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Результатом діяльності в соціокультурній сфері виступає кінцевий 

продукт у вигляді певної продукції або послуг – задоволення духовних потреб, 

використання вільного часу місцевого населення. Послуги соціокультурної 

сфери є змішано-суспільними благами, які мають важливе значення для 

особистості та суспільства, що у теорії відображено в понятті соціально-

значущих послуг. Де область соціальних гарантій становить неринковий 

сектор, а поверх них– вільні ринкові послуги. 

Досліджуючи, наскільки місцеві жителі задоволені різними елементами 

соціокультурної сфери, можна оцінити зовнішню соціальну ефективність 

місцевого управління. 

Водночас, необхідно звернути увагу на такі категорії, як «рівень розвитку 

соціокультурної сфери», «рівень життя» і «якість життя місцевого населення».  

Так, в рамках соціокультурної сфери на місцевому рівні формуються і 

реалізуються суспільні інтереси і потреби місцевого населення, водночас, 

необхідно звернути увагу на фактори, що обумовлюють їх виникнення. 

Система соціокультурних потреб виробляється під істотним впливом 

соціальних фактів. 
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ZAХМАРНА БІБЛІОТЕКА 

 

Змінюється світ навколо нас. Ми, бібліотекарі, приймаємо правила гри 

часу і теж змінюємося. І на питання «Навіщо приходити  в бібліотеку?» 

відповідаємо новими несподіваними ідеями. Наші бібліотеки дуже різні: великі 

і маленькі (за кількості бібліотекарів), але кожна має свій стиль, імідж, а також 

свої напрацювання у роботі. Найголовніше полягає в тому, що інновації в 

наших бібліотеках присутні практично на всіх напрямках діяльності: зараз 

бібліотека це не просто видача книг і де можуть проводитись тематичні заходи, 

а поліфункціональний простір з сучасним дизайном. Інтерактивні ігрові 

технології, діалогові форми, виставочна  діяльність з застосуванням інсталяцій,  
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книжкової архітектури, проектна діяльність, нові послуги в бібліотеках. Цей 

список можна продовжувати і продовжувати. 

Вітри змін живляться досягненнями. Ми враховуємо вплив Web на нашу 

діяльність. Наша бібліотека вивчає та застосовує у своїй роботі з просування 

книги та читання новітні інформаційні технології та програми для створення 

презентацій, буктрейлерів, відеомотиваторів, синквейнів, QR-кодів на книги та 

авторів. 

Бути сучасною – бібліотекою це також опанувати та використовувати 

хмарні технології. 

Цікава пропозиція – створення тестової версії мобільного застосунка на 

одній з відкритих онлайн-платформ Yapp. Для бібліотеки це безліч 

можливостей – колекція рекомендацій, презентацій, відео за інтересами, 

напрямками. 

Наступні 5 програм, які можна використовувати і окремо і разом у своїй 

роботі: www.geoguessr.com – симулятор онлайн виживання; 

www.techsmith.com/jing.html –  миттєвий знімок екрану або його частини, запис 

відео з екрана або його частини; www.tineye.com – пошук за зображенням; 

www.canva.com – дизайн презентацій, фотоколажів, постерів, графіка для 

блога; play.google.com – читання та створення книги. Можна разом з 

відвідувачами  здійснити подорож, дізнатись більше про місце, створити книгу 

про свою подорож, оформити її та читати разом з друзями. 

Хочу вам представити наші напрацювання в онлайн-сервісі Thinklink та 

«Playcast». 

http://www.playcast.ru/view/10672376/36c70959c8534a8345f15aad8bfb961fb

d545e4apl посилання на музичну листівку на В.Рутківського 

https://www.thinglink.com/scene/1021818217653338115  посилання на 

інтерактивний постер «5 книг ідеальних для твоїх зимових канікул» 

https://www.thinglink.com/scene/1021794851592601601  посилання на 

науково-дослідницьку  роботу «Психологізм у романі Джейн Остін «Гордість 

та упередження»учениці 8 класу Миколаївської гімназії №41 

На нашу думку, така форма популяризації книги сучасна і захоплююча. І 

найголовніше, це дає можливість залучати до створення таких інтерактивних 

плакатів наших читачів. 

Отже, ми говоримо: «Так» хмарним технологіям! Опановуємо нові 

програми, поширюємо їх в наших бібліотеках. Стати  ZAхмарною може будь-

яка бібліотека, має бути лише бажання вчитись. 

Тому тренд сучасного бібліотекаря: навчання протягом життя. 
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