
Бібліотечний простір 

 

4 грудня 2018 року в науковій бібліотеці ЗНТУ в рамках підвищення 

кваліфікації бібліотекарів відбувся захід на тему «Бібліотечний простір». 

 Стихійна сила змін часу охоплює всі сфери життя. Не оминула ця 

сила і бібліотеки, зокрема бібліотечний простір, як фізичний, так і 

віртуальний. Щоб не втрачати своїх користувачів бібліотеки мають 

працювати на випередження, пропонуючи не тільки нові послуги, але й 

створюючи максимально комфортний простір. Те, що раніше було 

заборонено, тепер вибороло право на існування – створення «гучних» зон, 

облаштування місць для відпочинку та інше.  

На ряду з іншими темами, тема 

бібліотечного простору і досвіду колег в її 

використанні – є предметом для вивчення 

фахівців нашої бібліотеки. Вивчивши та 

проаналізувавши інформацію даної тематики, 

представлену в публікаціях фахових  

періодичних видань та інтернет-ресурсах,    

Наталія Федько, зав. сектору НБ ЗНТУ, 

розповіла колегам про новітні аспекти 

бібліотечного дизайну – емоційний дизайн, про 

психологічні чинники впливу на користувачів – пам'ять, поведінка, інтуїція; 

про особливі потреби у оформленні площ  бібліотек закладів вищої освіти 

(на прикладі закордонних вишів); про новий рух «Green Library». Окремо 

хотілося б відмітити  представлений на заході  фотоколаж  змін, що 



відбулися протягом певного часу в нашій  бібліотеці. З’явилися зони, 

відмінні від традиційного бібліотечного простору – куточок для ігор, 

фотозони, виділено місце для творчої реалізації (імпровізації на фортепіано, 

гітарі), також в нашій бібліотеці затишно почувається літературний клуб. 

Стіни залу мистецтвознавчої літератури завжди прикрашають виставки 

робіт художників, народних майстринь та вироби майстрів декоративно-

прикладної творчості.   

Не оминули на заході і тему змін віртуального 

простору бібліотек. Сучасні бібліотеки впевнено 

підкорюють Web-простір, пропонуючи своїм 

читачам/користувачам нові сервіси та ресурси – 

віртуальна довідка, можливість ЕДД (електронної 

доставки документів) і т.п. Тетяна Таручкіна, зав. 

сектору МБА, детально розкрила алгоритм 

замовлення документів наукової бібліотеки ЗНТУ, 

продемонструвала бланк заявки та нагадала про 

правила дотримання Закону про авторське право.  

На ефективність функціонування бібліотечного простору впливають 

ініціативність та професіоналізм бібліотекарів. Тому продовження розвитку 

тем дизайну книгозбірень буде сприятливим для створення позитивного 

іміджу бібліотеки. 

 


