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Кількість активних користувачів мобільного 
Інтернету зростає

75% 97% 69%

(активні користувачі 
Інтернету)

(учні та студенти) (користувачі 
мобільних пристроїв)



Переваги QR-коду

універсальність:
QR-код сумісний з будь-
яким мобільним
пристроєм і таким
чином може охопити
широку аудиторію;

гнучкість:
мають можливість
кодування великого обсягу
текстової та медійної
інформації, легко
налаштовуються з
урахуванням дизайну;

економічність:
існує достатня кількість
безкоштовних
спеціальних онлайн-
сервісів;

можливість
використання як
інструмента
бібліотечного
маркетингу.



Кодування інформації:

інтернет-адреса

SMS-
повідомлення

контактні дані

геолокація

мультимедійні      
дані

текстові дані

QR-код



Максимальна кількість символів, що 
вміщаються в один QR-код

цифри - 7089

цифри і букви (включаючи 
кирилицю) - 4296 (більше, ніж 
2 аркуші машинописного 
тексту)



QR-коди легко налаштовуються з 
урахуванням дизайну



Генератори QR-кодів

http://qrcodes.com.ua/



Генератори QR-кодів

https://ru.qr-code-generator.com/



Відмінності та можливості 
генераторів QR-кодів

Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці: 
QR-код / В. Бондаренко // Бібліотечний вісник. -
2014. - № 6. - С. 28-32. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_6_8

Ткаченко Г. М. QR-код як інноваційний 
метод надання інформації / Г. М. Ткаченко 
// Бібліотеки і суспільство: рух у часі та 
просторі : матеріали III наук.-практ. 
Інтернет-конф. (Харків, 22–29 жовт. 2018 р.) 
/ Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; редкол. 
: І. В. Киричок [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 
106-110.



QR-код як інструмент бібліотечного 
маркетингу:

зворотний зв'язок 
користувача 

з бібліотекою

QR-код

формування 
мотивації 

у користувачів

збір та аналіз 
даних

інформування про 
бібліотечний 
продукт / послугу

з'єднання 
користувача з 

контентом



Напрямки використання QR-кодів 
у традиційних каталогах:

з’єднання користувача
з конкретним виданням в 
Електронній бібліотеці

з’єднання користувача
з базами даних власної 
генерації

з’єднання користувача
з Електронним каталогом



З’єднання користувача
з конкретним виданням в Електронній бібліотеці

Достатньо навести 
камеру мобільного 
пристрою на QR-код

Програма-сканер перенаправить на 
сторінку цього видання в Електронній 
бібліотеці



З’єднання користувача
з базами даних власної генерації



Переваги використання QR-кодів 
у традиційних каталогах

поглиблює 
зв'язки СК 

та ЕК, 
СК і БД, ГАК 

і ЕБ

розширює 
можливості 
карткових 
каталогів

надає 
користувачам 

миттєвий доступ 
до потрібної 
інформації

виключає 
необхідність 

формулювання 
пошукового 
запиту в ЕК



З’єднання користувача
з Електронним каталогом



Відбір розділів ГСК для QR-кодування

В першу чергу відбираються найбільш актуальні 
розділи наук

Розділи, які постійно поповнюються новими 
надходженнями і не відображаються в ГСК з 2017 р. 
(після консервації)

Складні тематичні питання, що викликають труднощі 
у користувачів при пошуці в ЕК

Розділи наук, що мають посилання на бази даних 
власної генерації НБ ОНУ



Використання QR-технології потребує 
дотримання певних вимог:

наявність спеціальних програм для 
зчитування QR-кодів на мобільних 
пристроях користувачів

попереднє тестування зчитувань 
QR-кодів

доцільність вибору місця 
розташування QR-кодів

актуальність і важливість 
закодованого контенту



Програми для зчитування QR-кодів



Програми для зчитування QR-кодів

Лесюк О. Мобільні технології та сучасні 
інформаційні послуги у бібліотеках вищих 
навчальних закладів України / О. Лесюк, А.-О. 
Дворецька // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 
12. - С. 43-47. - URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_12_8.



Мотиваційний компонент QR-коду



Використання QR-кодів в ігрових технологіях 
(квестах, вікторинах, конкурсах тощо)

Розроблена бібліотекою СумДУ віртуальна 
квест-гра направлена на залучення уваги 
студентів до книжкових новинок бібліотеки.

Учасникам AR-квесту (аugmented reality -
технологія доповненої реальності) необхідно 
було зчитувати QR-коди, проходити 
бібліотечними лабіринтами і виконувати 
інтерактивні завдання. 



Використання QR-технології-для формування 
мотивації до читання та відвідування бібліотеки

На бібліотечних книгах Північно-
східної початкової школи розміщені
QR-коди, в яких зашифровані аудіо-
анотації.

Автори анотацій - учні цієї школи,
які прочитали книгу і склали думку
про неї у вигляді аудіо-файлу.

Таким чином, користувач бібліотеки
може прослухати відгук ровесника,
що викликає більше довіри до
отриманої інформації.



Використання QR-технології для налагодження 
зворотного зв'язку користувачів з бібліотекою

Скориставшись мобільним сервісом 
«QR-анкетування», можна отримати 
корисну інформацію, що дозволяє 
скорегувати і вдосконалити бібліотечні 
послуги.



Дякую за увагу!
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