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Сучасна бібліотека вищого начального закладу як
центр інформаційного забезпечення навчального,
наукового та культурно-просвітницького процесу:
зб. матеріалів 4-ї науково-практичної конференції 30–
31серпня 2010 р. / ред. С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк,
І. О. Мирончук, Л. С. Кушка. – Рівне: РДГУ, 2010. –
95 с.

У збірник матеріалів конференції увійшли тексти
доповідей, у яких різнобічно висвітлено діяльність наукової
бібліотеки РДГУ, спрямованої на допомогу навчальному,
науковому та культурно–просвітницькому процесу. Автори
доповідей висвітлили і свої пропозиції щодо подальших
перспектив розвитку університетської бібліотеки.

С. Н. Грипич
Сучасна бібліотека вищого навчального

закладу як центр інформаційного забезпечення
навчального, наукового та культурно-
просвітницького процесів… С. 3–19.

Висвітлюється діяльність бібліотеки Рівненського
державного гуманітарного університету інформаційного
забезпечення навчального, наукового та культурно-
просвітницького процесів. Наукова бібліотека розглядається
не лише як одна із складових інформаційної системи, а як
науково-навчальний підрозділ.
Z
Г. М. Тарасюк

Інформаційні потреби як основний чинник
формування фондів університетської
бібліотеки… С. 19–26.
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У статті розглядаються питання комплектування та
формування бібліотечних фондів університетської бібліотеки
та забезпечення інформаційних потреб користувачів
бібліотеки ВНЗ.
Z
І. Б. Шиховцова

Підвищення якості інформаційного сервісу
наукової бібліотеки РДГУ… С. 27–32.

У статті розглядається діяльність наукової бібліотеки
РДГУ з бібліотечно-інформаційного обслуговування
користувачів.
Z
Т. С. Луцишина

Бібліотеки ВНЗ України в системі
інформаційного забезпечення навчального
процесу… С. 32–34.

Розглядаються функції та завдання бібліотек ВНЗ в
умовах кредитно-модульної системи організації навчального
процесу.
Z
М. Р. Супрунець

Корпоративна каталогізація як джерело
формування єдиного інформаційного простору…
С. 35–42.

У статті розглянуті питання корпоративної
каталогізації в бібліотеках ВНЗ, висвітлені цілі, завдання,
мета та об’єктивні й суб’єктивні умови побудови
корпоративної мережі в Україні.
Z
Л. М. Буравкова
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Видавнича діяльність наукової бібліотеки
РДГУ на допомогу інформаційному забезпеченню
освітнього та наукового процесів… С.42–48.

У статті аналізується інформаційне забезпечення
освітнього та наукового процесів, видавнича діяльність
наукової бібліотеки РДГУ.
Z
О. Г. Глущук

Наукове та навчально-методичне забезпечення
дисциплін мистецького спрямування студентів
спеціальності «Культурологія» у фондах
бібліотеки РДГУ… С. 49–52.

Розглянуто роль бібліотеки ВНЗ гуманітарного профілю
при підготовці дисциплін мистецького спрямування.
Z
О. В. Білявцева

Історіографія культури України доби
незалежності у фондах наукової бібліотеки
Рівненського державного гуманітарного
університету… С. 53–60.

Висвітлено джерельну базу культури України доби
незалежності, що накопичена у фондах наукової бібліотеки
Рівненського державного гуманітарного університету.
Z
С. П. Сем’як, Г. Р. Глущик

Відділи обслуговування бібліотеки вищого
навчального закладу в ракурсі нової парадигми
освіти… С. 61–64.
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В статті розглядається роль бібліотек ВНЗ, у тому числі
й наукової бібліотеки РДГУ, в процесі реформування вищої
освіти в Україні; запровадження автоматизації і
комп’ютеризації бібліотечних процесів; організація
інформаційно-комунікативної діяльності бібліотек у
контексті перебудови сучасного освітнього процесу, відповідно
до вимог Болонської угоди.
Z
Г. Д. Лешкевич

Використання маркетингових технологій як
чинник успішного розвитку університетської
бібліотеки… С. 65–69.

У статті розглядається проблема застосування
елементів бібліотечного маркетингу в діяльності
університетської бібліотеки.
Z
Г. П. Мельничук, К. М. Боровець

Інформаційна культура користувачів –
важлива складова формування майбутніх фахівців
у РДГУ (за матеріалами соціологічного
дослідження)… С. 70–74.

В статті висвітлюється рівень інформаційної культури
користувачів бібліотеки, а також аналізується робота
проведена на основі соціологічного дослідження в науковій
бібліотеці РДГУ.
Z
Г. П. Семенюк

Наукова діяльність наукової бібліотеки
РДГУ: традиційні напрямки та сучасні
пріоритети… С. 74–79.
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В статті висвітлюються основні напрями наукових
досліджень, спрямованих на вивчення ресурсів бібліотеки,
розвиток видавничої справи, здійснення аналітичних і
соціологічних досліджень.
Z
С .М. Поліщук

Професійне вдосконалення бібліотечних
спеціалістів – важлива складова успішної
діяльності бібліотек ВНЗ… С. 79–85.

У статті розглядаються мета, принципи, основні форми
і методи професійного навчання працівників бібліотек вищих
навчальних закладів, які дають змогу бібліотекарям
оперативно адаптуватися до соціальних та виробничих змін,
поглиблювати та одержувати нові знання.
Z
О. В. Бережняк

Роль місцевих видавництв у формуванні
документного потоку регіону… С. 85–93.

У статті досліджено особливості видавничої справи
Рівненщини. Здійснено статистичний аналіз випуску
книжкової продукції як державних, так і приватних
видавництв області.


