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Наукова бібліотека – інтегруючий центр 

інформаційного простору Рівненського державного 

гуманітарного університету : матеріали ХІІ-ї науково-

практичної конференції, 31 серпня 2018 р. / РДГУ; Наук.      

б-ка; за ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне, РДГУ. – 

2018. – 86 с. 

До збірника увійшли матеріали ХІІ-ї науково-

практичної конференції «Наукова бібліотека – інтегруючий 

центр інформаційного простору Рівненського державного 

гуманітарного університету», в яких розглядаються 

різноманітні питання діяльності наукової бібліотеки, 

спрямовані на допомогу інформаційному забезпеченню 

освітнього та наукового процесів університету.  
 

 

 

С. Н. ГРИПИЧ 
     Наукова бібліотека – інтегруючий центр 

інформаційного простору Рівненського державного 

гуманітарного університету… С 3–24. 

Висвітлено основні аспекти досвіду роботи наукової 

бібліотеки РДГУ у формуванні ресурсної інформаційної бази 

та сервісних технологій, наукової діяльності бібліотеки 

університету, пов’язаних із інформаційним забезпеченням 

освітнього, наукового процесів. 

Z 

С. М. ПОЛІЩУК 
 Наукові комунікації від відкритого доступу інформації – 

до відкритої науки… С. 25–32. 

Розкрито  інформаційні сервіси наукової бібліотеки 

РДГУ у використанні Міжнародних наукометричних баз 

даних,  висвітлено роботу щодо створення Інституційного 

репозитарію Рівненського державного гуманітарного 

університету.     

Z 
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Н. М. ЛЕЩУК 
Документні фонди як інформаційний ресурс наукової 

бібліотеки на допомогу освітньому та науковому процесам 

РДГУ… С. 33–40. 

Висвітлено роль документних фондів наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного 

університету (РДГУ) в інформаційному забезпеченні 

освітнього та наукового процесів. Розглянуто критерії та  

принципи формування документних ресурсів наукової 

бібліотеки закладу вищої освіти. 

Z 

Г. П. МЕЛЬНИЧУК 
Фонд електронних видань як складова створення 

електронної бібліотеки в науковій бібліотеці РДГУ…     

С. 41–45. 

Висвітлюється роль та місце електронних видань у 

інформаційному забезпеченні користувачів наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного 

університету.  

Z 

Л. М. БУРАВКОВА 
 Формування інформаційної культури користувачів як 

важлива складова діяльності наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету… 

С. 46–69. 

Розглянуто коло проблем з теоретичних засад 

інформаційної культури та практичного досвіду її 

формування у науковій бібліотеці Рівненського державного 

гуманітарного університету. Репрезентовано 2-ге видання 

навчального посібника «Інформаційна культура: теоретичні 

засади та досвід», який висвітлює роботу Наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного 

університету в даному напрямі [Грипич С. Н. Інформаційна 
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культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / 

С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. –  

2-ге вид., допов. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 

344 с.].  Автори посібника: Грипич С. Н. – доцент, директор 

наукової бібліотеки РДГУ; Буравкова Л.М. – головний 

бібліотекар наукової бібліотеки РДГУ. 

Z 

Б. С. ПЕЧОНЧИК 
 Універсальна десяткова класифікація та її роль у 

формуванні довідково-пошукового апарату наукової 

бібліотеки РДГУ… С. 70–75. 

Розглянуто різні аспекти роботи по впровадженню 

Універсальної десяткової класифікації (УДК) та її роль у 

формуванні довідково-пошукового апарату наукової 

бібліотеки РДГУ. 

Z 

Г. П. СЕМЕНЮК  
 Культурно-просвітницька діяльність наукової 

бібліотеки в контексті освітнього, наукового процесів 

Рівненського державного гуманітарного університету… 

С. 76–83. 

Розглянуті форми та тематика культурно-

просвітницьких заходів наукової бібліотеки, спрямованих на 

допомогу освітньому та науковому процесам РДГУ. 


