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У ДНТБ України відбувся навчально-методичний семінар
«Збереження фондів в добу цифрових технологій: сьогодення і
перспективи»
24 березня 2017 р. в приміщенні читального залу № 2 Державної
науково-технічної бібліотеки України відбувся навчально-методичний
семінар «Збереження фондів в добу цифрових технологій: сьогодення і
перспективи» (ДНТБ України).
Відкрила cемінар заступник директора ДНТБ України О. Москаленко,
вона наголосила на важливості збереження фонду та розповіла про проблеми
пов’язані з утриманням приміщень, про необхідність створення бази видань
до 1945 р., про роботу над імідж каталогом, про оцифровку фондів
депонованих наукових робіт, дисертацій та інших неопублікованих
документів, приділила увагу оцифруванню довідково-пошукового апарату,
зберіганню цифрових масивів документів та інше.
З презентацією «Електронна бібліотека “Культура України”: досягнення
і нові напрями діяльності» виступили А. Микитенко, заввідділу електронної
бібліотеки Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого та
О. Рудич, головний бібліотекар відділу електронної бібліотеки, у якій
розповіли як силами робочої групи що складається із співробітників різних
відділів бібліотеки, створювалась електронна бібліотека – «Культура
України». У цьому проекті беруть участь 30 публічних бібліотек України,
21наукова установа і видавництва, 44 окремих автора. Деякі колекції вже
сформовано повністю, деякі ще поповнюються і робота з ними
продовжується.
О. Бондарчук, заввідділу наукової організації та зберігання фонду
Державної
науково-педагогічної
бібліотеки
України
ім. В. О. Сухомлинського виступила з доповіддю «Зберігання та
використання інформаційного ресурсу бібліотеки: традиційні та новітні
підходи». Розповіла про фонди, зокрема про рідкісні видання та прагнення
створити умови для їх збереження. Про колекції з історії науки, про
дослідників та їх наукові праці, колекцію шкільних підручників, наголосила,
що зараз аналізується фонд, який увійде у історичний спадок для подальшого
його оцифрування. Бібліотека залучала студентів до оцифровки. Ведеться
робота з реставрації видань, її виконує центр реставрації й консервації НБУВ.
Співробітники відділу зробили методичний лист для бібліотек своєї мережі.

Співробітник ДНТБ України заввідділу депонування результатів
інтелектуальної діяльності В. Буленок та головний бібліотекар відділу
Г. Афанасьєва ознайомили присутніх з доповіддю «Депонування як засіб
збереження та оприлюднення результатів інтелектуальної діяльності». Вони
розповіли, що це за послуга, які преференції вона надає творчим людям, які
умови треба виконати для цього процесу та де отримати консультацію.
Присутні з увагою слухали доповідачів та взяли активну участь в
обговоренні питань, які сьогодні стоять майже перед кожною бібліотекою.

