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ЕЛЕКТРОННА ВИСТАВКА
(е-Виставка)

Це один із  інструментів дистанційного 
обслуговування користувачів 
бібліотеки, першочерговим завданням 
якого є інформування про склад 
наявного бібліотечного фонду та нові 
надходження. 

Додатково до основної мети електронної 
виставки, яка полягає у популяризації 
колекцій культурної спадщини, 
другорядна мета – це надання 
відвідувачам можливості відкрити 
альтернативні шляхи вивчення та 
перегляду культурного змісту, які 
неможливо знайти на фізичних 
виставках (можливість наблизити і 
розглянути деталі докумета, перейти 
за посиланнями до довідкових 
матеріалів, вебсторінок персоналій).



КАТЕГОРІЇ е-ВИСТАВОК
За характером подання матеріалів:
 нові надходження; 
 тематичні;
 персональні; 
 установ, 
 видавничі; 
 історичні фонди, зібрання; 
За видом документів:
 книжкові пам'ятки; 
 періодика; 
 образотворче мистецтво; 
 музичне мистецтво; 
 картографія



ТИПОВА СТРУКТУРА е-ВИСТАВКИ

 Заголовок
 Текстова частина
 Ілюстративний

матеріал (галерея)
 Контактна 

інформація
 Бібліографія
 Додаткові матеріали
 Інформація про 

авторів
 Ключові слова, теги



ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ВИСТАВКИ
 Формування е-виставки має базуватись на обгрунтованому обранні

основного поняття, яке є змістовим ядром інформаційного масиву, що дає
змогу здійснювати цілеспрямований добір документів та забезпечує
комфортний доступ для користувачів.

 Виставка нових надходжень має демонструвати обкладинки видань, 
супроводжуватись анотаціями до них , наведенням змісту, 
систематизувати матеріали за науковими зацікавленнями відповідної 
аудиторії.

 Виставка, що репрезентує історико-культурні фонди наукової бібліотеки, 
передбачає попереднє дослідження наявного у фонді матеріалу, 
опрацювання історіографічних джерел, створення легкого для сприйняття 
тексту експозиції, який відповідає підібраному візуальному ряду.



ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ е-ВИСТАВКИ

 е-виставку обов’язково має 
супроводжувати бібліографічний 
список з відповідними посиланнями на 
шифри документів у фонді бібліотеки.

 е-виставка має бути пов’язана з іншими 
інтернет-ресурсами та інформаціними 
ресурсами наукової бібліотеки 
(довідковими, енциклопедичними)

 за наявності повних текстів поданих на 
е-виставці матеріалів бажано наводити 
гіперпосилання до них

 для згаданих у текстових матеріалах 
персоналій науковців або історичних 
осіб  необхідно наводити 
гіперпосилання на їх персональні 
вебсторінки або довідкові інтернет-
ресурси.



ВІЗУАЛЬНИЙ РЯД ВИСТАВКИ

 Презентаційне зображення виставки 
(обкладинка, фото персоналії, логотип 
або будівля установи, характерний 
фрагмент видань)

 Візуальний ряд е-виставки, 
підбирається і розташовується 
відповідно до мети в хронологічному, 
алфавітному, змістовому порядку.

 Зображення обов’язково 
супроводжуються підписами із 
зазначенням шифру документа у фонді 
бібліотеки, та за необхідністю 
зазначенням сторінки розташування 
поданого матеріалу.



СПОСОБИ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
е-ВИСТАВКИ

Для подання виставки найчастіше 
використовують такі формати:

 Зображення у форматі JPG;

 PDF-формат – рекомендовано
(побачать всі);

 SVF-формат (для Flash Player)  - не 
рекомендовано (підтримується не 
всіма браузерами).

 Спеціалізований вид матеріалів з галереєю на офіційному
вебпредставництві бібліотеки

 Спеціальний додаток до електронного каталогу

 Завершена стилізована презентація у форматі придатному для 
перегляду у веб-інтерфейсі.



ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ 
ВИСТАВКИ

Створення зображень

 Сканер

 Фотоаппарат

Підготовка тексту

 Текстовий редактор Word

Компонування матеріалів виставки

 Редактор презентацій PowerPoint

Користувач повинен мати можливість завантажити
матеріали або бібліографічний список виставки у зручному
форматі (наприклад, PDF).

Конвертори і редактори файлів

 Безкоштовний редактор зображень https://pixlr.com

 Безкоштовні онлайнові конвертори файлів PPT (файл 
презентації) або WORD (текстовий редактор) в PDF формат.

https://pixlr.com/


АРХІВ е-ВИСТАВОК

 Якщо створення е-виставок є 
плановою постійною роботою 
наукової бібліотеки, то на 
вебпредставництві наукової 
бібліотеки слід організувати 
окрему сторінку з доступом 
до архіву створених виставок.

 Архів має передбачати зручну 
для аудиторії користувачів 
навігацію матеріалами 
виставки: за хронологією 
створення, за категорями,  за 
хронологією подій, за 
персоналіями, установами, 
ключовими словами тощо.



МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ 
МАТЕРІАЛІВ е-ВИСТАВОК

 Звернення 
користувачів після 
публікації матеріалів 
виставки

 Дослідження звернень 
віддалених 
користувачів до 
матеріалів виставки на 
вебпредстаництві 
наукової бібліотеки



ПИТАННЯ


