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До збірника увійшли матеріали конференції, в яких висвітлюється комплекс робіт, 

пов’язаних з актуальними завданнями наукової бібліотеки РДГУ та її інформаційно-

аналітичних структур у системі навчально-освітніх, наукових комунікацій університету. 

Видання адресоване широкому колу фахівців, які працюють у сфері 

бібліотекознавства, бібліографії, інформаційних бібліотечних технологій, а також 

студентам – майбутнім бібліотечним працівникам.  
 

 

С. Н. Грипич 

Наукова бібліотека в інформаційному просторі Рівненського державного гуманітарного 

університету… С. 3–26. 
У статті представлений аналіз діяльності наукової бібліотеки, охарактеризована її роль в 

інформаційному просторі Рівненського державного гуманітарного університету. 

z 
С. М. Поліщук 

 Інформаційні потреби користувачів як фактор формування документальних та 

електронних фондів наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного 

університету… С. 27–35. 
У статті розкриваються питання формування фонду для забезпечення інформаційних потреб 

користувачів.  

z 
Н. Б. Коломієць 

Довідково-пошуковий апарат у бібліотечно-інформаційній діяльності наукової 

бібліотеки: формування та використання… С. 36–40. 
У статті розглядаються питання формування довідково-пошукового апарату та його 

використання в бібліотечно-інформаційній діяльності наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

z 
Л. В. Ковальчук 

Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в системі забезпечення наукового 

та навчально-виховного процесів Рівненського державного гуманітарного університету… 

С. 41–48. 
У статті розглядається становлення електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету та їх роль у забезпеченні навчально-виховного 

та наукового процесів університету. 

z 
Л. С. Кушка 

Корпоративні бібліотечні проекти: стратегія розвитку… С. 49–55. 
У статті розглянуто національну систему реферування, охарактеризовано основні принципи 

роботи зі створення рефератів у науковій бібліотеці Рівненського державного гуманітарного 

університету. Наведено дані щодо загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка 

наукова», висвітлено її сучасний стан, технологію формування та використання.  

z 
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І. А. Гаврилюк  

Віртуальне обслуговування користувачів у сфері бібліотечного сервісу університетської 

бібліотеки… С. 56–59. 
У статті аналізується робота зі створення та інформаційного наповнення web-сайту 

наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету з метою забезпечення 

науково-освітніх запитів користувачів. 

z 
Г. П. Семенюк 

Наукові дослідження – пріоритет діяльності наукової бібліотеки Рівненського 

державного гуманітарного університету… С. 60–64. 
Висвітлено основні напрями наукових досліджень, спрямованих на вивчення фондів бібліотеки, 

розвиток видавничої справи, здійснення аналітичних і соціологічних досліджень. 

z 
Г. Д. Лешкевич 

Моніторинг використання інформаційних ресурсів та послуг наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету для задоволення потреб користувачів 

(за результатами соціологічних досліджень)… С. 65–69. 
Представлено підсумки соціологічних досліджень проведених науковою бібліотекою 

Рівненського державного гуманітарного університету з метою поглибленого виявлення 

інформаційних потреб своїх користувачів та ефективності використання бібліотечно-

інформаційних продуктів і послуг. 

z 
А. П. Бондар 

Особливості обслуговування користувачів наукової бібліотеки Рівненського 

державного гуманітарного університету в інформаційному забезпеченні навчального та 

науково-дослідного процесів… С. 70–73. 
У статті висвітлюються особливості обслуговування користувачів наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету. Розкриваються основні функції і напрямки 

роботи відділів обслуговування щодо інформаційного забезпечення навчального та науково-

дослідного процесів. 

z 
А. Ю. Тихончук 

Культурно-просвітницька діяльність як складова інформаційного сервісу наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету… С. 74–78. 
У статті висвітлено види, форми, тематику культурно-просвітницької діяльності наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. 


