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Збірник складений на основі матеріалів наукової
конференції, проведеної науковою бібліотекою за участю
кафедри бібліотекознавства і бібліографії РДГУ. До нього
увійшли тексти доповідей, у яких детально розглядається
діяльність університетської бібліотеки в контексті
сучасності та перспектив її подальшого розвитку.

С. Н. Грипич

Стратегічні завдання університетської
бібліотеки щодо забезпечення якості освіти
у РДГУ… С. 3–19.
В статті висвітлено досвід наукової бібліотеки
РДГУ по основним напрямкам її діяльності. А саме:
формування документних та електронних ресурсів;
використання комп’ютерних технологій; інформаційне
забезпечення навчального і наукового процесів відповідно
до
вимог
сучасної
вищої
школи
та
ін.

Z
C. М. Поліщук

Формування якісної ресурсної бази для
інформаційного
забезпечення
освіти
(документні і електронні фонди)… С. 20–24.
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У статті зосереджено увагу на принципі
формування бібліотечних фондів. Розглядаються
проблеми і джерела комплектування у науковій
бібліотеці РДГУ.
Z
Ю. А. Гуч

Довідково-пошуковий апарат бібліотек
вищих навчальних закладів – важлива
складова
якісного
інформаційного
забезпечення навчального та наукового
процесів… C. 24–29.
В статті аналізується структура та використання
довідково-пошукового апарату в бібліотеці РДГУ.

Z
Н. Б. Коломієць

Каталогізація в умовах застосування
комп’ютерних технологій: проблеми і
перспективи… С. 29–33.
В статті аналізується робота по створенню
електронного каталогу бібліотеки РДГУ, його стан і
перспективи.

Z
Н. В. Марчук

Електронні інформаційні технології
наукової
бібліотеки
РДГУ:
досвід
роботи… С. 33–37.
В статті розглядається досвід роботи довідковоінформаційного відділу по впровадженню електронних
інформаційних технологій.
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Z
Г. П. Семенюк

Електронна бібліотека в структурі
традиційної бібліотеки РДГУ: перспективи
розвитку… С. 38–42.
В статті висвітлені завдання і перспективи
трансформації традиційної бібліотеки ВНЗ в електронну.

Z
Л. Ф. Трачук

Дискусія щодо визначень «електронного
каталогу» та «електронної картотеки
статей»… С. 43–47.
Розглядаються дискусійні питання термінології
електронної бібліографії. Пропонується авторське
бачення проблеми.

Z
Г. П. Мельничук

Діяльність читальних залів наукової
бібліотеки РДГУ на допомогу самостійній
роботі студентів… С. 47–51.
Розглядаються форми обслуговування читачів,
використання фондів читальних залів на допомогу
самостійній роботі студентів.

Z
А. П. Бондар

Технології обслуговування читачів на
абонементах бібліотеки РДГУ (сучасний
стан і перспективи)… С. 51–54.
3

Розглянуті основні принципи і форми обслуговування
читачів на абонементі.

Z
Г. Д. Лешкевич

Використання
фондів
бібліотеки РДГУ… С. 55–60.

наукової

Аналізується використання фондів абонементу №2
та читального залу №3 бібліотеки РДГУ на основі
статистичних
показників.
Дається
коротка
характеристика активної і пасивної частини фондів цих
підрозділів, аналізуються причини такої ситуації.
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