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Вітчизняні бібліотеки, відповідаючи на виклики часу, постійно нарощують 

своє представництво у соціальних мережах. Однією з найпопулярніших мереж 

є Facebook. Невпинно удосконалюючи функціонал, розробники намагаються 

відповідати потребам користувачів та йти на крок попереду. Одним із таких 

інструментів став додаток «Нотатки». 

Нинішній варіант та інструментарій додатка «Нотатки» був представлений 

користувачам у 2015 р., коли компанія Facebook істотно оновила платформу, що 

не користувалася популярністю. Оновлений додаток позиціонується 

розробниками як блог-платформа – «власний майданчик для створення 

блогів», його мета – бути «простішим для людей [, щоб] створювати і читати 

лонгріди» [2]. 
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Огляд використання додатка «Нотатки» вітчизняними бібліотеками був 

представлений нами на вебінарі [1]. З того часу колеги розширили та 

урізноманітнили представлені ресурси. Моніторинг засвідчив, що найчастіше 

бібліотеки застосовують блог-платформу для представлення ресурсів і послуг, а 

бібліотекарі – для презентації себе, власних уподобань, талантів. 

Незважаючи на назву «Нотатки» як чітко означеного жанру, 

функціональні можливості додатка дозволяють створювати найрізноманітніші 

публікації. Зокрема, в бібліотеках створюються: 

• анонси, прес-релізи (наприклад: «Як зробити добру справу та залишити 

слід?» – анонс вікімарафону, goo.gl/GK4WLZ); 

• подієві замітки (наприклад: «Виртуальная выставка – проводник в 

потоке информации. Изучаем технологии» – goo.gl/Uv5zfA); 

• репортажі, зокрема фоторепортажі (наприклад: про участь фахівців з 

НТБ НТУ «КПІ» ім.І. Сікорського у конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 

Формування національного інформаційного простору» в Національній 

бібліотеці України імені В. І. Вернадського – goo.gl/WtAJDD; конкурс 

«Бібліотечні досвітки "Зимове мереживо"» серед фахівців ХДНБ 

ім.В.Г. Короленка – goo.gl/U9KZXs); 

• інформаційний звіт, звіт бібліотеки (наприклад: «Звіт Бібліотеки КПІ за 

2016 рік» – goo.gl/IC3ff6); 

• дайджест. Цікавий досвід, де поєднується власний погляд, відчувається 

стиль та креативність, насамперед Тетяни Борисової (наприклад: дайджест 

Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації «Млинці щосуботи» – 

https://www.facebook.com/pg/MolodUBA/notes). 

Для розкриття ресурсів, сервісів та можливостей у бібліотеках 

створюються, наприклад: 
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• топ документів, завантажених з репозитарію, (наприклад: «Топ-10 

документів квітня, завантажених з ElAKPI – електронного архіву КПІ» – 

goo.gl/eQ5UnN); 

• топ виданих користувачам документів; 

• бюлетені, огляди списки нових надходжень документів, зокрема 

рекомендаційні, (наприклад: «Нові надходження у листопаді до кабінету 

бібліотекознавства імені Л.Б. Хавкіної» – goo.gl/86bq0K; «NEW: Осіннє чтиво» 

від Рівненської обласної бібліотеки для молоді та ін., проте, не завжди 

оригінальні, інколи працівники позичають текст, обов’язково посилаючись на 

першоджерело – https://www.facebook.com/yunilibr/notes); 

• інструкції, рекомендації (наприклад: покрокова інструкція «Як 

проголосувати за проекти в Бюджеті участі» від НТБ НТУ «КПІ» ім.І. Сікорського 

– goo.gl/tWPg6v) 

Цікавий приклад використання додатка як для розкриття фондів 

бібліотек, так і власної особистості, демонструють колеги, розміщуючи нотатки 

про прочитані книги. Так, головний бібліотекар ХДНБ ім.В.Г. Короленка 

І.А. Карнаух регулярно інформує колег про прочитані книги, створюючи цикл 

нотаток під загальною назвою «Читаю з фондів ХДНБ ім.В.Г. Короленка» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009354047460&lst=100004406371

978%3A100009354047460%3A1508679337&sk=notes). 

Інший колега – Олег Володимирович Соцков – використовує функціонал, 

щоб поділитися своїми враженнями, спогадами, есе, замальовками – 

goo.gl/chiUK2. Талановито та влучно! Крім того, функціонал «Нотатки» дозволяє 

створювати аналітичні статті, інтерв’ю, коментарі, лонгріди та інші публікації. 

Проте ці жанри ще недостатньо активно опановані бібліотекарями. 

https://www.facebook.com/yunilibr/notes
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Технологія створення «Нотатки» проста і включає чотири кроки: 

реєстрацію користувача, створення нотатки, її редагування та 

поширення/рекламування. Структурно означена блог-платформа складається з 

обкладинки, тексту, фото, відео (завантажуються через посилання з інших 

мереж та хостингів Facebook, Giphy, Instagram, SoundCloud, Twitter, Vimeo, Vine, 

YouTube). Текст можна зробити різного розміру, маркувати та пронумеровати, 

набрати курсивом або вирівняти по певному краю, ставити гіперпосилання 

(рекомендується на сайт або конкретний ресурс бібліотеки), отримати код для 

вставки. Нотатку можна закріпити як верхній пост. 

Таким чином, додаток «Нотатки» у Facebook дозволяє поєднати 

креативність та професійну майстерність задля просування бібліотек та їх послуг 

в цифровому просторі. 
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