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Бібліотечний сервіс та інформаційні технології -
гармонізація можливостей в діяльності університетської бібліотеки

   Багатогранна організаційна діяльність бібліотеки переважно недоступна для
більшості користувачів і сприймається як допоміжна, а часом, навіть, як
другорядна. Система обслуговування ж - саме та діяльність, за результатами
якої у користувачів формується думка про корисність, значущість для них
бібліотеки. Тому правомірною може бути думка, що імідж і авторитет
бібліотеки серед користувачів залежить від того, як працюють відділи
обслуговування, від цього залежить чи стане випадковий відвідувач постійним
читачем.
   У бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка (далі
Бібліотека) історично склалась диференційована, розгалужена мережа
підрозділів обслуговування. Це абонементи навчальної літератури, читальні
зали профільної літератури на факультетах, абонемент  художньої  літератури
для студентів,  бібліотеки гуртожитків, відділ рідкісної книги, читальний зал
колекції праць вчених КНУ. Загалом документне  обслуговування  користувачів
сьогодні в бібліотеці  здійснюється  на 22 абонементах і 23 читальних залах..
   Особливе місце  в системі документного забезпечення користувачів займає
відділ обслуговування науковою літературою (ВОНЛ), одним з основних
завдань якого є забезпечення використання, збереження та розкриття
документних фондів наукової літератури. До структури  відділу входять:
читальний зал наукової літератури;  читальний зал наукової періодики;
абонемент наукової літератури; МБА; бібліотека Ботанічного саду ім. академіка
О.В.Фоміна. Ці підрозділи  бібліотеки щорічно обслуговують  більше 15 000
читачів, яким  видають більше 250 тис. примірників документів.
   Саме Науковий абонемент цього відділу, перший, серед відділів
обслуговування, почав перехід на видачу документів читачам за пластиковими
читацькими квитками із штрихкодом, дистанційний прийом замовлень через
Інтернет. Можливість дистанційно переглядати каталог, цілодобов подавати
замовлення, отримання звіту про стан виконання замовлення є безперечними
перевагами при виборі між електронним та традиційним замовленнями.
   З 2002 р. відділ обслуговування паралельно приймає рукописні й електронні
замовлення. На науковому абонементі створені 2 автоматизовані робочі місця
(АРМ), по одному в читальних залах, секторі міжбібліотечного абонементу
(МБА) та в бібліотеці Ботанічного саду ім. Академіка О.В. Фоміна. Всі вони
мають доступ до мережі Інтернет, внутрішньої бібліотечної мережі  (крім
бібліотеки Ботанічного саду), підключені до автоматизованої бібліотечної



системи. В кожному з читальних залів відділу для користувачів  встановлено по
5 комп”ютерів з доступом до електронного каталогу бібліотеки.
   У 2004 р. був створений новий структурний підрозділ бібліотеки – пункт
запису читачів (ПЗЧ),  який забезпечує:

 введення;
 редагування;
  зберігання;
 пошук;
 перегляд;
 друк;
  видалення відомостей із бази даних читачів (БДЧ).

      БДЧ містить інформацію про читачів, котрі мають пластикові читацькі
квитки, відомості про читачів-боржників, про порушників, які позбавлені права
користування бібліотекою. У разі необхідності повноважень працівників
наукового абонементу достатньо для внесення змін у вказану інформацію та для
зміни пін-коду читача.
   З 2004 р. розпочата видача документів на пластикові читацькі квитки,
базована на технології штрихкодування. Студенти та аспіранти замовляють
документи виключно через Інтернет, отримують  на електронний читацький
квиток. Інші категорії  користувачів та користувачі з релігійними
переконаннями мають можливість подавати, як і раніше, традиційне паперове
замовлення.

З 2005 р. абонемент  наукової літератури природничих факультетів, що
розташований на географічному факультеті університету за адресою проспект
Академіка Глушкова, 2-а, також почав обслуговувати користувачів у
автоматизованому режимі. Користувач реєструється на одному з абонементів (за
власним вибором).  Локальна мережа дозволяє замовляти  документи на одному
з абонементів, а продовжувати термін користування ними на  будь – якому
іншому, що зручно для користувачів. Бібліотека і далі йде шляхом об”єднання
всіх підрозділів обслуговування в єдину мережу.
Важко переоцінити можливості, які надає впровадження системи УФД

“Бібліотека” для  покращення роботи по своєчасному поверненню документів
користувачами. В разі виникнення заборгованості система реагує автоматично:
заборговані видання виділяються червоним кольором. Під час оформлення
“Картки читача”  до  неї заноситься також  е-mail користувача.  Система
налаштована таким чином, що в разі виникнення заборгованості на вказаний е-
meil автоматично направляється нагадування. Станом на 2010 р. із загального
числа зареєстрованих в системі читачів (8233) тільки 3754 мали е-meil, що
опосередковано свідчило про відсутність у них доступу до мережі Інтернет.
Тому вони не могли повною мірою скористатись перевагами, які надають
інноваційні технології: переглядати з особистого комп`ютера електронний
каталог, замовляти літературу, отримувати інформацію про стан своїх
замовлень. Тобто, як і раніше, для подачі замовлення і отримання книг чи
відмов таким користувачам треба було відвідати бібліотеку двічі. В останні
роки ситуація змінилась на краще, всі користувачі мають електронну адресу.



   Для виявлення читацької заборгованості не потрібно переглядати абонементи
читачів, досить викликати потрібну “Зовнішню вихідну форму” (Рис.1), яка
пропонує “Список боржників”, “Список боржників з номером контактного
телефону”, “Список боржників з телефонами та адресою”. (Рис.2)
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    При необхідності там же можна замовити форму “Листи до боржників” за
потрібний період (Мал.3), яка містить адресу читача, його ПІБ, текст листа -
нагадування, перелік книг, котрі необхідно повернути, контактний телефон
Наукового абонементу. Бібліотекарю залишається тільки вкласти листа в
конверт.

Зразок листа

Адреса:
Прописана: 04001 м. Київ, вул. Іванова, 4, кв.2

Шановний(а) Євстафієва Ольга Василівна.
Наукова бібліотека Київського Національного Університету імені Т. Шевченка нагадує
Вам про необхідність повернути або перереєструвати протягом 3 днів книги, отримані в
Науковій бібліотеці у кількості 1 шт., термін користування якими закінчився.
Перелік книг наведено нижче.                    Довідки за телефоном 239-34-37.

Видано на "Абонемент - 8"
> Массовое сознание / Грушин Б.А.

З повагою,
співробітники бібліотеки.                   03.09.2010

Мал.3

      Ці інновації дали можливість звести читацьку заборгованість до мінімуму.
     Традиційно важливе місце в обслуговуванні читачів займає міжбібліотечний
абонемент. Саме завдяки МБА стає можливо використовувати сукупні фонди
бібліотек регіону та країни, а не обмежуватися тільки можливостями даної
бібліотеки. МБА базується на використанні документів із фондів інших
бібліотек при їх відсутності в даному фонді.
   Розширення тематики потреб користувачів, зменшення тиражів видань,
погіршення комплектування, котре викликане зменшенням фінансування,
підвищують сьогодні роль міжбібліотечного абонементу, впровадження
інформаційних технологій сприяє оперативності виконання замовлень шляхом
доставки їх електронною поштою. Саме сектор МБА займається у нашій
бібліотеці електронною доставкою документів (ЕДД).
   Для забезпечення електронної доставки документів, існуючих на традиційних
носіях, бібліотека використовує сканування, як засіб переведення їх в
електронну форму. Тобто в сервіс - систему  електронної доставки документів
входять: автоматизоване замовлення літератури через Інтернет та
автоматизована електронна доставка документів у вигляді зображень
відсканованих сторінок.
   Зміни в технологіях обслуговування читачів приводять до постійної зміни в
технологічних процесах. Так, у з`язку з початком роботи автоматизованого
абонементу природничої літератури, змінився порядок друкування замовлень у



нашому відділі.
   Протягом перших двох років роботи автоматизованого абонементу всі
користувачі отримували пластиковий читацький квиток із штрих кодом, а
згодом,  такі квитки стали виготовляти тільки працівникам університету,
студентам - просто активуємо штрих-код на студентському квитку. Такі,
здавалось би невеличкі, але, насправді, численні,  зміни в технологічних
процесах, часом приводять до неузгодженості дій різних підрозділів відділу,
бібліотеки, спонукають працівників підвищувати свій професійний рівень.
   Впровадження інноваційних технологій – не самоціль, а засіб для покращення
інформаційно-бібліотечного сервісу. Прийшло розуміння важливості сервісу, за
рівнем розвитку якого можна судити про якість обслуговування користувачів.
Сьогодні для нас поняття сервісу означає зміну філософії обслуговування,
розгляд інформаційно–бібліотечного обслуговування через призму сервісу
дозволяє вийти за межі звичних поглядів, котрі склалися у цій сфері. При
такому, більш загальному підході, з'являється можливість вивчати стан і
тенденції розвитку обслуговування із зовні, на фоні перспектив розвитку
сервісної діяльності. На перший план виступає пріоритет потреб користувачів,
вся робота відділу спрямовується на задоволення цих потреб, відбувається зміна
технологічних процесів з метою підвищення якості обслуговування.
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