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Наукова бібліотека Рівненського державного 
гуманітарного університету: стан і перспективи 

розвитку : зб. матеріалів VI-ї наук.-практ. конф., 
30 серп. 2012 р. / укл.: С. Н. Грипич, 
Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2012. – 69 с. 

 
Представлені у збірнику статті охоплюють 

широкий спектр питань в діяльності наукової бібліотеки 
РДГУ, пов’язаних з формуванням, зберіганням, пошуком, 

використанням та продукуванням інформації, еволюцією 
університетської бібліотеки в умовах інформатизації та 
реформування вищої освіти України. 

Видання адресоване широкому колу бібліотечних 
фахівців, особливо бібліотек вищих навчальних закладів, а 

також студентам – майбутнім бібліотекарям.  
 

 

С. Н. Грипич 

Наукова бібліотека Рівненського 

державного гуманітарного університету: 

стан і перспективи розвитку … С. 3–29. 
 

На прикладі діяльності наукової бібліотеки РДГУ 
розглянуто поєднання різних видів ресурсів та послуг 

(електронних та традиційних), що уможливлює 
оперативне, якісне і максимально повне задоволення 

інформаційних потреб користувачів на сучасному рівні.  

Z 
С. М. Поліщук  

Книгозабезпеченість як засіб 

формування освітніх ресурсів навчального 

процесу РДГУ … С. 29–36. 
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В статті розглядаються питання 
книгозабезпеченості навчального процесу РДГУ, та його 

вплив на формування освітніх ресурсів згідно вимог 
ліцензування та акредитації. 

Z 
І. М. Кучерук  

Фонд періодичних видань наукової 

бібліотеки РДГУ як невід’ємна складова 

задоволення інформаційних потреб 

користувачів … С. 36–42. 
В статті аналізується стан фонду періодичних 

видань наукової бібліотеки РДГУ та його 
використання в навчальному та науковому процесі 

РДГУ. 

Z 

В. П. Купрунець  

Паспортизація книжкових колекцій та 

зібрань рідкісних і цінних видань як фактор 

збереження та інформаційного розкриття 

фондів наукової бібліотеки РДГУ … С. 42–
46. 

У статті розглядаються основні питання 
формування, складу і змісту, специфіки опрацювання 
документів в рамках роботи зі збереження та 

інформаційного розкриття фондів рідкісних і цінних 
видань ХIХ-XXI ст.  

Z 
Н. В. Марчук  
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Інформаційна діяльність наукової 

бібліотеки РДГУ на допомогу самостійній 

роботі студентів … С. 46–51. 
Розглядаються напрями, форми, методи 

інформаційної діяльності наукової бібліотеки 
Рівненського державного гуманітарного університету, 
спрямовані на допомогу самостійній роботі студентів.  

Z 
О. В. Іванчук 

Використання електронних технологій 

наукової бібліотеки Рівненського 

державного гуманітарного університету для 

задоволення інформаційних потреб 

суб’єктів навчального і наукового 

процесу … С. 51–56. 
У статті аналізується використання електронних 

технологій наукової бібліотеки (комп’ютерних програм, 

мереж, електронних ресурсів та послуг) з метою 

задоволення інформаційних потреб студентів, викладачів 
РДГУ. 

Z 
І. А. Гаврилюк, О. О. Себестьянович 

Роль web-сайту в інформаційному 

супроводі університетської освіти і 

науки … С. 57–62. 
В статті аналізується робота зі створення та 

інформаційного наповнення web-сайту наукової бібліотеки 
РДГУ з метою забезпечення науково-освітніх запитів 

користувачів. 

Z 
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Г.  П. Семенюк  
Виставкова та рекламно-іміджева діяльність 

як засіб розкриття інформаційного потенціалу 
наукової бібліотеки РДГУ … С. 62–67. 

Розглядаються усні, наочні, друковані, віртуальні 

форми та методи рекламної діяльності в науковій 
бібліотеці РДГУ. Особлива увага приділена організації 

різних видів виставок та переглядів літератури, як 
найбільш ефективних рекламних заходів, спрямованих на 
розкриття та популяризацію фондів бібліотеки.  
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