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БОЖЕВІЛЛЯ - ДІЯТИ 
ПО-СТАРОМУ І ЧЕКАТИ 
НОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. 

А. ЕЙНШТЕЙН

Головне завдання
нашої сучасності –
це зміна стилю
нашого мислення





З історії виникнення поняття “ІННОВАЦІЯ”

Початок ХХ ст. 
- введення 
поняття в 
наукові роботи 
австрійського 
економіста 
Йозефа Алоїза
Шумпетера в 
результаті 
аналізу 
«новаційних
комбінацій», 
змін у розвитку 
економічних 
систем.

60-і роки ХХ ст. -
широке 
використання 
терміну у зв’язку з 
різким зростанням 
наукових 
досліджень у 
передових галузях 
промисловості.

Пройшов час, а вчені й 
зараз по-різному 
тлумачать поняття 
інновацій: 

як процес (Б.Твіс),
як систему
(Ф. Ніксон),
як зміни (Ла Гьєрре),
як результат 
(міжнародні 
стандарти). 

Выступающий
Заметки для презентации
      



Інновація – це процес, 
головною функцією 
якого є зміни

Атрибутивні ознаки інновації

РЕСУРС
РЕЗУЛЬТАТ

ЗМІНА
НОВИЗНА

Выступающий
Заметки для презентации
  



Інновації в бібліотеці –

АБСОЛЮТНІ

ВІДНОСНІ

Розроблені вперше даною бібліотекою, 
досі принципово не відомі

Частково нові, запозичені у інших



Різне трактування терміну “ІННОВАЦІЯ”

Інновація, 
нововведення - це 
впроваджених 
нововведення, що 
забезпечує якісне 
зростання 
ефективності процесів 
чи продукції, 
затребуване ринком. 
Є кінцевим 
результатом 
інтелектуальної 
діяльності людини, 
його фантазії, 
творчого процесу, 
відкриттів, винаходів 
та раціоналізації. 

Інновація - це 
впроваджений 
зразок діяльності, 
продукції, послуг, 
що має якісною 
характеристикою 
абсолютну або 
відносну новизну; 
виходить за межі 
засвоєних традицій; 
виводить 
професійну 
діяльність на 
принципово 
покращений або 
якісно новий 
рівень. 

(Є. М. Гусєва)

Інновація - умова та 
інструмент не тільки 
розвитку і, в деяких 
випадках, виживання, 
а й засіб підвищення 
граничної корисності 
діяльності бібліотеки, 
рівня якості того 
соціального блага, яке 
вона надає суспільству 
і конкретним 
споживачам.

(Є. М. Гусєва)



Інновації в бібліотеці - це інновації соціально-
культурного типу. 

 Бібліотечні нововведення розуміють як:
◦ засіб поширення “передового бібліотечного

досвіду” в рамках науково-методичної діяльності
бібліотек,
◦ напрямок діяльності з пошуку нових шляхів

функціонування, розвитку та вдосконалення
бібліотечної роботи (як правило, з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій та
середовища цифрової інформації
◦ сучасний засіб творчого зростання

співробітників бібліотек.

Різні думки про значення інновацій серед фахівців 
бібліотечно-інформаційної сфери.



Бібліотечна інновація
(за бібліотечною енциклопедією)

Бібліотечна інновація – це
оригінальна, нестандартна
ідея, методика, проект, які
виходять за межі існуючих
канонів і традиційних форм і
відображають новий підхід
до змісту і організації
бібліотечної роботи.

Выступающий
Заметки для презентации
    



Мета інновацій:
 підвищення

професійної
компетентності
бібліотекарів, їх
інноваційної
активності,
поліпшення умов
праці

 досягнення
комфортності і
високої якості
обслуговування
користувачів

 розширення
можливостей
бібліотеки,
вихід на «нові
ринки»

 зміцнення 
іміджу 
бібліотеки, 
розвиток 
системи її 
суспільних 
комунікацій

 досягнення
ефективності
управління
бібліотекою

Выступающий
Заметки для презентации
  



Об'єкти інновацій 
(те, що можна змінювати) за О.Ю. Качановою

Засоби виробництва Технологічні процеси

Організаційний 
розвиток

Соціальна база 
бібліотечної 
діяльності

Послуги і продукція



Класифікація бібліотечних інновацій.
За ознакою новизни:

Модифікуючі
(поліпшуючі) 

Радикальні
(базисні) 

Впровадження автоматизованих систем.

Використання нових технологій.

Впровадження нових видів послуг.

Реорганізація.

Переїзд на нове місце.

Будівництво нової будівлі.

Зміна форми або розміру друкованої продукції бібліотеки.

Розширення будь-якого виду послуг.



Класифікація бібліотечних інновацій.
За ознакою змісту:

Продуктивні  

Технологічні  

Управлінські  

Створення нових послуг, бібліотечно-бібліографічної 
продукції або вдосконалення існуючих. 

Створення нових технологій, 
удосконалення технологічних процесів, 
використання нових технічних засобів. 

Спрямовані на реорганізацію структури бібліотеки, 
зміна методів керівництва.



Інновації сприяють:

 підвищенню 
продуктивності й 
полегшенню умов 

праці 
бібліотекарів, 
розвитку їх 

креативності та 
інтелектуального 

потенціалу

• досягненню
бібліотекою 

якісно нового 
стану 

функціонування

• забезпеченню 
найповнішого 
задоволення 

інформаційних 
потреб 

користувачів і 
комфортності 
бібліотечного 

обслуговування

Выступающий
Заметки для презентации
  



Творчість – це 
народження 
нових ідей.

Інновації – це 
впровадження 
цих ідей у 
життя

«Якщо Ви маєте 
бажання вигадати 
гарні ідеї, знайте –

кращі з них Ви 
можете запозичити» 

Томас Едісон

Відмінності інновацій від творчості 



Джерела ідей 
(де «черпати» ідеї для інновацій):

 Потреби бібліотеки, користувачів;
 директивні та нормативні документи органів влади та

управління освіти;
 досягнення педагогіки, психології, бібліотечної справи;
 бібліотечна практика, передовий і масовий бібліотечний досвід;
 власний професійний досвід, інтуїція, практичне мислення;
 аналіз результатів і процесу функціонування бібліотеки;
 друковані фахові видання, люди, техніко-інформаційні

системи;
 новітні інформаційні технології;
 нововведення з інших сфер діяльності (інформаційні технології,

електронні мультимедійні ресурси, використання комп’ютерних
мереж зв’язку та ін.)

Выступающий
Заметки для презентации
Джерела інноваційних ідей багатогранні. Перш за все, це   вивчення сучасної професійної літератури; знайомство з новим досвідом; засвоєння методик і технологій з таких областей знань, як інформатика, педагогіка, психологія, соціологія та ін.  конкурси та ярмарки ідей і проектів, Інтернет, участь у системі безперервної освіти (курси підвищення кваліфікації, заочні, дистанційні семінари, тренінги).   



Постулати бібліотечної інноваційності

 не боятися вчитися і змінюватися;

не вважати себе розумнішими від інших; 

 запозичувати ідеї в інших, трансформувати їх під себе;

 впроваджувати, змінювати, знову впроваджувати;

 зосереджуватися на перевагах

Выступающий
Заметки для презентации
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