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ПРАКТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ПО ПРОВЕДЕННЮ 

ЕЛЕКТРОННИХ ВИСТАВОК У БІБЛІОТЕЦІ 

1. Визначення поняття “електронна виставка”. Відмінність її від 

традиційної книжкової виставки. 

 

2. Основні елементи електронної виставки. 

 

3. Вимоги до виставкової роботи. 

 

4. Рекомендації по створенню і використанню електронних виставок. 

 

5. Програмне забезпечення для створення електронних виставок. 

 

  З розвитком Інтернету бібліотеки отримали нову категорію користувачів 

– віртуальних. Вже сьогодні для бібліотек є звичними нові послуги, які 

надаються читачеві віртуально, без фізичного контакту з ним. Це такі послуги, 

як: електронна доставка документів (ЕДД),  віртуальні довідкові служби, 

віртуальні путівники по ресурсах Інтернет, он-лайн доступ до баз даних і 

електронних каталогів, тематичні веб-проекти. На черзі - створення 

електронних бібліотек, віртуальне обслуговування. Однією з традиційних 

форм бібліотечної діяльності, що переживають епоху модернізації і адаптації 

до віддаленого способу обслуговування, можна назвати віртуальні книжкові 

виставки. Якими вони повинні бути? Наскільки можуть бути необхідні 

нашому користувачеві? Цими питаннями все частіше задаються бібліотекарі-

практики.  

Кожний із співробітників нашої бібліотеки не раз задумувався над 

питанням: як змінити рутинну роботу в бібліотеці на яскраве і творче 

професійне життя, адже час  сьогодні  диктує необхідність перемін, які 

повинні відбутися в діяльності бібліотек. Поєднання традиційного і нового 

має на меті активне впровадження нових технологій і у виставкову роботу. 

Перш за все  – це електронні технології. З ними з’явився у суспільстві новий 
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рівень комунікативних потреб і можливостей. Сьогодні віртуальна виставка є 

новою послугою для задоволення потреб свого читача.  

По- перше, пригадаємо класичне визначення книжкової виставки. 

Книжкова виставка - це публічна демонстрація спеціально підібраних і 

систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, що 

рекомендуються користувачам бібліотеки для огляду і ознайомлення. 

Виставка припускає безпосередній показ книг або матеріалів, що розкривають 

їх вміст у вигляді, що сприймається візуально. Успіх виставкової діяльності 

підвищується, якщо вона реалізується у взаємозв'язку з іншими видами 

бібліотечного обслуговування - бібліографічного і фактографічного. 

З цього визначення ясно, що об'єктом виставки є видання: друкарські, або 

на інших носіях, суб'єктом (користувачем) - читач бібліотеки, а завдання 

виставки - безпосередній показ видань та інших джерел інформації, що 

допомагає розкривати тему виставки, і зорієнтувати читача в бібліотечному 

книжковому фонді. 

Розібратися в чому ж відмінності, а в чому схожість виставки віртуальної 

з традиційною спробуємо, відповівши на питання:  

1.    Що є об'єктом віртуальної книжкової виставки? 

2.    Хто є користувачем віртуальної книжкової виставки? 

3.     Яке завдання подібної виставки? 

Пропонуємо розглядати віртуальну книжкову виставку як он-лайн сервіс 

для віддаленого читача, тобто читача, який не прийшов в бібліотеку, а 

користується нашими послугами віддалено, і, отже, бажає отримати якийсь 

інформаційний сервіс, не покидаючи комп'ютера. При створенні виставки 
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визначаємо мету та кінцевий результат.  Завдання віртуальної виставки не 

ідентичне із завданням  традиційної виставки,  через особливості і 

можливості  он-лайн технологій. 

Для зручності розглянемо таблицю цілей і функцій обох видів виставок: 

Традиційна книжкова виставка Віртуальна книжкова виставка 

1. Популяризує бібліотечний  фонд 1. Популяризує бібліотечний  фонд 

2. Пропонує зацікавитися темою 2. Пропонує зацікавитися темою 

3. Презентує визначені книги 3. Презентує визначені книги 

4. Дає можливість de visе 

ознайомитись  книгами, що 

представлені на виставці 

4.      ---- 

5. Дає можливість отримати наявні 

книги для роботи безпосередньо з 

виставки 

5.      ----- 

6.      ----- 6. Дає можливість звернутися до 

інших ресурсів Інтернет за темою 

7.      ----- 7. Має можливість в текстовому 

режимі надати додаткову інформацію 

про документ: в якій бібліотеці 

отримати, де купувати, чи є 

можливість отримання електронної 

копії і т.і. 

Віртуальна виставка не дає можливості користувачеві фізично 

використовувати книгу, тому обмежує його можливість в отриманні 

змістовної інформації. В той же час віртуальна виставка дозволяє 

бібліотекареві направити увагу читача на додаткові інформаційні джерела, 
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наявні в мережі, або запропонувати скористатися іншими сервісними 

послугами бібліотеки.  

Що ж являє собою електронна книжкова виставка? 

   Електронні виставки (віртуальні) – це синтез традиційного книжкового 

та новітнього електронного способів надання інформації. Віртуальна 

виставка мобільна, компактна, змістовна і є актуальним провідником у 

величезному  потоці інформації. Використання  комп’ютерних технологій у 

виставковій діятельності бібліотек сьогодні означає, як правило, графічне 

оформлення заголовків, цитат та ілюстрацій.  

 Основними елементами, що складають електронну виставку є зоровий 

ряд і текст. 

Зоровий ряд  представлений ілюстративним матеріалом (обкладинками  

книг, розворотами, ілюстраціями, картами, фотографіями і т. і.).  

Текст, що супроводжує і розкриває зоровий ряд, складається з цитат, 

анотацій, біографічних довідок і бібліографічних описів. 

Презентація бібліотечної виставки – комплексний захід, так як виставка 

є інформаційною основою, на яку «нанизується» бібліографічний огляд, 

усний журнал, зустріч з  письменником.  

Бібліотечна виставка служить  інформаційною  основою для навчальних 

ігор, які проводяться в бібліотеках. Навчальна гра також є комплексним 

заходом, так як включає в себе різні форми роботи  з аудиторією: розповідь, 

бесіду, огляд, книжково-ілюстративну виставку, конкурси, ігри та ін. 

Бібліотечна виставка повинна бути зрозуміла адресату (користувачу), 

акцентувати увагу на визначених аспектах теми (проблеми) і діяти на особу 

користувача.  

  Вимоги до електронної виставкової роботи 
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До переваг створення віртуальних виставок як форми бібліотечного 

обслуговування відносяться: можливість індивідуальної самостійної роботи 

читача з поданими матеріалами, нетрадиційна подача, наочність, 

структурування матеріалу. Віртуальна бібліотечна виставка розміщується на 

сайті бібліотеки. До електронних виставок правомірно ставити такі ж вимоги, 

що й до традиційних. Головною перевагою невіртуальної виставки творів 

друку є можливість не тільки отримати зорове враження від демонстрації 

книг (буває, що й оформлення обкладинки в символічному вигляді виражає 

основну ідею книги), а також ознайомитися з їхнім змістом, передмовою 

зробити попередню оцінку. На віртуальних виставках активно 

використовується ілюстративний матеріал (портрет, малюнок та ін.), повні 

тексти окремих творів, звукозапис, відеоряд – все це дає змогу зробити 

виставки більш інформативними, передати дух епохи. 

Існує цілий ряд вимог до заголовку бібліотечної виставки. 

1. Об’єм заголовку не перевищує  п’яти слів. Заголовок служить для 

зацікавлення читача виставкою, створює мотив звернення до книг, 

представлених в експозиції. Якщо заголовок багатослівний, наприклад, 

віршована цитата, то, не дивлячись на пізнання тексту, його актуальність, 

такий заголовок не викличе  мимовільну увагу  читача. Тому навіть 

віршовані  цитати необхідно вибирати короткі чи, при необхідності, 

«обрізати» їх. Для заголовку виставки достатньо використати лише перший 

рядок. 

2. Заголовок виставки опосередковано відображає цільове і читацьке 

призначення виставки.  
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3. Оригінальність заголовку, відсутність запозичень, власна фантазія автора 

виставки дозволяють  найбільш повно відобразити і життєву позицію 

бібліотекаря, і його бачення проблеми, якій присвячена виставка.  

 В книзі «Виставкова діяльність публічних бібліотек» Н. Збаровської 

приведений алгоритм підготовки до  організації електронних книжкових 

виставок. 

 

I. Розробка моделі електронної книжкової виставки: 

 

•Виберіть тему вашої електронної виставки. 

• Проаналізуйте, який матеріал буде вам необхідний для організації 

виставки. 

• Підберіть необхідні вам книги та ілюстрації. 

•Складіть схему виставки. 

II. Технічна підготовка проекту 

• Проведіть сканування ілюстрацій, підготовте текстові матеріали. 

• Створіть на диску окрему папку, в якій будуть зберігатися ваші 

попередні матеріали.  

III. Оформлення робіт в форматі Power Point. 

• Створіть 6-10 слайдів презентації самостійно або використовуйте 

шаблони. 

• Проілюструйте слайди, використовуючи підготовлені матеріали, а також 

ефекти анімації. 
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• Проведіть попередній перегляд виставки. 

• Виправте помічені вами недоліки. 

• Підготуйте електронну виставку  до показу. 

На матеріалі будь-якої виставки можна розробити її  електронний варіант. 

Таким чином, виставка набуде форми комп’ютерної презентації. 

Виставки – кросворди, вікторини, питання, ігри, поради являються 

діалоговими виставками і передбачають зворотній зв’язок з читачами. 

     

Процес створення електронної книжкової виставки вимагає високої 

професіональної підготовки бібліотекарів, участі співробітників суміжних 

відділів (автоматизації), серйозної матеріально-технічної бази самої 

бібліотеки, інформаційної грамотності читачів.                          

Попередньо пишеться сценарій, здійснюється підбір книг, розробляється 

стилістика виставки, визначаються герої, їх образи, продумується 

послідовність  і комбінація рухів персонажів, кількість  анімаційних  

заставок. Далі залишається найскладніше - все задумане реалізувати 

технічно. 

 

 

Виставки зручно представляти за планом 

 

 

 

 

 

1. Назва виставки 

2. Форма виставки 

3. Читацьке призначення 
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        В елементах дизайну виставки доцільно враховувати пропорції, 

колористичні та інші особливості документів, що експонуються. Графічні 

засоби експозиції можуть також відтворювати деякі елементи видань, 

спрощуючи зорове орієнтування в структурі бібліотечної виставки. 

Музичний супровід відтворює систему естетичних асоціацій, зв’язаних зі 

світом звуків, характерних для тієї чи іншої теми виставки.  

4. Мета виставки 

5. Завдання  виставки 

6. Проблема виставки 

7. Місцезнаходження виставки 

8. Розділи виставки 

9. Цитати, що використовуються 

10.Оформлювальні засоби 

11.Бібліографічне забезпечення 

12.Засоби реклами 

13.Супроводжувальні заходи 

14.Оцінка ефективності виставки 
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Дизайнери пропонують використовувати і таку властивість поєднання 

кольорів: два контрастних кольори, розташованих поряд, взаємно 

підсилюють один одного; споріднені кольори – послаблюють. Так, зелений 

колір здається яскравішим в поєднанні з червоним. 

Вибір шрифта, яким виконуються  заголовки і цитати до виставки, 

обумовлений  цільовим призначенням і змістом виставки. Шрифтова 

композиція заголовку чи цитати може бути симетрична (орієнтована по 

центру), блочна (коли всі рядки тексту вписуються в прямокутник незалежно 

від кількості букв в кожному рядку), флагова (вирівняна по лівому або 

правому краю). 

Застосування комп’ютерів в оформлюваних  роботах дозволяє, по-перше, 

автору експозиції самому підбирати необхідні виразні засоби: шрифти, зорові 

ефекти; по-друге, – використовувати досить якісні для виконання аксесуари. 

Використання комп’ютерних технологій у виставкові й діяльності 

публічних бібліотек сьогодні означає, як правило, графічне оформлення 

заголовків, цитат та  ілюстрацій (програми Print Shop DeLux, Corel Draw та 

ін.). Між тим мультимедійні технології дозволяють значно розширити межі 

представлення інформації, створювати різноманітні інформаційні продукти. 

Необхідно з обережністю підходити до використання багатозначних 

заголовків, будь то цитата чи оригінальний вислів. В даному випадку 

доцільно вводити підзаголовок, який пояснює зміст загальної назви. Існують 

композиційні методи, що дозволяють добитися більшої виразності текстової 

частини  виставки: 

1. Збільшення/зменшення об’єкта. Зміна масштабу заставляє по-новому 

глянути на звичне. Цей прийом використовується звичайно для відтворення 

ілюстрації або її частини. В той же час не слід захоплюватися зменшенням – 
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масштабна картина, зменшена до розмірів поштової марки, погано 

сприймається. 

2. Фрагментування. Виділення одного з елементів композиції (малюнка, 

колажу, слова заголовку і т. і.) дозволяє надати йому відокремленності і 

самоцінності. 

3. Монтаж. Поєднання елементів однорідного походження, різних 

компонентів, добавлення дзеркального відображення. Цей прийом 

використовується, якщо  необхідно підкреслити співставлення матеріалу, 

наданого в різних розділах. 

4. Зміна фактури: створення ілюзорної рельєфності; зміна кольору, 

направлення штриховки; горизонтальне чи вертикальне  розтягування  

об’єкта. 

Вибір заголовку для бібліотечної виставки здійснюється після того, як 

визначена основна ідея та  підібрана література. Пошук  цитат і назв для 

запланованих виставок заздалегідь небажаний, так як у процесі підбору 

літератури може змінитися концепція виставки, і заголовок перестане 

відповідати змісту. 

Перевагу слід віддавати об’ємній організації візуального середовища. 

Ось декілька прийомів. 

1. Об’ємні  носії інформації у вигляді склеєних кубів, паралелепіпедів, куль, 

конусів, пірамід, циліндрів, на яких на різних рівнях і планах можна 

прикріпити цитати, ілюстрації, портрети. 

2. Підвісні цитати – стандарти (на нитках чи стрічках), обрамлені у вишукані 

рамки, створять враження легкості та руху всієї експозиції. 
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3. Атрибутивні ряди – дублювання розміщених на виставці предметів їх 

зображеннями (наприклад, гусине перо в чорнильниці і його графічний 

силует) або зображення предметів в різних масштабах і ракурсах. 

4. Фігурне розміщення книжкового і образотворчого матеріалу – 

розташування у вигляді віяла, гармошки, дуги, виступів. 

Заголовки і цитати радимо оформлювати виразно і нетрадиційно, 

використовуючи в різноманітних поєднаннях форму сувоїв, овалів, 

зображених розкритих книг і ін. В деяких випадках можна фігурно обрізати 

край цитати, що в поєднанні з кольоровим  фоном може викликати незвичний 

зоровий ефект. 

При виборі варіанту розміщення даних на екрані необхідно визначити 

об'єм і формат інформації, яка представляється, розробити проект 

розташування інформації та оцінити її ефективність. 

    Існує визначений набір вимог, який забезпечує зоровий комфорт 

користувача  під час роботи з інформацією в електронному вигляді:  

 яскравість об'єкту повинна бути в розумних межах;  

 контрастність зображення відносно фону необхідно вибирати з 

урахуванням розмірів об'єкту: чим менше його розмір, тим більшою 

повинна бути контрастність;  

 найбільшу чутливість очі мають до випромінювання жовто-зеленого 

кольору, найменшу – до фіолетового та червоного;  

 розмір символу повинен бути узгоджений з гостротою зору людини; 

він також впливає на швидкість і правильність сприйняття інформації;  

 все поле зору можна розбити на три зони: центрального зору, де 

найбільш чітко розпізнаються деталі; ясного бачення, де можливо 
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упізнати об'єкт без дрібних деталей; периферію, де предмети 

знаходяться, але не розпізнаються;  

 зорове відчуття наростає та спадає впродовж 0,5 секунди.  

      Зоровий ряд віртуальної виставки представлений ілюстрованим 

матеріалом (обкладинками книг, розгортками, ілюстраціями, картами, 

світлинами та ін.). Текст, супроводжуючий та розкриваючий зоровий ряд, 

складається із цитат, анотацій, біографічних довідок та ін. 

    Існують певні рекомендації по розташуванню текстової інформації на 

екрані. Ці рекомендації передбачають розташування підказок та довідкових 

повідомлень в верхній частині екрану і використання різноманітних ефектів 

для виділення елементів або фрагментів тексту. 

     Досвід роботи по створеню віртуальних виставок в програмі  "PowerPoint" 

дає змогу запропонувати кілька рекомендацій з анімаційного оформлення 

текстів: при використанні в текстових фрагментах анімаційних ефектів 

необхідно враховувати, що віртуальна бібліотечна виставка може бути 

реалізована в двох режимах: довільної демонстрації і демонстрації, яка  

 регулюється користувачем. Ці режими передбачають різний час 

перегляду;  

 доцільно використовувати анімаційні ефекти до цілого тексту або 

великих його фрагментів. Поява тексту за принципом "друкарської 

машинки" - по літерах – уповільнює час перегляду виставки, та якщо 

текст достатньо великий, втомлює зір.  

      При використанні традиційних (статичних) малюнків і фотографій 

важливо вірно вибрати маштаб зображення та вдало використати палітру 

кольорів. При цьому, якщо графічне зображення представляється на екрані 

разом з текстом, то рекомендується залишати  екран порожнім; розмір 

деталей повинен відповідати можливостям екрану та людського зору. 
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          Електронне представлення інформації передбачає обережність у 

використанні кольорової гами. При виборі кольорів спеціалісти 

рекомендують керуватися такими принципами:  

 червоний та синій кольори більш усього приваблюють увагу, одначе, 

синій колір мало придатний для забарвлення мілких графічних об'єктів, 

які вимагають максимальної чіткості зображення. Для такої мети 

використовують кольори жовто-зелений, жовтий та помаранчевий, а 

синій колір застосовують для акцентуючої підкладки під виділені 

графічні елементи;  

 доцільно використовувати кольоровий, а не світловий (яскравість) 

контраст;  

 темно-фіолетовий, темно-зелений, лимонно-жовтий, жовто-зелений та 

блідо-рожевий відтінки в поєднанні викликають негативні реакції, тому 

ними слід користуватись досить обережно.  

Електронна бібліотечна  виставка може бути  створена в форматі 

«PowerPoint» – електронної  презентації.  На сьогодні цей формат  широко 

використовується.  Можливості, надані даною програмою, дозволяють 

створювати електронні  виставки літератури, де перший слайд представляє 

всю совокупність експонованих видань, а всі наступні – окремі видання і/або 

авторів. 

 Доцільніше використовувати анімаційні ефекти стосовно до тексту 

цілком чи більшим його фрагментом. Поява тексту по принципу 

«друкарської машинки» –  буквами – уповільнює час перегляду виставки і, 

якщо текст достатньо великий, стомлює зір. 

 При використанні традиційних (статичних) малюнків і фотографій 

важливо правильно вибрати масштаб зображення.  

 Розмір деталей повинен відповідати спроможності екрану і гостроті 

людського зору. 
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 Електронне представлення інформації настроює на акуратне 

поводження з кольоровою гамою. При виборі кольору спеціалісти 

рекомендують керуватися наступними принципами: 

· червоний і синій кольори більше всього привертають увагу, однак синій 

колір малопридатний  для фарбування мілких графічних об’єктів, що 

вимагають максимальної чіткості  зображення. З цією метою 

використовуються кольори  жовто-зелений, жовтий і оранжевий, а синій 

колір застосовують для акцентуючої  підкладки під графічні елементи, що 

виділяються; 

· доцільно використовувати кольоровий, а не світовий (яскравий) 

контраст; 

Темно-фіолетовий, темно-зелений, лимонно-жовтий, жовто-зелений і 

блідо-рожевий відтінки і поєднання визивають негативні реакції, і ними слід 

користуватися дуже обережно. 

Існує  достатньо велика кількість різноманітних графічних редакторів. 

Частина з них являється прикладними програмами в складі Windows (Paint), 

компонентом текстового редактора Word (WbrdArt) або спеціальними 

програмами для створення і обробки зображень (Microsoft Picture-It, Paint 

Shop Pro, PictureMan, CorelDRAW і ін.). 

Пропонуємо невеликий анотований список спеціальних програм, які 

дозволяють працювати  з графічними файлами. 

1. Paint Shop Pro 7.0 – програма надає можливість створення графічних 

файлів з використанням різноманітних інструментів: щіточок, крейди, 

олівців, пер, маркерів, пульверизаторів... Для кожного інструмента існує 

можливість установки параметра: товщина лінії, ступінь прозорості і т. і. 

Kрім того, програма забезпечує роботу з фотографіями: редактор 

фотозображень дозволяє перетворити фотографію в гравюру, ескіз олівцем, 
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мозаїку, тиснення і т.і. В програмі можна створювати анімації, відтворювати 

файли у вигляді «віртуального альбому» чи галереї. Інтерфейс програми– на 

англійській  мові. 

2. PhotoImpact 7 – програма надає можливість роботи з фотографіями, 

створення Web-сторінок і графічних файлів. Для роботи з векторною 

графікою існує  набір інструментів  і  бібліотека образів. Мова інтерфейса – 

англійська. 

3. CorelDRAW – програмний комплекс. В комплект поставки CorelDRAW 

входить бібліотека образів (понад 40 000 картинок, 1000 фотографій, 1000 

шрифтів і 450 спеціальних шаблонів). Основними графічними інструментами 

служать звичайні геометричні  фігури та  лінії. За допомогою цього  

редактора можна створити заголовки, логотипи і красиві рекламні тексти. 

Програма підтримує  не тільки стандартну заливку об’єкта, але й заливку з 

перетіканнями кольору, складною  узорчатою текстурою.  Мова інтерфейса 

програми: у версії CorelDRAW 8 – російська, CorelDRAW 10 – англійська. 

4. PictureMan Painter 2.0 – Програма пропонує три рівні складності: від 

новичка до професіонала. Містить набір інструментів в залежності від  рівня 

складності, фільтри і спецефекти. Дозволяє працювати  з готовими 

зображеннями. Однак нестійко працює з великим об’ємом даних. Мова 

інтерфейса – російська. 

5. «Весела каліграфія» – програма являється електронним підручником 

малювання для малюків, однак може використовуватися і як графічний 

редактор для оформлення в дитячих бібліотеках. Великі можливості роботи 

зі шрифтами: для оформлення букв передбачені різні орнаменти, заповнення, 

аплікативні форми. 

Уже існують різні моделі електронних виставок.  
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 виставка-питання; 

 виставка-цитата; 

 виставка-хроніка; 

 виставка-вікторина; 

 виставка-кросворд; 

 виставка-ілюстрація.  

Основа їх все та ж - совокупність бібліографічних описів, ілюстративний 

матеріал.  

 Віртуальна виставка надає бібліотекарям і читачам додаткові 

можливості, а саме: 

1. Використання інформаційних технологій. Сама «участь» комп’ютера 

в бесіді, присутність героїв книг на екрані монітора, анімація, - все це дуже 

подобається не тільки дітям, але й дорослим. Сприйняття через комп’ютер 

служить своєрідною приманкою для читачів, особливо дітей. Яскраві, 

кольорові, з мультиплікацією, з використанням ігрових моментів – все це 

робить віртуальну виставку живою і динамічною.  

2. Виставка розрахована на різну аудиторію. І одна людина і велика  

група читачів можуть познайомитись з книгами або самостійно, або з  

бібліотекарем. А якщо її надати в Інтернеті – познайомитися зможе кожний 

бажаючий. Використання електронних виставок дає можливість в 

дистанційному спілкуванні бібліотекарів з читачами, без прив’язки до 

неминучих формальностей в обслуговуванні.  

3. На огляд може бути представлена велика кількість книг. 

4. В будь-який час можна за лічені хвилини змінити слайди і їх 

розташування,  прибрати непотрібні чи вставити нові, варіювати кольорову 

гаму, або загальний дизайн. 
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5. Роботу такої виставки можна запускати в автоматичному 

режимі, забезпечити її озвученим текстом і демонструючи без спеціального 

супроводження. 

6. Можливість розробки електронних виставок як виїзних. Дуже 

зручно їх демонструвати в різних оосвітніх закладах, аудиторіях, кабінетах, 

класах. 

7. Електронні  виставки економлять місце. Немає необхідності працювати 

зі стелажами, стендами, виставковими шафами.  

Збираючись створити  віртуальну виставку, потрібно бути готовими до 

довготривалої, кропіткої, але цікавої роботи. 

 


