Роль бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційній підтримці
освіти та науки в контексті модернізації вищої освіти : зб. матеріалів V-ї
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Рівне : РДГУ, 2011. – 131 с.
Збірник матеріалів V-ї науково-практичній конференції вміщує тексти доповідей, у
яких багатоаспектно розглядається діяльність наукових бібліотек ВНЗ 3-4-го та 1-2-рівнів
акредитації Рівненської області, зокрема наукової бібліотеки РДГУ, Національного
університет водного господарства та природокористування, Національного університету
«Острозька академія», бібліотеки Сарненського педагогічного коледжу РДГУ, а також
кафедри книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії РДГУ.

С. Н. Грипич

Роль бібліотек ВНЗ в інформаційній підтримці освіти та науки в
контексті модернізації вищої освіти… С. 3–22.
В статті висвітлено роль бібліотеки ВНЗ як важливої складової інформаційного
забезпечення навчального, наукового та виховного процесу вищого навчального закладу в
світлі завдань модернізації освіти.

Z
Л. В. Ковальчук

Інформаційні центри наукової бібліотеки РДГУ: користувачі,
ресурси, послуги… С. 23–32.
В статті розглянуто питання діяльності інформаційних центрів (педагогіки та психології,
молодого дослідника, правової інформації) в структурі наукової бібліотеки РДГУ.

Z
Л. М. Буравкова

Науково-видавнича
діяльність на
допомогу розкриттю
інформаційного ресурсу наукової бібліотеки РДГУ… С. 33–42.
В статті аналізуються питання розкриття інформаційних ресурсів наукової
бібліотеки РДГУ за допомогою видавничої діяльності. Висвітлено науково-методичні та
практичні засади підготовки цих видань, їхній зміст та структуру. Визначено місце
бібліографічних посібників у науковій та освітній діяльності.

Z
Г. П. Семенюк

Наукова та науково-методична діяльність бібліотек ВНЗ в умовах
модернізації освіти України… С. 43–49.
Розглянуто деякі аспекти наукової діяльності бібліотеки ВНЗ на основі досвіду роботи
наукової бібліотеки РДГУ.
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А. В. Крива, В. Є. Перелигіна

Діяльність Наукової бібліотеки Національного університету
водного господарства та природокористування у підвищенні
якості підготовки фахівців для народного господарства України…
С. 50–59.
В статті визначається ціль, стратегія, методи інформаційно-бібліотечного
обслуговування навчального процесу Науковою бібліотекою НУВГП, розглядаються питання
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автоматизації та комп’ютеризації бібліотечних процесів та шляхи їх вирішення. Розкрито
соціальне значення інформаційної роботи бібліотеки в підготовці висококваліфікованих
фахівців.
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Інституційний
репозитарій
Національного
університету
«Острозька академія» – нова модель наукової комунікації… С. 60–77.
У статті висвітлено технологію створення відкритого електронного архіву
Національного університету «Острозька академія».
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Л. Ф. Трачук

Бібліотечний блог як платформа спілкування бібліотекарів і
користувачів… С. 78–81.
В статті відображена специфіка створення та використання блогів в бібліотеках та
їх відмінність від звичайного сайту.
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Є. І. Цицюра

Основні
аспекти
діяльності
бібліотеки
Сарненського
педагогічного коледжу РДГУ на допомогу навчально-виховному
процесу в умовах реформування освіти в Україні… С. 82–87.
В статті аналізується діяльність бібліотеки Сарненського педагогічного коледжу
РДГУ на допомогу навчально–виховному процесу. Висвітлена робота бібліотеки з
формування книжкового фонду, впровадження комп’ютерних технологій, обслуговування
користувачів.

Z
С. М. Поліщук

Особливості бібліотечного менеджменту в бібліотеках ВНЗ та
професійний імідж бібліотечного працівника як складова іміджу
бібліотеки… С. 88–93.
В статті розглядається питання менеджменту в бібліотеках ВНЗ у період
модернізації системи освіти. В ній розкривається сутність іміджу бібліотечного
працівника як складової іміджу бібліотеки ВНЗ.

Z
І. А. Гаврилюк

Web-технології як засіб розширення інформаційного потенціалу
наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного
університету… С. 94–98.
В статті аналізується web-технології як засіб розширення інформаційного
потенціалу наукової бібліотеки РДГУ, створення та функціонування web-сайту (nlibraryrdgu.rv.ua).
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Н. Б. Коломієць, Б. С. Печончик

Електронний та традиційний каталоги бібліотеки ВНЗ: питання
взаємодії в умовах інформаційного суспільства… С. 99–103.
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В статті аналізується питання взаємодоповнення традиційних карткових
каталогів і електронного каталогу наукової бібліотеки РДГУ. Наголошується
на необхідності створення електронної бібліотеки як системи.
Z
В. Г. Пізюта

Фонд рідкісних і цінних видань як об’єкт книгознавчих
досліджень… С. 104–109.
В статті наведені відомості про книжкові пам’ятки, з яких сформовано рідкісний та
цінний фонд наукової бібліотеки РДГУ, висвітлені напрямки роботи з цим фондом як
джерелом наукових досліджень.

Z
Г. Д. Лешкевич

Особливості використання документних ресурсів у науковому та
навчально-виховному процесі РДГУ… С. 110–114.
В статті на основі статистичних показників аналізується використання різних типів
і видів документів у науковій бібліотеці РДГУ.

Z
Г. П. Мельничук

Культурно-просвітницька
робота
наукової
бібліотеки
Рівненського державного гуманітарного університету як складова
освітньо-виховного процесу… С. 115–121.
Висвітлено роботу наукової бібліотеки РДГУ як виховного центру, що становить
складову освітньо-виховного процесу університету.

Z
І. А. Цимбалюк

Бібліотеки ВНЗ України
своєрідність… С. 122–127.
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зарубіжжя:

спільність

і

У статті висвітлені бібліотечні та інформаційні технології вітчизняних та
зарубіжних бібліотек ВНЗ щодо формування фондів, обслуговування користувачів,
впровадження та використання новітніх комп’ютерних технологій.
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