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Використання новітніх інформаційних технологій в сучасних умовах
є невід’ємною умовою бібліотечної діяльності, а з переходом до
суспільства знань відбувається формування нового типу користувача, який
вимагає оперативного отримання інформації. В зв'язку з цим створення та
підтримка власних web-сайтів стали одними із головних і перспективних
напрямків роботи сучасної бібліотеки – наукової, вузівської чи публічної
та джерелом доступу до її ресурсів. Сайт бібліотеки в сучасних умовах
служить передусім для реалізації її інформаційної функції.
Бібліотечні web-сайти, як правило, містять традиційний набір, що
включає контактну, історичну і рекламну інформацію, точки доступу до
безпосередньо бібліотечних і зовнішніх інформаційних ресурсів.Досвід
свідчить, що створення web-сайтів в Інтернеті незмірно підвищує престиж
бібліотеки – адже інформація про бібліотеку попадає у всесвітню
мережу,розширюється число її реальних і потенційних користувачів.
Бібліотечний сайт представляє і рекламує все різноманіття її
інформаційних ресурсів. Із запровадженням Інтернет-технологій багато
традиційних бібліотечних процесів модернізуються з допомогою webсайту.
Перш за все, на web-сайті представлені власні інформаційні ресурси:
ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, матеріали конференцій та
семінарів, проведених бібліотекою, наукові публікації співробітників,
інформація про бібліотеку, її послуги та проекти, наукова діяльність,
науково-методична, просвітницька робота, видавнича діяльність, новітні
технології, корпоративна діяльність, новини, події.
Для забезпечення успіху
web-сайта важливим елементом є
проведення моніторингу використання його ресурсів. Постійний аналіз
відвідуваності та використання ресурсів бібліотеки – ЕК, ЕБ, БД –
допомагає зробити його максимально корисним.

Завдання, які вирішуються сайтом сучасної бібліотеки, виражені в
наступному:

активній реалізації інформаційних функцій бібліотеки;

наданні
доступу
широкого
кола
користувачів
до
власних
бібліотечних
баз
даних,
електронного
каталогу,
методичних і бібліографічних баз, доступ до повнотекстових
документів;

наданні доступу читачів до інформаційних ресурсів
глобальної мережі в цілях задоволення їх інформаційних потреб;

наданні допомоги читачам у оперативному інформаційному
пошукуі отримання ними необхідних матеріалів;

розвитку інформаційної культури користувачів за допомогою
їхзвернення до web-сайту бібліотеки;

розвитку професійних навичок і умінь співробітників
бібліотеки в процесі створення і підтримки web-сайту.
Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова приділяє велику
увагу створенню інформаційних ресурсів доступних на її web-сайті.Для
зручності організовано доступ не тільки до власних, але і до
зовнішніхІнтернет-ресурсів. У відповідних розділах web-сайту створено
точки доступу до інформаційних ресурсів інших бібліотек. Приділено
увагу ресурсам Інтернету,подано адреси різних web-серверів.
У розділах інформації можна знайти правила і режим роботи
бібліотеки, контактну електронну адресу Наукової бібліотеки,
познайомитися з відділами і службами, з додатковими послугами, що
пропонує бібліотека.
Розділ «Видання бібліотеки» містить наступні інформаційні ресурси:

Галерея вчених ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

Бібліографічні списки та покажчики;

Вчені ХНУМГ у Вікіпедії;

Праці викладачів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
Крім того, сайт виконує й інші завдання:
1)
представляє Наукову бібліотеку українською і
російською мовами;
2)
надає інформацію про нові надходження до бібліотеки;
3)
інформує про передплату періодичних видань;
4)
має посилання на електронний каталог бібліотеки та
інструкцію з користування ним;
5)
інформує користувачів про Цифровий репозиторій
університету та способи пошуку у ньому.
Сьогодні web-сайт Наукової бібліотеки є найважливішим
інструментом її інформаційної діяльності, а його основне завдання −
представлення інформаційних ресурсів бібліотеки у світовій мережі для
оперативного задоволення всіх категорій користувачів, незалежно від їх
місцезнаходження, в будь-який час.
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