Виртуално справочно и информационно обслужване в съвременната библиотека

Лектор: Елена Янакиева
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Анотация:

Курсът запознава с виртуалното справочно и информационно обслужване,
предизвикано от появата на ИКТ и прилагано широко в модерните библиотеки.
Проследява развитието му и видовете услуги, дава препоръки за виртуалните услуги и
организацията на виртуалните справочни служби, съобразени с препоръките на
международни и национални библиотечни организации. Запознава със системите за
интегрирано търсене във всички ресурси на дадена библиотека (Discovery Services) и
приложението им във виртуалното обслужване в библиотеките.

Предназначен за:

Библиотекари и информационни специалисти с начална компютърна грамотност от
различни видове библиотеки (основно публични).

Продължителност:

30 часа – 20 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Лектор:
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Елена Янакиева

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Желанието си за участие в курса можете да заявите, като попълните електронната
заявка
.

Проведени курсове:

12 &ndash; 13 ноември 2015 г. – Враца

Основни теми:
- От традиционно към виртуално справочно и информационно обслужване –
концепции, промени, предпоставки, етапи на развитие.
- Виртуално справочно и информационно обслужване в библиотеките –
характеристика; дефиниция; терминологични уточнения. Системи, ориентирани към
крайните потребители.
- Диалог с потребителя. Нови роли на участниците в процеса.
- Видове виртуално обслужване в зависимост от типа информационни въпроси и
използвани технологии. Характеристика. Измерители.
- Асинхронно виртуално обслужване. Синхронно виртуално обслужване.
- Изграждане на готови дигитални колекции.
- Видове услуги при виртуалното справочно и информационно обслужване.
Методика на изпълнение.
- Изисквания към библиотекарите, извършващи виртуални услуги. Обучение на
потребителите и изграждане на информационна култура.
- Организация на виртуалното справочно и информационно обслужване. Виртуални
справочни служби – характеристика, успешни модели.
- Корпоративни виртуални служби. Препоръки за изграждане на виртуални
справочни служби.
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- Ресурсна база на виртуалното справочно и информационно обслужване.
Източници – параметри, критерии за оценка и подбор, организация.
- Изграждане на средства за навигация. Електронни пътеводители – етапи,
принципи на съставяне. Успешни модели – примери, характеристика
- Системи за обединен достъп до информационните ресурси на библиотеката –
зараждане, изграждане, приложение в обслужването.
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