
FACEBOOK ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ ТА БІБЛІОТЕК : 

практичний порадник



• Facebook - найпопулярніша соціальна мережа у 
світі, що почала працювати 4 лютого 2004 року як 
мережа для студентів деяких американських 
університетів.

• Користувачі Facebook'у мають можливість 
створювати профілі з фотографіями, списками 
інтересів, контактними даними та іншою 
особистою інформацією. Вони можуть 
спілкуватися із друзями та іншими користувачами 
за допомогою приватних або загальнодоступних 
повідомлень і чату. Також користувачі можуть 
створювати і приєднуватися до груп за 
інтересами та «сторінок уподобань». 



Навіщо?

• Спілкуватися з друзями, знайомими

• Знаходити нових друзів, колег, партнерів, однодумців

• Висловлення своєї думки

• Самопрезентація



Навіщо ?
• Отримувати новини світу, країни та міста 

• Дізнаватися про нові тенденції в суспільстві

• Краще розуміти користувачів

• Групи, спільноти за інтересами – цільова аудиторія

• Дізнаватися про роботу колег, інших бібліотек, 

споріднених організацій чи конкурентів

• Реклама професійної діяльності  бібліотеки

• Отримання відгуків (позитивні та негативні)



Наша бібліотека у Facebook



Види сторінок у Facebook
• Особистий  профіль призначений для 

особистого користування, представляє окрему людину

• Сторінка - призначена для представлення 

компаній, організацій, установ, громадських рухів

• Група - своєрідний віртуальний майданчик для 

спілкування обміну інформацією однодумців, людей зі 

спільними інтересами, об’єднаними професією, темою. 

Бувають загальнодоступні та закриті групи, учасники 

можуть публікувати там свої повідомлення.

Рекомендуємо для бібліотеки 

створювати Сторінку



Особистий профіль



• Так виглядає сторінка особистого профілю з 

вашим ім’ям. Можна завантажити фотографію, 

зображення обкладинки. Тут ви публікуєте 

повідомлення, тут відображаються дані про вас, 

які ви надали. 

• Зверніть увагу на верхнє навігаційне меню (поле 

пошуку, профіль, головна, знайти друзів, запити у 

друзі, сповіщення, налаштування) та навігаційне 

меню під фотографією (хроніка, інформація 

про вас). Якщо ви на сторінці іншої людини, тут 

відображаються її інформація і її друзі і відповідно 

змінювати нічого не можна.



Інформація про себе



• Надмірна відвертість у соціальних мережах 

може загрожувати не тільки кар’єрі,  а й вашій 

фізичній чи матеріальній безпеці. Це стосується 

постів, лайків, коментарів і повідомлень –

інформація може бути використана проти вас.

• Пам'ятайте, що у піднесеному настрої, чи у стані 

злості, обуреності людина більше схильна не 

контролювати повідомлення, тобто пам'ятайте 

про контроль. 



Безпека
• Хто контролює інформацію?

• Хто буде мати доступ до інформації?

налаштування приватності

• Ні – Особиста інформація: домашня адреса, 

дата народження, телефони, розклад дня, 

покупки, рівень доходу, сімейні зв'язки…

• Ні – додавати підозрілих людей

Якомога менше особистих фотографій



Налаштування



• Налаштування приватності дають змогу 

користувачам контролювати, хто може бачити 

інформацію, якою вони діляться; вибирати власні 

налаштування приватності та осіб, які можуть 

переглядати окремі частини їхнього профілю, а 

також хто може знаходити їх у пошуку.



Друзі



Головна



• На головній сторінці розміщено стрічку новин, меню з 
лівого боку – надає доступ до функцій, уподобаних 
сторінок та груп.

• У верхньому лівому куті розміщено поле пошуку, де можна 
шукати по профілям, сторінкам, записам. 

• У стрічці новин відображаються пости, опубліковані або 
вподобані вашими друзями та сторінками, на які ви 
підписані. Таких постів може бути дуже багато, і тому 
показуються не всі, є певні принципи відбору, алгоритми. 
Facebook показує найрелевантнішу і цікаву для вас 
інформацію, відповідно до пріоритетів господаря новинної 
стрічки. Тут важливу роль відіграють такі чинники: як часто 
володар профілю взаємодіє з автором новини, 
популярність посту у користувачів, попередні вподобання. 
Можна налаштовувати приорітетність показу публікацій від 
друзів чи сторінок. 



Публікація повідомлень

• Текст, Фото, Посилання, Смайли

• Відмітити місцезнаходження, людей



Види публікацій





Сторінки заходів



Лайкнути, поділитися, 
коментувати



Особисті повідомлення



Сповіщення



Завантаження фотографій



Завантаження фотографій



• Для особистих альбомів можна встановити 

налаштування приватності, щоб обмежити коло 

користувачів, які можуть переглядати альбом. Так, 

один альбом можна зробити доступним для 

перегляду тільки друзям користувача, тоді як 

інший — усім користувачам Facebook'у. Ще 

одна функція фотододатку — можливість 

«маркування», або позначення користувачів на 

фотографії. Наприклад, якщо на фотографії є 

друг користувача, останній може позначити його 

на фотографії, і тоді тому надійте відповідне 

повідомлення разом із лінком на це фото.



Групи



Читацькі ініціативи
А Year of Books Марка Цукерберга

Book challenge – читацька гра, змагання, виклик



Хештеги

#букчеллендж

#ячитаю

#люблючитати

#bookchallenge_ua

#сучукрліт

#харків

#бібліотека



• Хештеги дозволяють знаходити публікації за 
темами. Це слова в публікаціях , перед якими ви 
поставили знак # (решітка). Якщо натиснути 
хештег, відобразиться стрічка публікацій, які 
включають в себе даний хештег.

Пам'ятайте:

• Хештег повинен бути написаний як одне слово 
без пробілів.

• Ви можете включати в хештеги цифри, але не 
знаки пунктуації та інші символи (типу $ і%).

• Ви можете виконати пошук по хештегом в рядку 
пошуку в верхній частині будь-якої сторінки.

• Ви зможете переглядати тільки ті публікації, якими 
з вами поділилися (налаштування)



Сторінки



Створити сторінку





• У Facebook існує 3 види сторінок: особистий профіль, 

сторінка організації, група. Особистий профіль 

призначений для користування особами. Для бібліотеки 

прийнятні два останні варіанти. Дизайн і налаштування 

сторінки організації спеціально розроблений для цілей 

організації. Група може об’єднувати ваших користувачів 

навколо тематики вашої бібліотеки. 

• Деякі бібліотеки створили свою сторінку як особистий 

профіль, що суперечить правилам цієї соцмережі. Це 

може загрожувати блокуванням сторінки, проханням 

адміністраторів підтвердити ім’я. Тому рекомендуємо 

створювати для бібліотеки саме сторінку. Якщо ви ведете 

сторінку бібліотеки як особистий профіль, створіть нову 
сторінку. Відмінність сторінки в тому, що її можна 

«вподобати» (Нравится), але в друзі додатися не можна.





Що необхідно публікувати на сторінці бібліотеки 

• Повну назву бібліотеки (у вкладці “Інформація” )

• Контакти (адреса, телефон, емейл), години роботи

• Фото бібліотеки

• Відео про бібліотеку чи інше промоційне для 

бібліотеки відео

• Анонси бібліотечних подій

• Інформацію про проведені заходи

• Структура, послуги бібліотеки, процедура запису 

• Опитування користувачів щодо послуг

• Інформацію про нові надходження

• Лінки на популярні бази даних чи інші е-ресурси

• «Книжкове» - цікаві чи важливі посилання про читання, 

літературу

• Вітання, звернення до читачів



Довідка
Політика використання даних 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Основи (Privacy basics) 

https://www.facebook.com/about/basics

Довідковий центр https://www.facebook.com/help

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/about/basics
https://www.facebook.com/help


Бібліотеки Харківщини у  Facebook
• Комунальний Заклад Зміївська Цбс -

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009157656678

• Андріївська Бібліотека Кегичівський Район 
https://www.facebook.com/kegcbs.andreevka?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.frien
ds

• Ізюмська Цбс 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005916220943&fref=tl_fr_box&
pnref=lhc.friends

• Катеринівська Бібліотека Лозівський Район 
https://www.facebook.com/loz.kater.libr?fref=pb&hc_location=friends_tab

• Дергачевская Центральная Библиотека 
https://www.facebook.com/dergachevskayatsentralnaya.biblioteka?fref=pb
&hc_location=friends_tab

• Пересічанська Бібліотека Дергачівська Цбс 
https://www.facebook.com/peresichne.library?fref=pb&hc_location=friends_t
ab

• Бібліотека Лозівська Районна 
https://www.facebook.com/lozovabiblioteka?fref=pb&hc_location=friends_ta
b

• Центральна Бібліотека Сахновщина.Харківська Область 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008272457426&ref=ts&fref=ts

• Кіндрашівська Бібліотека 

• https://www.facebook.com/kin.biblioteka?fref=pb&hc_location=friends_tab

• Центральна бібліотека Первомайської міської централізованої бібліотечної 
системи https://www.facebook.com/bibliomisto/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009157656678
https://www.facebook.com/kegcbs.andreevka?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005916220943&fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends
https://www.facebook.com/loz.kater.libr?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/dergachevskayatsentralnaya.biblioteka?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/peresichne.library?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/lozovabiblioteka?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008272457426&ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/kin.biblioteka?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/bibliomisto/


Бібліотеки Харкова у  Facebook

• Центральна бібліотека ім. Д.І. Писарєва Централізованої 
бібліотечної системи Фрунзенського району
https://www.facebook.com/pisarev.library

• Центральна дитяча бібліотека Централізованої бібліотечної 
системи Індустріального району 
https://www.facebook.com/Центральная-детская-
библиотека-Харьков-проспект-Индустриальный-
1656043467985836

• ЦБ ім. І.С.Тургенєва ЦБС Слобідського району 
https://www.facebook.com/BibliotekaImTurgeneva

• Бібліотека-філія №11 для дорослих Централізованої 
бібліотечної системи Холодногірського району м. Харкова 
https://www.facebook.com/BibliotekaTolstogo/?ref=ts&fref=ts

• Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Белінського
https://www.facebook.com/citylibbelin/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/pisarev.library
https://www.facebook.com/Центральная-детская-библиотека-Харьков-проспект-Индустриальный-1656043467985836
https://www.facebook.com/BibliotekaImTurgeneva
https://www.facebook.com/BibliotekaTolstogo/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/citylibbelin/?ref=ts&fref=ts
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