Бібліотечні фонди як інформаційний ресурс у
контексті сучасних тенденцій та перспектив
розвитку
бібліотек
вищих
навчальних
закладів : зб. матеріалів VII-ї наук.-практ. конф.,
29 серп. 2013 р. / укл.: С. Н. Грипич,
Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2013. – 73 с.
До
збірника
матеріалів
науково-практичної
конференції включено статті, в яких висвітлено процеси
формування документних та електронних фондів
бібліотек вищих навчальних закладів (зокрема фондів
наукової
бібліотеки
Рівненського
державного
гуманітарного університету). Розкрито їх функції,
закономірності
розвитку, особливості
управління,
комплектування, обліку, зберігання та ефективного
використання.
Збірник призначений викладачам та студентам
бібліотечних спеціальностей навчальних закладів та
широкому колу працівників бібліотек.

Z
В. Г. Пізюта

Управління
фондами:
наукове
підґрунтя, критерії ефективності, практичні
аспекти … С. 3–18.
У статті висвітлюються питання управління
фондами бібліотеки вищого навчального закладу як одного
із аспектів забезпечення якості вищої освіти.

Z
Г. П. Радюк

Традиційні
напрями
та
сучасні
пріоритети формування фонду наукової
літератури та його використання … С. 18–24.
У статті розглядаються проблеми комплектування
фондів бібліотеки науковими документами та потреба в
них користувачів.

Z
Г. П. Семенюк

Спеціальний фонд наукових праць
викладачів РДГУ – складова частина у
формуванні науково-освітнього середовища
вищого навчального закладу … С. 25–29.
Розглянуто специфіку формування спеціального
фонду наукових праць викладачів РДГУ та його
використання в навчальному та науковому процесі.

Z
Н. М. Лещук

Краєзнавчі фонди бібліотеки
аспекти
їх
формування
популяризації … С. 29–35.

ВНЗ:
та

Розглядається краєзнавча діяльність бібліотек
вищих навчальних закладів. Зокрема, на прикладі наукової
бібліотеки РДГУ розкриваються аспекти формування та
популяризації
фондів
краєзнавчої
літератури.
Аналізується комплектування, структура і склад,
розміщення краєзнавчого фонду, його представлення в ДБА
бібліотеки. Визначені найбільш ефективні форми і методи
популяризації краєзнавчих документів.

Z
А. А. Кузнецова

Книгообмін та дарунки як джерело
поповнення фондів … С. 35–46.
В статті висвітлюються джерела поповнення
бібліотечного фонду наукової бібліотеки РДГУ за рахунок
книгообміну та дарунків.

Z
С. І. Гзило

Роль і місце електронних видань у
інформаційному
забезпеченні
користувачів … С. 46–54.
В статті визначається роль та місце електронних
видань у інформаційному забезпеченні користувачів
університетських бібліотек, а особливо в науковій
бібліотеці Рівненського державного гуманітарного
університету.

Z
Г. В. Рудич

Картотека
книгозабезпеченості
(традиційний та електронний варіант) на
допомогу
навчальному
процесу
у
ВНЗ … С. 55–62.
В статті розглядаються питання формування
картотеки книгозабезпеченості у традиційному та
електронному варіанті та її використання в навчальному
процесі
Рівненського
державного
гуманітарного
університету.

Z
І. Г. Смірнова

в

Інформаційні та бібліографічні видання
системі навчальних та наукових

комунікацій університету … С. 63–70.
В статті аналізується питання розкриття
інформаційних та бібліографічних видань наукової
бібліотеки РДГУ. Визначено місце цих видань у навчальних
та наукових комунікаціях університету.

