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РЕФЕРАТ

       У магістерській роботі було проведено дослідження значення

публічних бібліотек як сучасних інформаційно-просвітницьких центрів у

створенні національного інформаційного простору, а в подальшому його

інтеграції в глобальний єдиний інформаційний простір. Для цього детально

проведено аналіз сучасного стану публічної бібліотеки, її трансформацію 

вперіод реформи децентралізації в Україні,значення автоматизації бібліотечних 

процесів, проведено порівняльний аналіз автоматизованих бібліотечних

інформаційних систем (АБІС),проаналізовані послуги бібліотеки, їх 

актуальність на сьогодні та використання соціальних медіа як платформи 

спілкування з користувачем та партнером.

        Ключові слова: бібліотека, публічна бібліотека, інформаційний

простір, документація, автоматизація, АБІС, послуги, електронні 

послуги,соцмедіа.

      The research of the master's work was carried out the importance of public

libraries as modern information and educational centers in the creation of the

national information space, and in the future its integration into the global unified

information space. To this end, a detailed study of the current state of the public

library, its transformation in the period of decentralization reform in Ukraine, the

importance of automation of library processes, a comparative analysis of

automated library information systems (ALIS), the analysis of library services,

their relevance today and the use of social media as a platform of communication

with user and partner.

          Keywords: library, public library, information space, documentation,

automation, ALIS, services, electronic services, social media.


