаткових видів інформації 

(наприклад оцифровані витяги з книги, рецензії, відгуки, інтерактивні посилання). 

 Використання віртуальних виставок, в бібліотечній роботі, дає 

можливість вирішити ряд проблем, які неможливо вирішити 

традиційними способами виставкової діяльності. Це, зокрема: 

 оперативність організації виставки та можливість постійного її 

поповнення новими документами;  

 представлення документів у потрібній кількості назв;  

 необмеженість терміну експонування документів;  
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 забезпечення збереженості документів;   

 можливість перегляду змісту окремих документів, зокрема збірників наукових праць, та 

ілюстрацій;  

 розкриття змісту представленого видання за допомогою анотації;  

 представлення документів, які відсутні у фондах цієї бібліотеки, але мають певне значення 

для розкриття заданої теми;  

 можливість дистанційного перегляду виставки без відвідування бібліотеки в будь-який час 

(цілодобово, 7 днів на тиждень); 

 можливість індивідуальної самостійної роботи користувача з поданими матеріалами;  

 нетрадиційна подача інформаційних ресурсів;  

 наочність;  

 структурування матеріалу. 

Структура віртуальної виставки, як і звичайної, повинна включати розділи, супроводжуватися 

цитатами, вступними статтями та Ілюстративним матеріалом. Виставка має бути зручною для 

сприйняття користувачем у віртуальному просторі, та містити наступні різновиди інформації: 

Дані про видання  

 бібліографічні (бібліографічний опис чи запис);  

 аналітичну інформацію (анотації, реферати до видань, рецензії, відгуки тощо);  

 візуальні (зображення обкладинки, відскановані частини книги); 

 посилання на повні тексти книги, якщо вони доступні в мережі Інтернет. 

Додаткові матеріали за темою виставки  

 посилання на ресурси в Інтернеті (біографії, критичні статті, рецензії, відгуки, тематичні 

сайти);  

 відомості про наявність книг в інших бібліотеках чи Інтернет-магазннах;  

 зображення (портрети, ілюстрації, фотографії тематичного характеру);  

 біографічні, енциклопедичні відомості за темою виставки;  

 вказівка про можливість замовити електронну копію, тощо. 

Особливості подання інформації в електронному вигляді диктують певні правила до виставок в 

електронному форматі.  

Для зорового комфорту під час роботи з інформацією в електронному вигляді необхідно 

продумати яскравість об’єкта, контрастність зображення, розмір шрифту, кольорову гаму.  

Ілюстрований матеріал на екрані (обкладинки книг, ілюстрації, розвороти, карти) повинні 

супроводжуватися текстовою інформацією (цитати, бібліографічний опис, анотації тощо).  

Внутрішня структура виставки) може бути організована за принципом гіпертексту, який 

передбачає, що користувач може перервати лінійне читання в місці посилання, подивитися іншу 

частину тексту або навіть зовсім інший текст, а потім продовжити читати з місця переривання. Такий 

підхід дає змогу користувачам переглядати виставку, орієнтуючись на свої смаки, рівень володіння 

темою і поставлені завдання. 

 Підготовка віртуальної книжкової виставки передбачає декілька етапів:  

1. Розробка моделі віртуальної книжкової виставки –  

 вибір актуальної теми;   

 аналіз, необхідного матеріалу;   

 підбір необхідних книг та ілюстрацій, можливо аудіо та відео матеріалів 

як власного фонду так і з мережі Інтернет;   

 розробка схеми виставки.  

2. Технічна підготовка проекту –  

 сканування чи пошук обкладинок та ілюстрацій;  
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 підготовка текстових матеріалів (бібліографічних описів, анотацій, цитат);  

 вибір формату виставки і платформи чи програми в якій вона створюватиметься.  

3. Оформлення роботи у вибраному форматі: створення слайдів; використання анімаційних 

елементів, посилань тощо. 

На сьогодні, крім вже звичного Power Point, перспективними та ефективними в процесі 

створення віртуальних виставок є різні сервіси та платформи, наприклад:  

Сalameo – це сервіс для миттєвого створення інтерактивних публікацій, книг, журналів, 

презентацій, каталогів тощо, в Інтернеті. Дає змогу створювати інтерактивний електронний 

документ для читання з комп’ютера. Сервіс також цікавий можливістю миттєвого створення 

книжкової полиці, яка оригінально виглядає на сторінці. 

Maps.google – Гео-ресурс що дає можливість створювати віртуальні виставки-подорожі. 

Зокрема, дає змогу поєднувати місця, пов’язані з іменами письменників чи подорожами їхніх 

літературних персонажів. Для створення віртуальної виставки необхідно позначити міткою потрібне 

місце на карті. У вікні над міткою можна додавати пояснювальний текст, відео або фото тощо. Готову 

виставку-подорож можна редагувати і змінювати. Сервіс дає можливість працювати над картою 

колективно. 

Slideshare – сервіс цифрової публікації, який дає змогу транслювати віртуальні виставки у 

вигляді слайд-шоу. Для цього необхідно зареєструватися на сайті, завантажити готову 

презентацію у форматі PowerPoint. Після цього вона буде доступна для перегляду в мережі Інтернет 

на Slideshare чи на сторінці іншого сайту або блогу. Slideshare дає можливість ділитися 

опублікованою презентацією в соціальних мережах Facebook, Twitter та ін. 

PhotoPeach – сервіс, за допомогою якого можна створювати слайдшоу з завантажених 

вами фотографій (малюнків) та фонової музики. Підходить для створення простих та 

яскравих фото-виставок. Він дає змогу завантажувати з комп'ютера або іншого сайту достатню 

кількість зображень обкладинок книг та представляти виставку у двох варіантах: у вигляді 

фотокаруселі і слайд-шоу. 

Prezi – це хмарний сервіс, який служить для створення інтерактивних медіа-презентацій. 

Інструменти Prezi дають можливість «наближати» й «віддаляти» слайди, створюючи 

«трьохмірний ефект». Цей сервіс можно використовувати для підготовки виставки-презентації, 

невелеких оглядів тощо. В слайди виставки можна вставляти відео з Ютуба, які запускатимуться 

прямо в ній. Можливості Prezi дозволяють створювати презентації з нелінійною структурою і 

внаслідок чого відображати декілька логічних рівнів інформації, візуально проводячи аудиторію від 

загальної картини до деталей і у зворотному напрямку. Усю презентацію можна згорнути в одну 

картинку. 

PinMe – (аналог Pinterest) орієнтована на зберігання, демонстрування та обмін фото 

та/або відео зображень. За основу була взята ідея scrapbooking - збори ідей для 

натхнення: вирізки з журналів, фотографії, картки кольорів, шматочки тканини тощо. За допомогою 

Pinme всі ці колекції можна перевести в режим онлайн. Сервіс дозволяє учасникам створювати 

віртуальні колекції з різних областей життя, групувати їх за різними тематиками і ділитися ними з 

іншими користувачами. 

TimeRime - онлайновий конструктор стрічок часу. Сервіс для створення, зберігання і 

публікації хронологічних стрічок, які представляють розвиток різних історичних процесів, 

подій, явищ. Хронологічні стрічки з мультимедійним контентом є наочним і ефектним способом 

представлення різної інформації що має чітку прив'язку до часу. 

Wix – міжнародна хмарна платформа для створення та розвитку інтернет-проектів, що 

дозволяє будувати професійні сайти і їхні мобільні версії на HTML5 з допомогою інструментів 

графічного конструктора, без кодування. 
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Dipity – сервіс призначений для створення хронологічних стрічок або стрічок подій, так 

званих (Timeline). Технологія дає змогу оформлювати інтерактивні персональні книжкові 

виставки та тематичні книжкові експозиції в хронологічному аспекті. Таку виставку можна 

доповнювати ілюстраціями, відеоматеріалами, посиланнями, картою, а переглядати створене можна 

в трьох режимах на вибір. Сервіс передбачає можливість колективної роботи над проектом. 

Popplet – дає змогу створювати розгорнуті виставки з розділами, цитатами, ілюстраціями 

тощо. Технологія дає можливість використовувати під час підготовки виставки відео та 

аудіоматеріали, тексти. Крім того, цей сервіс є зручним для організації колективної роботи, а також 

для залучення читачів до створення виставки. 

Myebook –  призначений для створення своєрідних мультимедійних «книг», компілюючи 

інформацію з різних джерел. Інформація може бути самого різного роду: текст, фото, аудіо, 

відео, або комбінація всіх згаданих типів файлів. За допомогою сервісу можна створювати свої 

власні електронні книги, збираючи разом сотні типів необхідних файлів. Цікаво, що сервіс може 

самостійно знаходити і збирати файли з ресурсів, де зареєстрований даний користувач.  

Glogster – онлайнове середовище для розробки інтерактивних плакатів. Користувач 

додає текст, зображення, фотографії, аудіо (MP3), відео, спецефекти, анімацію та інші 

елементи в своїх Glogs для створення мультимедійних Інтернет-творінь. Плакати можуть 

використовуватися спільно з іншими користувачами на сайті, вбудовуватися в зовнішні вікі або блоги, 

роздруковуватися у PDF. Ними можна поділитися у багатьох соціальних мережах. 

 BannerSnack – тут можна створити нескладну і яскраву книжкову фотовиставку або 

«бібліобанер». У банер, крім картинок, можна вставляти відео та редагувати в будь-який час. 

  ZooBurst – сервіс, що дає змогу створювати 3D книги. Може використовуватися при 

створенні виставки-казки. Для вставки картинок використовується бібліотека Clip Art, проте 

можна завантажувати і свої картинки. 

Mindmeister – сервіс для створення мап думок. Інструменти що допомагають ефективно 

структурувати, систематизувати та обробляти інформацію для створення інтелект-карт. 

Користувач вказує тему, центральну ідею для потім додаються гілки які можна розгалужувати далі.  

Photosnack – сервіс, за допомогою якого можна швидко створювати красиві фотогалереї 

і слайд-шоу із зображень, з музичним супроводом, а потім публікувати їх в мережі, 

вбудовувати в свій блог або сайт. 

Головними чинниками, що визначають ефективність віртуальної виставки, є:  

 рівень розробки експозиції;  

 інформаційне навантаження;  

 досконалість технологій, використаних для створення;  

 термін розміщення на сайті. 

Віртуальна виставка - більш складний інформаційний продукт, ніж стаціонарна. Вона потребує 

низки рішень щодо організації, оформлення, подання матеріалу, щоби він мав привабливий вигляд 

та був інформаційно насиченим. Але такий інформаційний продукт приваблює бібліотекарів тим, що 

є зручною формою популяризації власної роботи та інформаційних ресурсів бібліотеки, а також 

методом підвищення її іміджу, залучення нових користувачів як віддалених (віртуальних), так і 

реальних . Віртуальні виставки надають широкий спектр можливостей для користувачів виставкової 

діяльності. Організатори можуть популяризувати бібліотечні фонди й рекламувати бібліотеку, а 

відвідувачі - задовольняти свої інформаційні потреби.  
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Буктрейлер – сучасна форма реклами книги 

Позитивний імідж сучасної бібліотеки залежить також від її активного та якісного позиціонування у 

медіапросторі. Одним з ефективних видів сучасних мульти-медійних продуктів є буктрейлер, який в 

свою чергу є і потужним засобом рекламування книг. 

Буктрейлер – це відеоролик тривалістю, як правило, 

2-5 хвилин, що розповідає в довільній художній формі 

про яку-небудь книгу, візуалізуючи її зміст з метою 

популяризації або просування. Буктрейлер покликаний 

просувати книгу, сприяти доведенню її змісту до читача, 

залишити слід у його свідомості. Водночас він має 

інтригувати, викликати бажання самостійно прочитати 

книгу. Створення буктрейлерів на книги з фондів 

бібліотек – це чудові перспективи залучення нових читачів. Основні особливості букрейлерів: 

інтерактивність, наочність, ємкість інформаційного викладу матеріалу. 

Буктрейлери створюють до книжкової серії, автора, однієї окремої книги чи твору. Для створення 

буктрейлера використовують різні матеріали: фото, розворот книги, ілюстрації, відеонарізку з 

фільмів, аматорську зйомку, відповідний музичний супровід, текстовий супровід. 

Для ефективного впливу буктрейлеру на глядача, він має:  

 реалізовувати чотири базові функції (інформаційну, комунікативну, естетичну та 

культурно-просвітницьку);  

 використовувати всі можливості візуальної мови, надаючи перевагу образу перед словом;  

 враховувати інтереси цільової аудиторії;  

 виконуватися в креативній, незвичній для глядача формі;  

 не містити спойлерів (передчасно розкритої інформації про сюжет книги, яка може 

знищити інтригу);  

 не перевищувати хронометраж у три хвилини. 

Існує велика кількість класифікацій буктрейлерів, за різними критеріями:   

1. За тематикою: класика; сучасна література. 

2. За авторством: на власну книгу; на твір іншого письменника.  

3. За способом візуального втілення змісту книги: неігрові (набір слайдів із цитатами, 

ілюстраціями, тематичними малюнками, фотографіями тощо); ігрові (міні-фільм за книгою); 

анімаційні (мультфільм за книгою). 

4. За змістом:  

 розповідні – по сюжету твору – схожі на відео-анотацію, вони через музику та ілюстрації, 

ознайомлюють читача з основами сюжету, зберігаючи елементи недомовленості й 

таємничості, щоб після перегляду ролику захотілося дізнатися, з чого історія починається й 

чим завершується, зазвичай за «сюжетним» і розповідним принципом побудовано більшість 

кінотрейлерів; 

 концептуальні – висвітлюють ключові ідеї й загальне змістове навантаження твору, вони 

спрямовані на рекламу незвичайної ідеї книги, світогляду автора й цікавих думок, які він хоче 

донести до читача;  

 атмосферні – передають основний настрій книги та очікувані читацькі емоції, наприклад, якщо 

книга жанру фентезі, то можна зробити акцент на атмосфері магії, підбираючи яскраві 

ілюстрації з таємничими пейзажами, незвичайними істотами, чарівниками та відьмами, або, 

для книги з романтичними стосунками – ілюстративний або відеоряд з ліричною, щемливою 

музикою покликаною передати читачам настрій та емоції героїв. 
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Етапи створення бук трейлеру.  

1. Вибір книги; 

2. Визначення завдань та виду бук трейлеру;   

3. Написання сценарію; 

4. Підбір матеріалів для відеоряду; 

5. Підбір або створення звукового ряду; 

6. Вибір програми для обробки, монтажу відео; 

7. Монтаж буктрейлеру; 

8. Просування буктрейлеру. 

1. Вибір книги. Причини вибору тої чи іншої книги, можуть бути наступними:  

 певна дата або подія (просування актуальних суспільно значущих видань 

та ролики, приурочені до пам'ятних дат, подій);  

 ювілей письменника;  

 повніше розкриття складу бібліотечних фондів;  

 забуті книги, класика (актуальними будуть буктрейлери для 

класичних літературних творів, що сприятимуть підвищенню 

читацького інтересу до класики);  

 цікаві новинки (реклама нових надходжень до бібліотеки).  

Модні, трендові книги, про які і так «усі говорять», краще не чіпати, адже вони в реклами вже не 

потребують. Добре, коли бібліотекар рекламуючи книгу, сам її знає і любить, ту яка справила 

особисто на нього сильне враження.  

2. Визначення завдань та виду буктрейлеру. Необхідно визначити завдання:  

 на що б ви хотіли звернути увагу в ролику;  

 хто є потенційним читачем;  

 які емоції викликати хочете в нього викликати;  

 чим заінтригувати;  

 як підштовхнути до прочитання книги.  

На основі цих завдань, особливостей обраної книги, а також технічних можливостей обираємо вид 

майбутнього ролика, види буктрейлерев були описані вище.  

3. Написання сценарію. Необхідно продумати й детально написати текст сюжету залежно від 
змісту майбутнього буктрейлера. До написання тексту сценарію потрібно підходити особливо 
ретельно.  

Якщо це розповідний буктрейлер – важливо внести інтригу і вибудувати сюжет таким чином, щоб 
читачеві неодмінно захотілося дізнатися, що ж буде далі. 

Якщо атмосферний – треба визначити, який же настрій у цієї книги, і за допомогою яких засобів 
його можна передати. 

 Привернути увагу читача можуть не лише яскраві картинки, а й вдало підібрані цитати. Проте не 
забувайте, що ролик має бути коротким, не більш 3 хвилин, тому варто зважувати кожне слово. До 
того ж читати з екрану великий текст складно. 

Написавши текст необхідно вирішити як він буде представлений у ролику — субтитрами або 

аудіозаписом. 

При написання сценарію потрібно одразу продумувати візуальне подання та паралельно робити 

розкадровку. 

4. Підбір матеріалів до відеоряду. Далі потрібно: 

 підібрати фотографії чи малюнки; 

 відсканувати обкладинку та необхідні сторінки чи/й ілюстрації книги. 

 зняти відеоматеріал або знайти актуальні відео в Інтернеті, якщо книга була 

екранізована, можна використати уривки відео екранізації, однак не надто 

захоплюватися, щоб не створити рекламу фільму.  
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Для якісного відображення ілюстрацій та фото варто попередньо опрацювати їх у фоторедакторі, 

наприклад в Adobe Photoshop, чи в будь-кому іншому.  

При підборі матеріалів необхідно пам’ятати про авторське право, і використовуючи чужі фото та 

відео не забути вкінці буктрейлеру вказати звідки вони взяті.  

5. Підбір або створення звукового ряду. Необхідно підібрати музичний трек чи пісню 

або, якщо це передбачено сценарієм, записати озвучений текст. 

 Для запису можна користатись окремими програмами звукозапису, а також запис аудіо треку 

передбачено в більшості монтажних програмах. Для запису голосу знадобиться мікрофон. Можна 

записати репліки персонажів та обробити їх в спеціалізованих програмах, найпопулярніша Adobe 

Audition.  

Використовуючи готовий музичний трек треба пам’ятати про авторські права і не забути в титрах 

буктрейлера вказати автора використаного аудіо запису.  

Можна поєднати музичну  доріжку з записаним голосом тексту у процесі монтування, але уважно 

підбираючи пропорції гучності, щоб музика не заглушала текст, і при такому варіанті бажано взяти 

інструментальну музику без вокалу. 

6.  Вибір програми для обробки, монтажу відео. Для створення повноцінного 

відео (бук трейлеру) необхідно зкомпонувати разом весь масив зібраних 

матеріалів: фото, відео та звуку. На даний час існує багато, як програмних 

відеоредакторів, так і онлайн платформ для монтажу, в тому числі і безкоштовних.  

Безкоштовні програми відеоредактори:  

 VideoPad Video Editor – потужна програма для редагування відео, що відрізняється 

маленьким розміром, низьким споживанням системних ресурсів і солідним набором 

корисних інструментів. Програма досить проста і зручна у використанні. Вона може 

редагувати відео, фото, додавати звуковий супровід. Підтримує різні ефекти і переходи і вміє 

створювати і редагувати субтитри. Працює з усіма популярними форматами. Користуватися даною 

програмою зможуть навіть новачки в справі редагування відео. 

 VirtualDub – редактор відео файлів зі зручним інтерфейсом. Містить велику кількість 

аудіо та відео фільтрів, що дозволяє здійснити якісний ремастерінг необхідних даних.  

 Avidemux – програма для монтажу і редагування відеофайлів, а також для 

конвертування файлів з одного формату в іншій. За допомогою Avidemux можна 

виконувати основні операції редагування відео: вирізування, видалення, зміни розміру 

кадру, розрізання файла на кілька частин, копіювання, вставки. Є фільтри для зображень 

і музики.  

 Free Video Editor – програма для простого та швидкого редагування відео без 

необхідності повторного кодування вихідного файлу, тобто без втрати оригінальної якості 

зображення. Утиліта відрізняється високою швидкодією і якістю, має зручний інтерфейс.  

 ZS4 Video Editor – редактор відео. Підтримує одночасну роботу з декількома відео-

файлами. Програма розрахована для редагування та компонування різних типів відео, 

підтримує фотографії, картинки, відео та аудіо з різних джерел. В арсеналі програми 150 

відео ефектів, кольорових та хромованих схем і багато іншого.  

 VSDC Free Video Editor –  нелінійний відеоредактор з великою кількістю корисних та 

потужних інструментів та досить простим і інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом. Серед 

основних можливостей програми, які виділяють її з ряду подібних можна виділити: 

нелінійний монтаж; інструмент створення діаграм; просунуті інструменти роботи з аудіо 

тощо. 

Також для монтування відео можна користуватися онлайновими редакторами.  
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7. Монтаж буктрейлеру. З допомогою монтажу, можна склеювати і вирізати шматки відео та 

аудіо, змінювати їх розмір та положення, колір, насиченість, накладати текст, ефекти тощо.  

Кілька основних правил монтажу:  

 В середньому людина моргає кожні 3-5 секунд. Необхідно враховувати таку особливість 

сприйняття і при монтажі створювати сцени тривалістю в середньому 4-8 секунд.  

 Залежно від поставленого завдання, стик кадрів повинен бути або непомітний, або навпаки 

мати акцент. 

 Крім того, при монтажі необхідно враховувати плани (план - позначення масштабу кадру). На 

практиці найчастіше використовуються крупний, середній і загальний плани. Сусідні плани 

поряд не використовуються, оптимальний діапазон - через план або більше.  

 Не можна знімати з різних ракурсів. Перехід між ракурсами можна здійснити через сцену з 

великим планом.  

 Монтуючи кадри з рухомими об’єктами, потрібно враховувати, що зміна напрямку руху об’єкта 

на стику кадрів не повинна бути більше ніж на 90 градусів. Розпочатий рух в одному кадрі 

повинен закінчуватись в іншому.  

 Якщо необхідно зістикувати кадри, що сильно різняться за освітленістю сцени, можна 

поставити між ними перехідний, нейтральний по освітленості кадр - це пом’якшить перехід.  

 Змонтоване відео необхідно переглянути декілька разів, виправити виявлені недоліки. Для 

подальшого розміщення в Інтернеті треба зберігати готове відео у якомусь з розпоширених 

форматів. 

Давайте коротко розглянемо основні позиції 

монтажу відео в одній із запропонованих програм – 

VideoPad Video Editor. Це безкоштовний редактор, 

і його можна вільно скачати в Інтернеті. 

Так виглядає інтерфейс програми. в середині 

екрану ви будете бачити як виглядає монтоване 

відео. Знизу знаходяться аудіо і відео доріжки їх 

кількість по необхідності можна добавляти.  

З допомогою кнопки «Додати файл» можемо 

завантажити фото, відео і аудіо матеріали з 

власного комп’ютера. Вибрати файли, кнопка 

«відкрити» і вони з’явиться з лівої сторони на 

робочому полі програми.  
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З нажаттям кнопки «Добавити текс» з’явиться форма вводу тексту. Пишемо необхідний кусок 

тексту щоб потім накладати його на фото ви відео. Можна вибрити шрифт, розмір та місце тексту на 

екрані. 

 

Аудіо-доріжку можна завантажити готову з комп’ютера, якщо вона вже готова або якщо це 

наприклад пісня. Також тут є функція записати власну аудіо-доріжку – якщо вам необхідно озвучити 

текст бук трейлера – Червона кнопка «Запис». Ваш запис з’явиться в лівому полі поряд з іншими 

матеріалами.  

 

  Далі всі зібрані матеріали 

виставляємо на доріжки вибираючи їх 

послідовність і тривалість перебування в 

кадрі: Нижня доріжка  - аудіо, середня 

фото і відео матеріали, верхня доріжка - 

фрагменти тексту, кожен фрагмент 

тексту над тим фото/выдео на якому цей 

текст повинен висвічуватися. Між 

фотографіями чи шматками відео можна 

повставляти переходи та ефекти.  

Заключний етап монтажу створення і 

збереження готового відео бук трейлеру. 

Нажимаємо вкладку «Експорт», далі 

кнопку «Відео файл». Програма 

запропонує нам варіанти збереження, 

можна зберегти на комп’ютер, записати 

на диск ч зразу завантажити в соцмережі. 
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За допомогою кнопки «Обзор» вибираємо куди саме на комп’ютері зберігати відео, вибираємо 

Формат – AVI, Широкоформатне розширення і жмемо кнопку «Создать». Ваш буктрейлер готовий.  

  

9. Просування буктрейлеру. А далі залишається лише активно просувати ваш буктрейлер, для 

цього можна використати: 

 сайт бібліотеки,  

 канал на Ютубі,  

 популярні соціальні мережі,  

 блоги, тематичні форуми,  

 і безпосередньо покази в стінах бібліотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Місія бібліотек для юнацтва полягає у формуванні інтелектуального та інформаційного рівня 

молоді, сприяє популяризації читання. Водночас, використання комп’ютерних технологій дає 

можливість залучити нових користувачів, створює нові можливості обслуговування, позитивно 

впливає на популярність бібліотечних заходів, стимулює розвиток творчості та зобов’язує персонал 

бібліотеки підвищувати свою професійну підготовку. Створення та ефективне ведення віртуального 

бібліотечного простору для юнацьких бібліотек є не просто можливістю а гострою необхідністю. 
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