
2013 р. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ 

(ІФЛА) оприлюднила звіт «Піймати хвилю, або потонути? Навігація в 

інформаційному середовищі, що еволюціонує» (Riding the Waves or 

Caught in the Tide? Navigating the Evolving Information Environment). 

Експерти, які брали участь в укладанні цього звіту, визначили п’ять основних 

трендів, що визначають зміни інформаційного середовища. 

 1. Нові технології розширять і, водночас, обмежать коло тих, хто має 

доступ до інформації. Цифрове середовище підвищує цінність інформаційної 

електронної грамотності. Ті, хто не володіє цифровою грамотністю, будуть 

виключені практично з усіх сфер життя. Нові цифрові моделі ведення бізнесу 

суттєво вплинуть на те, хто зможе успішно володіти, отримувати прибуток і 

надавати доступ до інформації. 

 2. Онлайнова освіта демократизує та підриває традиційне глобальне 

навчання. Широке розповсюдження дистанційних (онлайнових) освітніх 

ресурсів зробить освіту дешевшою та доступнішою. Підвищиться значення 

освіти протягом життя, отримає визнання неформальне та неофіційне 

навчання. 

 3. Будуть переглянуті межі приватності (конфіденційності) та захисту 

даних. Розшириться коло даних, які збирає уряд і приватні компанії для 

визначення розширених профайлів на окремих осіб, будуть удосконалені та 

здешевлені методи моніторингу й фільтрації даних комунікації окремих осіб. 

Це призведе до серйозних наслідків щодо збереження таємниці та 

конфіденційності особи, що зменшить довіру до онлайнового світу. 

 4. Супер-пов’язані суспільства будуть слухати та підсилювати нові 

голоси й групи. Суспільства з надрозвинутими мережами визнають, що 

відкривається більше можливостей для колективних дій – на противагу 

традиційним політичним партіям виникають «нові голоси» та можливість 

поширення рухів на підтримку певного питання. Ініціативи «відкритого 

уряду» та доступу до публічної інформації приведуть до більшої прозорості 

та орієнтованих на громадянина послуг. 

 5. Нові технології змінять глобальну інформаційну економіку. 

Поширення суперпов’язаних мобільних пристроїв, мережевих сенсорів у 

електронних пристроях та інфраструктурі, 3-D принтерів і технологій 

перекладу з різних мов трансформує глобальну інформаційну економіку. 

Існуючі моделі бізнесу практично в усіх сферах переживатимуть серйозні 

проблеми, викликані застосуванням інноваційних пристроїв, що допоможуть 

людям залишатися економічно активними до пізнього віку та будь-де. 

…У звіті більш детально розглядаються різні варіанти й проблеми, які 

постають перед бібліотеками в інформаційному середовищі, що дуже швидко 



еволюціонує. Проте укладачі підкреслюють, що світ увесь час змінюється, 

що цей звіт не можна сприймати як статичний. Вони закликають до 

обговорення основних напрямів трансформацій на національному рівні 

(ІФЛА назвала основні тренди, що визначають зміни інформаційного 

середовища // Блог «Творчість та інновації в українських бібліотеках»  

(http://libinnovate.wordpress.com/2013/12/17/іфла-визначила-основні-

тренди-що-визн/). – 2013. – 17.12). 

 


