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Виставкова діяльність – один з основних напрямів бібліотечного
обслуговування. Виставки сприяють промоції фонду бібліотеки,
збільшенню обертаності фонду, також вони є ефективним
інструментом просвіти, допомагаючи привернути увагу до актуальних
тем. Крім того, креативно оформлені виставки з додаванням своєрідної
«родзинки» є прикрасою будь-якої бібліотеки.
Завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій,
бібліотеки отримали можливість створювати виставки літератури у
електронному форматі, використовуючи скановані копії обкладинок.
Карантинні обмеження, з якими бібліотеки стикнулись у 2020 році,
продемонстрували необхідність швидкого переформатування різних
видів бібліотечних послуг, зокрема, виставкової діяльності, у онлайнформат.
Основними перевагами віртуальних виставок, порівняно з
традиційними є:
 можливість охопити набагато більшу аудиторію потенційних
користувачів;
 необмеженість часу експонування, яка досягається завдяки
постійному доступу до виставки після її публікації;
 надання більш вичерпної інформації про представлену
літературу під час первинного перегляду завдяки можливості
додавання анотацій, бібліографічних описів;
 зручність та мобільність: віртуальну виставку у вигляді
слайд-шоу можна демонструвати на заходах поза межами
бібліотеки;
 значні можливості для оформлення та подальшого
редагування виставки з додаванням мультимедіа, додаванням
або вилученням окремих документів тощо.
Віртуальні виставки можуть бути створені у форматі HTML або
у вигляді слайд-шоу. Для створення першого варіанту необхідні
знання та навички роботи в HTML та наявність веб-сайту бібліотеки,
де буде розміщена виставка.
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Створення слайд-шоу потребує базових навичок використання
комп’ютера та знання основних принципів створення презентацій,
наприклад, у редакторі Power Point від Microsoft. Розміщення такої
виставки можливе на сторонніх ресурсах (наприклад, сервіс Calameo,
про використання якого ви можете прочитати в методичних
рекомендаціях «Сучасна бібліотека. Сервіси веб 2.0: Сalameo за
наступним
посиланням:
http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh00000000187.pdf). Подальше просування інформації про виставку
може відбуватись в соціальних мережах та на сайті бібліотеки. Крім
того, створення слайд-шоу можливе без встановлення спеціального
програмного забезпечення на свій комп’ютер завдяки наявності
онлайн-інструментів.

Віртуальна виставка в форматі HTML на сайті бібліотеки:

При натисканні на обкладинку видання, за допомогою
гіперпосилання відкривається сторінка з деталізованою інформацією.
За бажання, Ви можете розмістити тут бібліографічний опис,
анотацію, коротку цитату, посилання на сторонні ресурси з
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буктрейлерами, відео- або текстовими оглядами представленого
видання, сторінку замовлення літератури онлайн, якщо така послуга є
у вашій бібліотеці:

Віртуальна виставка у вигляді слайд-шоу:

6

Інформація про видання розміщується на слайдах у
встановленому автором слайд-шоу порядку. Крім того, можливе
форматування тексту, додавання різноманітних декоративних
елементів для оформлення, а також швидке редагування, вилучення
чи додавання слайдів за потреби.
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Сучасний та зручний онлайн-інструмент для створення
віртуальних книжкових виставок – сайт Canva
(https://www.canva.com). Його зручність, перш за все, полягає в тому,
що для створення слайд-шоу знадобиться лише комп’ютер з виходом
в Інтернет, не потрібно завантажувати чи встановлювати жодних
програм. Крім того, інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілий, що
спрощує опанування наявних функцій.
Для початку роботи необхідно зареєструватись за допомогою
Google-акаунту, Facebook-акаунту або електронної пошти. Реєстрація
є безкоштовною.
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Після реєстрації ви можете розпочинати роботу, обравши у
стрічці меню на головній сторінці пункт «Презентація».

Інший варіант – натиснути на кнопку «Створити дизайн» у
верхньому правому куті вікна, потім обрати пункт «Презентація».
Також зверніть увагу на наявність інших інструментів, наприклад,
плакат та інфографіка.
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Презентація створюється розміром 1920 х 1080 пікселів
(співвідношення 16:9) та без назви. Для початку, натисніть кнопку
«Файл» у лівому верхньому куті вікна.

Встановіть назву виставки: натисніть на олівець біля напису
«Дизайн без назви» та наберіть необхідну назву. Також ви можете
увімкнути поля, лінійки або допоміжні лінії, а в подальшому
переглядати історію змін файлу за допомогою цього меню.
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Створювати презентації можна за власним дизайном або
скориставшись наявними безкоштовними шаблонами, переглянути
які можна у меню «Шаблони», який першим відкривається на
початку роботи у сервісі. Шаблони об’єднано у групи, для швидкого
перегляду будь-якого з них необхідно натиснути на зображення
шаблону – вам буде продемонстровано мініатюри слайдів. Якщо
шаблон підходить – натисніть «Застосувати». Застосувавши той чи
інший шаблон, ви скопіюєте шрифти, кольори, зображення та
анімації, розміщення елементів.

Для редагування елементів, їх обов’язково необхідно виділити,
натиснувши на них лівою кнопкою миші (два кліка для тексту, один –
для інших елементів).
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Розглянемо наступний пункт меню: «Додані файли». У
презентаціях на сервісі Canva ви маєте змогу використовувати
зображення, анімації, аудіо чи відео, завантажені зі сторонніх джерел
та збережені на вашому комп’ютері, а також файли з соцмережі
Facebook, Instagram, на Google-диску або Dropbox. Для цього
перейдіть у відповідну вкладку меню, натисніть «Завантажте медіа».

Після цього оберіть, звідки треба завантажити медіа. Для
завантаження з комп’ютера натисніть кнопку «Пристрій», знайдіть
необхідний файл, оберіть його, натиснувши лівою кнопкою миші, та
натисніть кнопку «відкрити». Файл, що з’явився, додається до
презентації одним кліком лівою кнопкою миші.
Для завантаження з соцмереж або хмарних сховищ, необхідно
увійти у свій акаунт («підключити обліковий запис») та відкрити
файл у провіднику, що з’явився зліва.
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Пам’ятайте, що можна
зберігати обмежену кількість
файлів, тож після їх додавання
до презентації, ви можете
видаляти вже використані. Для
цього наведіть курсор на файл,
натисніть на трикрапку у
верхньому правому куті та
оберіть у випадаючому меню
«Кошик».
Крім того, на сайті є архів безкоштовних та платних медіа, які
також можна додавати до свого дизайну. Зробити це можна у
вкладках «Фото», «Елементи», «Аудіо», «Відео». Файли групуються
за певними ознаками, переглянути які можна у рухомій стрічці меню
зверху.

Ви також можете спробувати знайти медіа за ключовими
словами у рядку пошуку над стрічкою розділів. Додати обраний
елемент до вашої презентації можна натисканням лівої кнопки миші.
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Зверніть увагу на вкладку
«Елементи».
Там
розміщуються
різноманітні декоративні елементи, які
здатні
зробити
презентацію
яскравішою, додати цікаві акценти.
Зокрема, це лінії та стрілки,
зображення людей, тварин, рослин,
різноманітних предметів. Доданим
елементам можна змінювати колір,
налаштовуючи їх під кольорову тему
презентації.
Сервіс надає широкий спектр шрифтів
для
використання.
Навіть
у
безкоштовній версії, вам доступні
різноманітні шрифти та стилі для
заголовків, підзаголовків та основного
тексту. Для роботи з текстом є базові
інструменти: зміна розміру, кольору,
створення
списку,
налаштування
міжрядкового
інтервалу,
жирний
шрифт
та
курсив,
а
також
вирівнювання.
Крім того, ви можете використовувати цікаві ефекти.
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У створенні презентації
ніяк
не
обійтись
без
налаштування фону. Сервіс
Canva
надає
можливість
використовувати фони, наявні в
їх галереї або встановлювати для
фону будь-який колір, обраний
автором.

Ви також можете додавати
буктрейлери або інші матеріали до
представлених книг, розміщені на
відеохостингу Youtube, Instagram,
Facebook та інші матеріали. Для
цього використовуйте кнопку
«Вбудування медіаконтенту до
дизайну» та вставте посилання на
медіа у вказаний рядок.
Часом ця функція розташовується у
вкладці «Більше».
Після завершення розміщення елементів у презентації ви можете
налаштувати анімацію переходів між слайдами. Рекомендуємо
використовувати один ефект для всіх слайдів (поставивши галочку
біля напису «Застосувати до всіх стор.»)
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Перед публікацією перевіряйте, як виглядатиме ваша
презентація. Натисніть на кнопку «Презентація» у верхньому
правому куті.

Коли презентація буде готова – натисність кнопку
«Поділитися», оберіть «Посилання для перегляду» та натисніть
«Копіювати посилання».

1.

2.

3.
Текст посилання вставляєте у соціальні мережі, на своєму сайті
тощо.

Натхнення вам та креативних виставок!
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