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Голенко Аліна 

ТОВ «Смарт Прес Україна», Київ, Україна 

Презентація компанії та послуг СМАРТ ПРЕС в контексті теми семінару 

«Розроблення та реалізація стратегії розвитку бібліотеки» 

Шановні слухачі! 

Сьогодні маю честь презентувати Вам ідеї та нові послуги, які надає компанія 

СМАРТ ПРЕС для бібліотек, а також поділюсь нашим баченням можливої 

співпраці нашої компанії та бібліотек в контексті забезпечення цифровими 

послугами. 

Спочатку декілька слів про наш досвід роботи з бібліотеками. Серед наших 

клієнтів – численні бібліотеки не лише столиці, а й всієї України. 

З такими організаціями ми працюємо з доставки як української, так і зарубіжної 

оригінальної преси, яку ми імпортуємо в Україну з багатьох країн світу і 

доставляємо в максимально швидкі терміни. Головною умовою для нас є те, 

щоб видання існувало у світі, інше для нас не проблема – доставимо з будь-

якого куточку світу. 

Тепер перейду до найбільш цікавого – нові ідеї, пропозиції, технології, які, на 

нашу думку, є головною складовою сучасних бібліотек в найближчому 

майбутньому. І не лише розповім, а й дещо зараз надам Вам для 

ознайомлення. 

Отже, новими атрибутами сучасної бібліотеки є: 

- електронний доступ до всіх українських та зарубіжних видань в одній 

системі. В даний час ми розробляємо електронну систему smartpress для 

доступу до всіх українських видань з однієї платформи. Вартість передплати 
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українських видань на платформі smartpress в деяких виданнях майже вдвічі 

дешевша друкованої версії одного і того ж видання; 

- організація доступу до зарубіжних видань он-лайн. Роботу з організації 

передплати ми беремо під свій контроль та організовуємо доступ в 

максимально швидкі терміни. Якщо у бібліотеки є необхідність в одному чи 

двох виданнях, то вони можуть бути передплачені окремо безпосередньо в 

зарубіжних редакціях з доступом через один чи декілька комп'ютерів 

бібліотеки. Якщо ж бібліотека має попит на ряд зарубіжних суспільно-

політичних, економічних чи загально-освітніх видань з різних країн світу, то в 

такому разі є доцільним обговорювати передплату видань через систему 

PressReader, розроблену нашим ліцензіаром. Платформа PressReader надає 

доступ відразу до більш як семи тисяч зарубіжних видань, і в тому числі сто 

видань українських, таких як газета "День", "Факти", "Сегодня", "Вокруг света", 

"Личности", "Газета по-українськи" та інші. Платформа PressReader 

підключається через Wi-Fi мережу і може бути доступною на всіх комп'ютерах 

бібліотеки; 

- наявність друкованих зарубіжних та міжнародно визнаних свіжих газет, 

таких як The New York Times, The Times, Der Tagesspiegel та багато інших з більш 

як 100 країн світу на більш як 60-ти мовах. 

Хочеться звернути Вашу увагу на нову для українського ринку послугу – 

передплату зарубіжних газет з доставкою в день виходу друком за кордоном, 

так званий формат «день-в-день». Така послуга є унікальною в Україні і вона 

можлива завдяки ексклюзивному представництву в Києві міжнародної 

корпорації PressReader. 
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Чому друкований варіант є більш оптимальним? 

Насамперед тому, що газети роздруковуються в київському офісі і сам процес є 

підконтрольним нашим менеджерам, що дає можливість повністю 

підлаштуватись під потреби та запит бібліотеки. Наприклад, бібліотека бажає 

отримувати всесвітньо відому газету Financial Times та The New York Times. 

Ситуація така, що бібліотека бажає для початку провести дослідження –

наскільки така послуга є цікавою для відвідувачів або бюджетом передбачено 

невелику суму коштів. Відповідно до цих умов бібліотека має можливість 

передплатити газети Financial Times та The New York Times з доставкою два чи 

три рази на тиждень або навіть один раз на тиждень. 

Друге –– невисока вартість передплати за рахунок того, що наша компанія є 

першоджерелом послуги. 

Третє – це надійність паперового носія інформації. Останнім часом у світі 

бурхливих подій читачі почали довіряти більше саме друкованим ЗМІ, в 

результаті чого за останній місяць зросли тиражі таких видань, як The Economist, 

The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити такий висновок, що шляхи розвитку є, 

вони існують в різних варіантах і саме тому бібліотека може обрати той варіант, 

який їй найбільше підходить та є найзручнішим у використанні. Звичайно, 

варіанти можна комбінувати і ми готові йти назустріч бібліотекам заради 

розвитку бібліотечних фондів, збільшення інтересу до бібліотек з боку читачів та 

відповідності бібліотеки сучасним вимогам і тенденціям розвитку сучасного 

світу. 

  


