
«Визначаючи роль і місце бібліотеки в інформаційному середовищі 

ВНЗ, необхідно відзначити, що найважливішою умовою успішного 

функціонування університету є оперативний та ефективний обмін 

інформацією між підрозділами, що дає їм змогу реалізовувати свої 

потреби на основі тих знань або тієї інформації, якою вони володіють. 

Виконуючи основну бібліотечну функцію – зберігання – і не тільки 

своєї, але й загальної корпоративної інформації, бібліотека в інформаційному 

середовищі вишу посідає особливе місце. Вона виконує роль посередника 

між інформаційними ресурсами та користувачами інформації. При цьому 

бібліотека відбирає, систематизує, зберігає і пропонує найкраще з 

величезного інформаційного масиву.  

Враховуючи інформаційний потік, що постійно нарощується, бібліотеці, 

щоб залишатися затребуваною, необхідно шукати різноманітні підходи і 

можливості для взаємодії з підрозділами вишу як суб’єктами нового 

інформаційно-освітнього середовища. 

Виходячи із загальної мети інформатизації бібліотек, яка визначається 

як повне та оперативне інформаційне забезпечення освітнього та наукового 

процесів вишу, за рахунок формування та використання інформаційних 

ресурсів різної генерації, визначаються два основних напрями роботи бібліо-

тек у галузі інформатизації: 

1) подальший розвиток автоматизованої бібліотечної системи, яка 

містить: організацію та розвиток мережевих інформаційних служб, 

комплексне управління всіма бібліотечними процесами, зміцнення структури 

бібліотеки, політики комплектування, підвищення інформаційної 

компетентності бібліотекарів; 

2) забезпечення зберігання фонду через формування електронної 

бібліотеки, надання користувачам нових можливостей у роботі з більшими 

обсягами машинозчитуваних даних та повнотекстовими документами в 

режимі теледоступу, поліпшення якості обслуговування на основі 

представлення додаткових послуг та сервісів.  

<…> Важливою складовою бібліотечно-інформаційного фонду є 

повнотекстові електронні ресурси. Це передусім навчально-методичні 

посібники та підручники, створені викладачами вишу, повнотекстові бази да-

них підручників та періодичних видань. Вони є, з одного боку, важливим 

корпоративним компонентом інформаційно-освітнього середовища ВНЗ, а з 

іншого – важливою складовою навчального фонду бібліотеки. Навчально-

методичні посібники представлені в бібліотеці як у цифровому вигляді (елек-

тронні тексти, мультимедіа), так і на паперових носіях (друкарські матеріали 



– модульні навчальні програми дисциплін, робочі підручники обсягом 

кожного модуля, тестові матеріали). 

Завдяки створенню й використанню таких інструментів бібліотеки, як 

електронний каталог, електронне групове інформування, традиційні та 

віртуальні виставки, презентації на бібліотечному сайті, виконуються 

завдання бібліотеки – упорядкування масиву навчально-методичних посібни-

ків шляхом систематизації й каталогізації, а також сприяння їхньому 

оптимальному використанню студентами, що припускає організацію доступу 

до них як на бібліографічному рівні, так і безпосередньо до електронних 

текстів. 

Використання інформаційних технологій у бібліотечному та 

бібліографічному обслуговуванні змінило роль бібліотек – пасивних 

розподільників навчальної літератури. Управління знаннями стало важливим 

напрямом у діяльності бібліотек. Модуль “книгозабезпеченість” не тільки 

надає дані про забезпеченість навчального процесу, але і вказує на 

міждисциплінарні зв’язки навчального плану. 

Розширення профілів і відкриття нових спеціальностей у виші потребує 

оперативного реагування бібліотеки на організаційні зміни, чіткої 

координації роботи з навчальним відділом, кафедрами і всередині самої 

бібліотеки. 

Роль бібліотеки в організації мережевої взаємодії користувачів 

навчального закладу виявляється у створенні бібліотечного сайту, у 

поширенні електронної, групової та індивідуальної інформації, організації 

доступу до електронного каталогу і БД» (Костирко Т. Місце бібліотеки у 

формуванні корпоративного середовища ВНЗ // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 15–17). 


