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серед народних мас, або ж навпаки, викликають негативну реакцію на 

соціальну групи, на яку спрямовано інформаційно-психологічний вплив [1]. 

5) Апеляції до думки «простих людей» («Plain Folks»). Гра в 

простонародність. 

6) «Пересмикування карт». Інформаційне шулерство («Card Stacking») – 

створення «фейкових» новин та фабрикація інформації базується на 

розповсюдженні неправдивої інформації стосовно певних подій, осіб чи явищ з 

метою введення в оману та маніпуляції свідомістю цільової групи. 

7) Приєднання до більшості («Bandwagon») [4]. 
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Сьогодні особливого значення набуває масова комунікація, як відносно 

новий соціальний інститут, функція якого полягає у виробництві 

інформаційного продукту і поширенні знань. У цих процесах безперечно 

важливу роль відіграє бібліотека, яка організовує накопичення і передавання 

соціально важливої інформації у часі і просторі; її послугами одночасно може 

користуватися необмежена кількість людей. Завдяки реалізації притаманних їй 

функцій, бібліотека стає однією з найпродуктивніших масово-комунікаційних 

http://www.telekritika.ua/lyudi/2002�05�21/444


- 64 - 
 

структур, що надає широкі можливості звернення до колективної пам’яті 

людства. Бібліотека має свою масову аудиторію, яку становлять  представники 

усіх соціальних груп і категорій суспільства, незалежно від вікових, 

національних і соціальних ознак, релігійних і політичних поглядів. Основою 

діяльності будь-якої бібліотеки є її документальний фонд (друковані, 

мультимедійні, електронні, віртуальні ресурси). Засобами і каналами підтримки 

комунікаційного середовища бібліотеки є відповідні технології і процеси, 

матеріально-технічний і кадровий ресурси. Варіативність каналів передання 

інформації уможливлюється завдяки комунікативності бібліотеки, як відкритої 

системи [1, с. 220-221].  

Підтримка освіти, популяризація ресурсів для самоосвіти, створення умов 

для навчання – пріоритетні напрямки діяльності усіх бібліотек по всьому світі. 

Традиційна місія діяльності бібліотек– поширення культури, забезпечення 

доступу до інформації – у сучасних умовах не втрачає значущості, однак в 

умовах глобальних суспільних змін набуває нових відтінків. Передусім це 

пов’язано зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 

наприкінці ХХ–ХХІ ст., з упровадженням яких бібліотеки одночасно отримали 

можливість бути представленими у двох просторах – фізичному та 

віртуальному. Фізична бібліотека : сьогодні залишається місцем для зустрічей, 

простором для навчання, тощо. Складовими віртуального бібліотечного сервісу 

на допомогу освіті та самоосвіті є бібліографічні та комплексні інформаційні 

ресурси на сайтах бібліотек, доступ до електронних видань, он-лайнові 

довідкові послуги, реалізовані переважно за допомогою електронної пошти та 

різноманітних веб-форм, а також он-лайнові сервіси на сайтах популярних у 

молодіжному середовищі соціальних медіа[2, с.77-78].  

Забезпечення онлайн-присутності здійснюється шляхом організації та 

підтримки віртуальних представництв, що складаються переважно з сайту, 

блогу, сторінки та/або групи у популярній серед користувачів соціальній 

мережі, каналу бібліотечного відео, фото-колекції, онлайн-презентації тощо [2, 

с.78].  
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Стрімкий розвиток електронних цифрових технологій значною мірою 

змінив напрямок діяльності бібліотек і радикально змінив погляди на бібліотеку 

в сучасному світі. Електронні масиви інформації стали одним з найважливіших 

компонентів бібліотечно-інформаційної системи. Огляд наявних електронних 

колекцій, доступних в інтернет-мережі, говорить про безперечну актуальність 

розвитку цього напрямку в сфері бібліотечної діяльності, що найбільшою мірою 

відбилося на створенні та популяризації електронних бібліотек 

(Electroniclibrary), як сукупності матеріалів, що зберігаються в електронній 

(цифровій) формі, доступ до яких здійснюється за допомогою комп’ютерної 

техніки[3, с. 71]. 

Переваги бездротових мереж в аспекті їх використання в бібліотеці 

сьогодні є очевидними. Технологія Wi-Fi стала невід’ємною частиною 

сучасного життя, а отже застосування такої технології в бібліотечній сфері дає 

відчутні результати, якість обслуговування читачів танавіть відвідуваність 

бібліотек значно підвищується[4, с. 259].  

В умовах поширення й широкого впровадження в суспільну практику 

електронних технологій вимоги користувачів до бібліотечного обслуговування 

змінилися. Сучасна людина потребує оперативного доступу до різноманітних 

інформаційних джерел, зручних форматів користування інформацією, 

мобільності й гнучкості в обслуговуванні. Крім того в умовах стрімкого 

зростання обсягів продукованої інформації важливе значення набувають 

способи пошуку потрібної інформації та навігації інформаційними ресурсами 

[5, с.282-283].  

Таким чином, сучасні бібліотеки не стоять осторонь, а розвиваються разом 

з інформаційно-технологічним прогресом. Використовуючи та впроваджуючи в 

свою роботу новітні технології, поступово переходячи від традиційного 

обслуговування та інформаційного забезпечення своїх користувачів (веб-сайти 

бібліотек, електронні книги, каталоги, архіви, використання мережі Інтернет, 

цифрування інформації). 
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