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Збірник складений на основі матеріалів науковопрактичної конференції, присвяченої 65-річчю заснування
Наукової бібліотеки РДГУ. До нього увійшли тексти
доповідей, в яких висвітлено різноаспектну діяльність
університетської бібліотеки на сучасному етапі та
окреслені перспективи на майбутнє.

С. Н. Грипич

Наукова бібліотека РДГУ в умовах
реформування вищої освіти України: досвід
та перспективи… С. 3–20.
Представлений аналіз стану
розвитку наукової бібліотеки РДГУ.

та

перспективи

Z
С. М. Поліщук

Концепція
комплектування
фондів
бібліотеки ВНЗ у світлі вимог сучасної вищої
школи… С. 21–28.
У статті розглядаються проблеми комплектування
фондів. Визначена концепція комплектування фондів
бібліотеки ВНЗ.
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В. Г. Пізюта

Специфіка обліку та збереження фондів
бібліотеки ВНЗ: досвід, проблеми (з досвіду
наукової бібліотеки РДГУ)… С. 29–32.
У статті розкривається питання специфіки обліку
та збереження фондів бібліотеки РДГУ.

Z
Н. Б. Коломієць

Організація
і
технологія
ретроспективної
конверсії
карткових
каталогів в електронні…С. 33–36.
У статті аналізується робота з ретроспективної
конверсії каталогів з карткової в електронну форму:
досвід і перспективи.
Z

Л. В. Ковальчук

Інформаційне обслуговування – важлива
складова діяльності бібліотеки ВНЗ… С. 37–
43.
У статті аналізуються форми, методи та засоби
інформаційного
обслуговування
різних
категорій
користувачів Наукової бібліотеки РДГУ.
Z

Л. Ф. Трачук

Форми бібліографічного інформування в
електронному середовищі.. С. 44–53.
Узагальнений світовий та вітчизняний досвід
інформаційного
обслуговування
в
електронному
середовищі. Охарактеризовані такі його електронні
форми, як бюлетень нових надходжень, календар
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знаменних і пам'ятних дат, віртуальна виставка,
електронний дайджест, листок-сигнал. Наголошується,
що українські бібліотеки кадрово і технічно не готові до
впровадження такого сервісу.
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Ю. А. Остапчук

Краєзнавчі каталоги і картотеки –
важлива інформаційна складова довідковопошукового апарату бібліотек вищих
навчальних закладів… С. 53–61.
У статті аналізується сучасний стан та
перспективи розвитку краєзнавчих каталогів та картотек
у бібліотеках вищих навчальних закладів.
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О. В. Панай

Розробка мережених додатків… С. 62–66.
У статті описується створений Web-сайт наукової
бібліотеки РДГУ.
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З. В. Романуха

Особливості сучасного бібліотечного
обслуговування в бібліотеках вищих
навчальних закладів… С. 67–70.
У статті аналізуються основні проблеми та
перспективи сучасного обслуговування у бібліотеках ВНЗ.
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Г. П. Семенюк

Науково-методичне забезпечення як один
із чинників удосконалення діяльності наукової
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бібліотеки
Рівненського
державного
гуманітарного університету… С. 71–77.
У статті описані принципи, напрямки, форми, методи
методичної діяльності Наукової бібліотеки РДГУ. Звернено
увагу на специфіку методичного забезпечення бібліотеки
вищого навчального закладу.
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Т. С. Лавренюк

Бібліотека вищого навчального закладу як
культурний та науковий осередок… С. 77–82.
Розглянуто бібліотеку не тільки як інформаційний, а
й виховний центр.
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С. М. Зінчук

Книга і читання як засоби навчальноосвітньої діяльності студентів Рівненського
державного гуманітарного університету…
С. 82–86.
Висвітлено питання ролі книги і читання в
навчальному процесі. Проаналізовано використання фондів
бібліотеки
студентами
для
задоволення
їхніх
інформаційних потреб.
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О. В. Граб

Наукова бібліотека РДГУ у системі
підготовки
фахівців
спеціальності
«Культурологія»… С. 87–94.
Розглянуто роль наукової бібліотеки РДГУ у
підготовці фахівців-культурологів різних освітньокваліфікаційних рівнів.
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