Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства
Бібліотека як складова інформаційного суспільства
Чиж, І. Україна: шлях до інформаційного суспільства /
І.Чиж. – К.: «Либідь», 2004. – 287 с.
Загальновідомо, що однією з найважливіших складових, які
засвідчують могутність тієї чи іншої країни, є інформаційний
потенціал, стан розвитку новітніх засобів масової комунікації.
Орієнтація України на створення інформаційного суспільства та
інтеграцію до Європейського Союзу вимагає дотримання нових вимог
ЄС до сфери інформаційної політики та інформаційної безпеки.

Інформаційне суспільство. Шлях України. – К.,
2004. – 289 с. – Проект «Бібліотека Інформаційного
Суспільства».
Автори популярно виклали основні теоретичні та практичні
питання інформаційного суспільства, етапи його розвитку у світі та в
України, стратегію соціально-економічного розвитку. У цій книзі
представлено досвід країн світу, що вже реалізували стратегії розвитку
інформаційного суспільства, проаналізовано переваги та недоліки у
впровадженні такого процесу. У ній автори спробували дати відповідь
на питання яким шляхом може йти Україна та визначити цей шлях..
Ця книга є першим виданням проекту "Бібліотека Інформаційного
Суспільства".

Горовий, В. М. Особливості розвитку соціальних
інформаційних баз сучасного українського суспільства /
В.М.Горовий. – К.: НБУВ, 2005. – 300 с.
У монографії йдеться про розвиток системи соціальних
інформаційних баз у час переходу людства до постіндустріального
періоду розвитку. У зв'язку з цим розглядаються певні тенденції змін у
процесі
суспільної
трансформації
системи
українських
інформаційних баз, традиційних протягом багатьох століть місць
збереження всякої фіксованої інформації – бібліотек і перетворення
їх у наш час у загальносуспільні інформаційні центри. Розглядаються
також позитивні і негативні сторони впливу глобальних процесів на
українські інформаційні бази і суспільство в цілому, перспективи їх
розвитку і позиціювання в міжнародному інформаційному просторі.

Васильєв, В. В., Сороколетова, Н. В., Хливненко, Л. В.
Информационные технологии в библиотечном деле: учебнометодическое пособие / В.В.Васильев, Н.В.Сороколетова,
Л.В.Хливненко. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. – 368 с.
Пособие предназначено для изучения программного обеспечения,
используемого в библиотеках. При отборе материала авторы
ориентировались на современные требования к уровню владения
персональным компьютером, предъявляемые к сотрудникам библиотек. В
то же время пособие может стать основой для занятий в средних учебных
заведениях, вузах, на курсах пользователей ЭВМ и для самостоятельного
обучения работе с программным обеспечением.

Орлов, П.І., Луганський, О.М. Інформаційні системи
і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: наук.практ. посіб. / П.І.Орлов, О.М.Луганський. – X.: ПрометейПрес. – 292 с.
В посібнику розглядаються деякі актуальні та проблемні
питання запровадження сучасних інформаційних технологій та
систем, узагальнюється світовий та вітчизняний досвід, подається
нове оригінальне бачення ефективних шляхів просування
інформатизації. Автори прокреслюють деякі нові «проривні»
напрямки і дають їм необхідне системно-аналітичне та методичне
забезпечення.
Висловлювання
теоретичного
характеру
супроводжуються суттєвими практичними напрацюваннями, які
постають ілюстративним фоном теоретичних положень.

Тітова, Н. Роль і місце публічних бібліотек у побудові
інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та
першочергові завдання / Н.Тітова // Бібліотечна планета. –
№3. – 2008. – С.11 – 14.
Створення єдиного інформаційно-бібліотечного простору
дасть можливість забезпечити широкі можливості для
кооперування зусиль бібліотек у наданні користувачам
розвинутого сервісу у корпоративному середовищі спільних
інформаційних ресурсів і сервісів регіону, сприятиме побудові
інформаційного суспільства в Україні.

Вилегжаніна, Т. Бібліотеки інформаційного суспільства:
проблеми, завдання / Т.Вилегжаніна // Бібліотечна планета.
– №4. – 2009. – С.4 – 5.
Новітні інформаційні технології, що стрімко ввірвались у
життя українського суспільства, не оминули бібліотеки, які саме
завдяки цьому реалізують стратегію переходу від традиційної
книгозбірні до динамічного центру інформації. Найбільші публічні
бібліотеки працюють над створенням власних інформаційних
ресурсів.

Скрябина, Н. На пороге перемен / Н.Скрябина //
Библиотека. – №2. – 2008. – С.30 – 34.
Динамика развития трёх важнейших ресурсов библиотеки –
фонда, информационно-справочного аппарата и кадров – определяет не
только уровень работы всей библиотеки, но и способствуют созданию
её положительного имиджа в обществе.
В статье описывается опыт исследования эффективности работы
библиотеки по обеспечению информационных потребностей путём
сравнения опросов сотрудников и пользователей библиотеки.

Стратегії розвитку бібліотек в інформаційному суспільстві
Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках:
документи і матеріали / ДАККЮМ; Публ. б-ка ім. Лесі
Українки м. Києва; УБА. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 140 с.
Узагальнено досвід роботи публічних бібліотек України, здобутий
внаслідок реалізації проекту "Інтернет для читачів публічних
бібліотек (LEAP)" - "Library Electronic Access Project (LEAP)",
ініційованого відділом преси, освіти та культури Посольства США в
Україні у 2001 році.
Видання містить узагальнюючі описи діяльності, а також
документи та матеріали, надані бібліотеками для оприлюднення з
метою розповсюдження власних здобутків.

Земсков, А. И., Шрайберг, Я. Л. Электронные
библиотеки: учебник для студентов вузов культуры и искусств
и др. высших учеб. заведений / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг.
– М.: Либерея, 2003. – 352 с. – Библиогр.: 110 назв.
Впервые разработан полноценный учебник по курсу "Электронные
библиотеки". Курс по этой теме сегодня читается в ряде университетов и
других вузов, как технического, так и гуманитарного профилей, в
частности, на библиотечно-информационных факультетах. Учебный
план рассчитан на два семестра и включает весь спектр учебных форм: от
лекций до контрольных, курсовых и дипломных работ.

Публічні бібліотеки: інформаційні послуги: зарубіж.
досвід (дайджест). – К., 2004. – 43 с.
Дайджест підготовлено на основі матеріалів зарубіжних фахових
видань та Інтернет-ресурсів з питань впровадження нових послуг у
бібліотеках на основі сучасних технологій.
Видання також включає список літератури та Інтернет-ресурсів.
Адресується спеціалістам бібліотечної справи, всім, кого
цікавлять нові послуги в бібліотеках, пов'язані з використанням
сучасних інформаційних технологій.

Стратегічне планування / (дайджест). – К., 2004. – 51 с.
Дайджест підготовлено на основі матеріалів зарубіжних
фахових видань та Інтернет-ресурсів. Видання також включає
списки літератури та Інтернет-ресурсів з питань стратегічного
планування.
Адресується спеціалістам бібліотечної справи, всім, кого
цікавлять проблеми перспективного розвитку бібліотек.

Публічна бібліотека: Веб-сайт: Десять кроків до
успіху. – К., 2004. – 31 с.
Сьогодні навіть маленька бібліотека, що має вихід в Інтернет, стає
частинкою безмежного інформаційного простору. Поступово публічна
бібліотека стає сучасним комунікаційним центром, який забезпечує
швидке отримання будь-якої інформації з безмежного інформаційного
простору Інтернету. Отримавши можливість користуватися
гігантським масивом даних, вона хоче заявити про себе і, що
найголовніше, намагається реалізувати свої функції у віртуальному
світі.
Важливим елементом змін на краще у цій роботі стає створення
бібліотечного веб-сайту.

Робін, Т. Гарбор. Управління
бібліотеки. – К.: 1997. – 56 с – (В обкл.).

автоматизацією

Це видання має на меті допомогти бібліотекарям чи
співробітникам служб інформації, які планують автоматизувати
свою службу, чи тим, хто хоче підвищити якість вже існуючої
системи автоматизації. Книга допоможе їм визначитися, чого вони
хочуть і чого потребують від нової системи, як досягти бажаного.

Дубкова, Н. Новая библиотека – навигатор в море
информации / Н.Дубкова // Библиотека. – №8. – 2008.
– С.39 – 41.
Российские библиотеки всё определённее позиционируют себя
в бурно меняющемся мире информационных технологий. За
последние годы в ряде регионов возникли интеллект-центры,
создающие новую систему координат в информационном
пространстве.
Определить информационные потребности современных
пользователей, их отношение и требования к библиотеке как
источнику информации помогли результаты исследования «Роль
библиотек в решении проблем современной молодёжи».

Белоногова,
М.
Библиотекарь
работает
в
OPENOFFICE / М.Белоногова // Библиотека. – №4. – 2008. –
С.43 – 45.
Хотя проблемы технического оснащения библиотек, особенно
в глубинке, продолжают волновать профессиональное сообщество,
всё же надо признать, что в настоящее время уже не дискутируется
вопрос о самой необходимости компьютеризации библиотек. А если
дебаты вокруг этой большой темы и ведутся, то всё чаще – о том,
какие из множества уже существующих программных средств для
этих целей следует считать оптимальными.
В статье описана работа в программе «Библио-Форм».

