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Шлях від традицій до інновацій
Якщо стисло охарактеризувати семінар для керівників бібліотек наукових
установ Національної академії наук України, який відбувся 15 травня в
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, то це була
зацікавлена й конструктивна розмова про те, як будувати роботу в сучасних
умовах, модернізувати її форми й методи, як максимально повно відповідати на
сучасні запити читачів та користувачів (Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського).
Про актуальні питання діяльності бібліотек на сучасному етапі розповіла
генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського, член-кореспондент НАН України Любов Дубровіна. Любов
Андріївна охарактеризувала стан наукової діяльності на сучасному етапі як
такий, що стрімко розвивається, і ці виклики слід сприймати бібліотекам з
розумінням вимог часу.
Вона відзначила, що Академія наук і науковці загалом добре
усвідомлюють роль і значення бібліотечної справи, але галузь має
осучаснюватись, тому максимальний перехід на електронні ресурси й якомога
ширше залучення до цього всіх учасників були визначені як наказ, як головна
стратегія розвитку Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського та іншим
науковим бібліотекам. На жаль, у цій справі доводиться долати багато перепон,
зокрема є труднощі з фінансуванням, справи рухаються іноді лише завдяки
ініціативності людей. До оцінювання роботи галузі нині додаються
науковометричні й бібліометричні показники. І, на жаль, рейтинг наших
бібліотечних установ щодо публікаційної активності у цих показника нині дуже
невисокий, хоча люди працюють з ентузіазмом і великим навантаженням,
відзначила Л.А.Дубровіна. Одна з головних причин – не всі наявні ресурси, і
нинішні, й з попередніх років, розміщуються в електронній формі. Тож
генеральний директор нагадала, що на електронній платформі НБУВ створено
академічний репозиторій, і закликала бібліотеки інших наукових установ
максимально розміщувати на ньому весь інтелектуальний доробок фахівців (з
дотриманням авторських прав). Саме це й засвідчить нашу активність, вартість,
наші значення й здобутки, зазначила вона.
Л.А. Дубровіна вручила кільком учасникам семінару грамоти
Інформаційно-бібліотечної ради Національної академії наук України.
Підсумки роботи бібліотек наукових установ НАН України за 2018 р.
підбила вчений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України Галина
Солоіденко. Вона насамперед відзначила як важливу оцінку роботи фахівців
галузі вихід друком вагомого видання «Історія української бібліотечної справи
в іменах». Галина Іванівна також повідомила, що низка бібліотек наукових
установ нинішнього року відзначають поважні ювілеї – 100, 90, 80 і 50 років
своєї діяльності. Разом з тим у своїй доповіді вона зосередила увагу на
проблемних питаннях, які доводиться вирішувати бібліотекам. Головними,
попри розуміння важливості цієї роботи, все ж залишаються питання кадрового
та фінансового забезпечення закладів.
Цікаву електронну презентацію проекту «Українська бібліотечна
енциклопедія» зробила провідний редактор сектору енциклопедичних

досліджень науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені
Ярослава Мудрого Лідія Поперечна. Вона звернула увагу, що це
загальноукраїнський міжвідомчий проект, детально ознайомила учасників
семінару з його метою, завданнями, розділами, можливостями, й закликала всіх
фахівців до участі у наповненні проекту конкретним змістом.
Про електронний каталог НБУВ та інформаційний портал «Наука України:
доступ до знань», їх організацію та можливості представлення ресурсів
наукових установ розповіла завідувач відділу технологій електронного
науково-інформаційного обслуговування НБУВ Людмила Коновал. Вона також
наочно й повно продемонструвала зазначені можливості.
Досвідом роботи з електронними ресурсами у бібліотеці Інституту
теоретичної фізики НАН України поділилась завідувач бібліотеки Інституту
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України Надія Кузьменко.
Про надходження обов’язкового примірника видань від установ НАН
України і актуальний стан справ поінформувала завідувач відділу комплексного
формування бібліотечних фондів НБУВ Лариса Пестрецова.
А молодший науковий співробітник відділу комплексного формування
бібліотечних фондів НБУВ Ольга Посмєтна ознайомила учасників заходу з
новими вимогами і правилами балансового обліку періодики.
Учасники семінару змогли висловити актуальні запитання й
конструктивно обговорити їх.

