
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС 
МІСЬКИХ БІБЛІОТЕК

Бібліотеки є основними центрами 
інформації, покликаними збирати, збе
рігати і надавати користувачам найрі- 
зноріднішу актуальну інформацію за їх 
запитами. Але окремо взята бібліоте
ка в сучасних умовах Та 3 урахуван
ням сучасних інформаційних потреб 
не може повноцінно функціонувати як 
центр інформації. І саме тому на сьо
годнішній день в нашому місті вже існу
ють реальні передумови для створен
ня єдиного інформаційного простору 
в рамках бібліотечного співтовариства. 
Це і потреба у всебічному та повному 
доступі до інформаційних ресурсів, і 
постійний та швидкий ріст обсягів 
інформації, і розвиток інформаційних 
та телекомунікаційних технологій.

Ще у 2000 році працівники Славу- 
тицької ЦБС отримали можливість ви
користовувати у своїй роботі нові фор
ми та методи обслуговування корис
тувачів. Таким поштовхом для цього 
була реорганізація міської бібліотеки 
для дітей у Бібліотечно-Інформаційний 
центр для дітей та юнацтва. Відкрит
тя в ньому Центру розвитку інтелекту
альних і творчих здібностей дало мож
ливість створення інформаційного 
.сервісу для допомоги в навчанні на

ших дітей та підлітків. Юні славутчани 
отримали можливість знаходити та ви
користовувати необхідну для них інфор
мацію через мережу “Інтернет”, медіа- 
фонди БІЦ, відеокасети, компакт-диски 
та дискети.

Наступним кроком створення єдиної 
бібліотечної інформаційної мережі в 
місті стало відкриття в Славутичі загаль
номіського бібліотечно-інформаційного 
центру в січні 2004 року. За рік роботи 
користувачами ЗБІЦ стало більше 7 ти
сяч славутчан. До послуг наших читачів 

■ сектор сімейного читання, служба 
інформаційного комфорту сім’ї, відділ 
довідково-бібліографічних та інформа
ційних послуг, сектор нових технологій.

Особливо хочеться відмітити тісну 
співпрацю колективу ЗБІЦ з міським 
Центром інформаційних технологій (ди
ректор Салій Л.М.). Результатом цієї 
взаємодії стала презентація 1 листопа
да 2004 року нового проекту “Електрон
на бібліотека", яка працює на базі на
вчально-технологічного центру. З цього 
часу кожен славутчанин має можливість 
отримати безкоштовно доступ до елек
тронних інформаційних ресурсів бібліо
тек світу в мережі “Інтернет", попрацю
вати з електронними базами даних,

електронними каталогами та картоте
ками. Проект цей розраховано як на 
студентів, школярів, викладачів, так і 
на всіх бажаючих, незалежно від віку. 
Але ж , звичайно, це в першу чергу 
значна допомога для нашої молоді, 
яка здобуває знання, професію, щоб 
будувати майбутнє Славутича, жити у 
нашому чудовому місті, бути його 
надією та опорою.

Значною допомогою в покращенні 
якості та швидкості надання послуг 
своїм читачам бібліотекарями ЗБІЦ 
було встановлення в грудні 2004 року 
сучасної електронної інформаційної 
програми. Це розкриває перед праці
вниками нову сторінку в можливостях 
повного використання фондів ЦБС.

Колектив ЗБІЦ і надалі буде по
глиблено працювати над удоскона
ленням нових форм та методів обслу
говування, щоб кожен, хто звернувся 
до нас за допомогою, отримав найпов
нішу необхідну інформацію. Адже ос
новне гасло нашої роботи — “Ми пра
цюємо для вас!”
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