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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі з’ясовано рівень наукової розробленості проблеми
модернізації публічних бібліотек; досліджено динаміку техніко-технологічних
трансформацій публічних бібліотек України за 2007-2017 рр.; проаналізовано
організаційні зміни в діяльності публічних бібліотек України;визначено
напрями розвитку інформаційно-комунікаційного сервісу публічних бібліотек
України; обґрунтовано шляхи соціально-економічної модернізації управління
діяльністю публічних бібліотек України; визначено вектори реформування
системи публічних бібліотек України в умовах децентралізації.

Ключові слова:публічні бібліотеки,інформаційне суспільство,модернізація 
бібліотек, трансформація публічних бібліотек.

The master's degree work out the level of scientific development of the
problem of modernization of public libraries; the dynamics of technical and
technological transformations of public libraries of Ukraine for 2007-2017 is
researched; Organizational changes in the activity of public libraries of Ukraine are
analyzed; the directions of development of information and communication service of
public libraries of Ukraine are determined; the ways of socio-economic
modernization of the activity of public libraries of Ukraine are grounded; the vectors
of reforming the system of public libraries of Ukraine in the conditions of
decentralization are determined.
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