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Роль і місце бібліотеки в системі вищого навчального закладу на прикладі
галузевого відділу обслуговування

Представлено досвід роботи галузевого відділу обслуговування. Розглядається
особливе місце відділу Наукової бібліотеки в системі вищого навчального закладу, визначена
роль НБ як посередника між інформаційними ресурсами та споживачами інформації.
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Останнім часом відбулися значні зміни в уявленні про завдання бібліотек,
їх роль і місце в інфраструктурі вузу. Наукові бібліотеки разом з навчальними
закладами динамічно розвиваються і еволюціонують у системі вищої освіти. Їх
діяльність визначається завданнями, що стоять перед вищими навчальними
закладами, співвідноситься зі стандартами і сучасними програмами навчання.

Аналіз сучасного стану бібліотечної справи в Україні дано в Проекті
«Стратегія розвітку бібліотечної справи в Україні до 2025 року», що базується
на «Концепції якісніх змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку
України (до 2025 року)» [1,2].

Документи визначають коло проблем, які необхідно вирішувати
бібліотекам в умовах якісних змін вищої освіти, та стратегічні напрями
розвитку бібліотечної справи. У концепції підкреслюється, що «Бібліотека - це
єдина інституція, що надає безкоштовний доступ до інформації, знань,
культурного надбання нації та світу й сприяє просвіті».

Сьогодні Наукова бібліотека ім. М.М.Максимовича має значний за обсягом
і унікальний за складом інформаційний ресурс, який об'єднує електронні
каталоги книжкових видань, авторефератів та дисертацій, бібліографічні БД
публікацій за профілем університету, повнотекстові БД видань Михайла
Максимовича, Вісників університету, електронний фонд рідкісних видань,
звітів науково-дослідної частини» [4]. У нашій бібліотеці триває робота з
автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. За допомогою
Автоматизованої Бібліотечної Інформаційної Системи (АБІС) "УФД /
Бібліотека проводиться робота з комплектування фонду та обробка нових
надходжень, передплата періодичних видань, готуються інформаційні
матеріали, доповнюються бази даних та ін.

Цільові інтереси читачів, як правило, різні. Хтось віддає перевагу у
користуванні навчальною літературою в традиційному книжковому варіанті, а
комусь зручна інформація на електронному носії.

Співробітники навчальних абонементів галузевих відділів обслуговування
використовують традиційні форми масової видачі літератури студентам.

Масовій видачі завжди передує велика підготовча робота. Дисципліни, що
вивчаються кожною групою на факультеті, аналізуються, проводяться зустрічі з
викладачами кожної навчальної дисципліни. За їх рекомендаціями складаються
або коригуються списки навчальної літератури, що входить у комплект по



групах. Проглядається фонд на наявність і кількість примірників навчальних
матеріалів, потім вони рівномірно розподіляються в комплекти по групах.
Завершує підготовчий етап складання розкладу видачі підручників. Під час
масової видачі студентів знайомлять зі структурою бібліотеки, з правилами
користування та через буклет «Інформаційний довідник» НБ надають
першокурснику уявлення про інформаційні ресурси бібліотеки і про
розташування та режим роботи відділів обслуговування. Дана схема підготовки
та проведення масової видачі літератури практикувалася протягом багатьох
років.

Важливим напрямком в роботі наукової бібліотеки є зміна
внутрішньобібліотечних технологій і форм обслуговування користувачів. Так з
2006 р. на абонеметі географічного факультету була впроваджена
автоматизована книговидача літератури на основі штрихового кодування
фонду, читацьких квитків і створення електронного формуляра, а з 2014 р. – і
на абонементі єкономічного факультета. Також для наших читачів існує
організація електронного замовлення книг і їх бронювання.

Зараз наші студенти разом з традиційним отриманням навчальної
літератури мають й альтернативну форму звернення до навчальних матеріалів.
Так на сайті біологічного факультету з'явилася віртуальна бібліотека
(http://biology.univ.kiev.ua/biblioteka-za-kafedramy.html). Тут розміщено більше
50 повнотекстових версій підручників, навчальних і методичних посібників,
рекомендацій кафедр і лабораторій. Книги написані викладачами нашого
університету. Присутні тут і видання минулих років, які в бібліотеці є в
обмеженій кількості. Реалізовані різні режими пошуку потрібної інформації за
ключовими словами і з урахуванням значень тих чи інших полів записів бази
даних.

У сучасних умовах виникає необхідність спеціальної підготовки людини
до життя в інформаційному суспільстві, формування особливих знань і вмінь по
роботі з інформацією. Науковим бібліотекам і тут відводиться особливе місце.
При цьому і для співробітників відділів видачі навчальної літератури, і для
студентів та абітурієнтів організація інформаційної освіти та підвищення
власної інформаційної культури представляють завдання першорядної
важливості. Ось тут бібліотекарі і стають ключовими фігурами, від яких в
першу чергу залежить можливість реального підвищення рівня інформаційної
культури студентів.

Завдання бібліотекаря – стати кваліфікованим посередником між
бібліотечним фондом, Інтернетом і студентом в плані пошуку інформації для
дослідницької та навчальної діяльності, допомогти новачкам максимально
використовувати Інтернет для вирішення своїх проблем. Треба уважно
вислухати студента, вникнути в його завдання і дати кваліфіковану пораду і в
підборі літератури, і в правильному оформленні та побудові таких різних видів
самостійної роботи студента, як доповідь, реферат, стаття та ін.

У наш відділ звертаються за допомогою не тільки студенти, але й школярі,
які пишуть роботи Малої акадамії наук України. Ця категорія читачів вимагає
особливої уваги. Грамотна консультація бібліотекаря може вплинути на вибір



саме нашого університету майбутнім абітурієнтом у подальшому навчанні. Так
бібліотека бере участь у формуванні якісного набору на 1 курс.

Досить часто наш читач хоче отримувати інформацію в "адаптованому" до
його практичних потребх вигляді – чи то для написання статті або монографії,
дипломної роботи або дисертації, перекладу або наукового коментування,
творчої діяльності або створення рекламного тексту. Зрозуміло, що такого роду
інформаційні послуги виходять за рамки чинних інструкцій і носять
ексклюзивний характер. Ігнорувати "попит" тільки тому, що він не
"вписується" в межі традиційної довідкової системи – недозволена розкіш. Ми
завжди прагнемо розширити межі і одночасно підвищити рівень послуг, що
надаються.

Умовно потік бібліографічних запитів можна розбити на групи, які
відповідають різним рівням складності. Запити 1-го рівня можуть бути
виконані користувачем самостійно після отримання консультації бібліографа.
Запити 2-го рівня вимагають глибокий бібліографічний пошук, значних витрат
часу і застосування спеціальних бібліографічних знань. В окремих випадках
виконання бібліографічної довідки 2-го рівня передбачає аналітичну обробку
інформації.

Хотілося б ще сказати про формування бібліотечних фондів, яке вимагає
від співробітників точного знання завдань, що стоять в даний час перед
бібліотекою, а також постійного вивчення контингенту користувачів, їх потреб,
інтересів, мотивів звернення до документів. Запорука успіху полягає в умінні
визначити, передбачити майбутні інформаційні запити, що робить формування
бібліотечних фондів не тільки наукою, але й мистецтвом.

Фонди нашого відділу дозволили ННЦ «Інститут біології» отримати
ліцензію на 4 нові спеціальності бакалаврських програм: «Екологія», «Лісове і
садово-паркове господарство», «Біотехнологія» та «Лабораторна діагностика».

Визначаючи роль і місце бібліотеки в інформаційному середовищі вузу,
необхідно підкреслити, що однєю з найважливіших умов успішного
функціонування університету є оперативний і ефективний обмін інформацією
між підрозділами, що дозволяє їм реалізовувати свої потреби на підставі тих
знань або тієї інформації, якою вони володіють.

Сьогоднішня соціальна обстановка вимагає від вузу такого випускника,
який здатний адекватно оцінювати свої реальні та потенційні можливості,
готовий до професійного самовизначення, самоствердження і самореалізації,
прагне конструктивно використовуючи свої знання та вміння, робити ціннісний
вибір. Корисність ініціатив молодіжних об'єднань безсумнівна і має не тільки
виховне значення. Така організація позанавчальної студентської діяльності з
урахуванням сучасних потреб і активно-конструктивних ініціатив молоді
якнайкраще сполучається з інноваційним підходом до освітнього процесу
здобуття вищої освіти, що включає в себе навчання, виховання та професійну
підготовку.

Так, на базі читального залу бібліотеки з ініціативи студентського
профбюро і при матеріально-технічній підтримці випускників факультету
кібернетики був створений коворкінг – місце, де не пов'язані один з одним



люди, залишаючись незалежними і вільними, використовують загальний
простір для своєї діяльності. Це зручно і вигідно – у приміщенні є все необхідне
для роботи та відпочинку. Комфорт і функціональність тут гарантовані завдяки
наявності зручних м'яких меблів, чудовій і великій бібліотеці, вільній зоні Wi-
Fi, що відрізняється стабільністю підключення і високою швидкістю інтернету.
Взагалі – це зона особливого комфорту, яка не має обмежень за родом
діяльності, завдяки чому відвідувачі можуть відчувати себе як вдома. Настільні
ігри, перегляд футболу або улюбленого фільму з друзями - ідеальний варіант
дозвілля. Ті ж, хто прийшов сюди працювати, зможуть знайти необхідне
усамітнення, при цьому залишаючись серед однодумців. Коворкінг
організований спеціально для тих людей, хто любить займатися громадською
діяльністю і шукає соратників в реалізації своїх ідей. Тут збираються творчі,
перспективні та ініціативні люди, готові ділитися думками, образами,
враженнями.

З початку навчального року тут вже було проведено 5 масових заходів з
інтригуючими назвами: «Електронний уряд в Україні», «AIESEC  в Україні»,
«Студентська симпатія» та ін.

Ми використовуємо зі студентами, як традиційні, так і нові форми роботи,
що народжуються під час діяльності, намагаємося надати студентам
можливість повного самовираження. Ті студенти, які займаються художньою
творчістю, мають можливість винести свої роботи на суд глядачів. Так у відділі
обслуговування біологів була організована виставка виробів Анни Коваль. Ця
студентка захоплюється різьбленням по дереву. Вона збирає різні корінці,
палички, гілочки і вдихає в них друге життя. Після своєї першої міні-виставки
студентка стала вірним другом бібліотеки, із задоволенням допомагає у
підготовці тематичних книжкових виставок.

Результатами свого натхнення і творчості з нами діляться не тільки
студенти. Більше 20 років на біологічному факультеті читала курс філософії
Нінель Трохимівна Костюк – відома вчений-філософ, перша жінка-доктор
філософських наук в Україні, профессор, автор 150 наукових і науково-
методичних праць й відома майстриня декоративно-прикладного мистецтва.
Вишивки ії картин художньою гладдю демонструвались на численних
виставках. Нінель Трохимівна презентувала нам альбом із дарчим написом і
ксерокопіями своїх шедеврів.

Бібліотека галузевого відділу стає дійсно місцем спілкування та позитивної
самореалізації студентів. Ми даємо можливість студентам продемонструвати
свій талант, представити його на суд глядачів. Так, у мережній спільноті
бібліотеки в ВК опубліковано відео «Танцює студент біологічного факультету
Дмитро Голишкін» (http://vk.com/knu_bio_library?z=video-104454116_171470490%2).
Всі наші заходи дозволяють набути досвіду успіху, заслуженого визнання, що
так необхідно в житті будь-якій людині. Значимість цих моментів важко
переоцінити, адже збільшити кількість моментів позитивної самореалізації,
підвищити рівень самооцінки, повірити у свої сили для молодої людини дуже
важливо.



Організація виставок, проведення різних заходів, створення співтовариств
в соцмережах є найбільш ефективними формами бібліотечної реклами.

Наукова бібліотека ім. Максимовича, як і інші вузівські бібліотеки, надає
читачам свої ресурси і зацікавлена в тому, щоб вони ефективно
використовувалися. Звідси – необхідність активного застосування бібліотечної
реклами.Нашим відділом з метою реклами активно використовуються і
соцмережі. На сайті ВКонтакті і Фейсбук створені спільноти бібліотеки
(https://vk.com/knu_bio_library, https://www.facebook.com/groups/538753156282584/),
де студенти можуть ознайомитися з новими надходженнями, дізнатися про нові
періодичні видання, що надійшли до бібліотеки і отримати різну інформацію
організаційного характеру.

Отже, визначаючи роль і місце бібліотеки у ВНЗ, необхідно відзначити, що
НБ є однією з найважливіших умов успішного функціонування університету.

Виконуючи основну бібліотечну функцію – зберігання не тільки своєї, а й
загальної корпоративної інформації, – бібліотека займає особливе місце,
відіграючи роль посередника між інформаційними ресурсами і споживачами
інформації, при цьому вибираючи, систематизуючи, зберігаючи і пропонуючи
найкраще з величезного інформаційного масиву.

Враховуючи все зростаючий інформаційний потік, бібліотеці, щоб
залишатися затребуваною, необхідно шукати різні підходи і можливості по
взаємодії з підрозділами вузу.

Бібліотека нашего галузевого відділу надає послуги своїм користувачам як
в локальних, так і у віддалених режимах. Відкритий і вільний доступ до
інформації стає найважливішим чинником успішного розвитку наукової та
навчальної діяльності факультетів, оскільки передбачає надання рівних
можливостей усім користувачам в отриманні доступу до інформаційних
ресурсів, дає можливість оперативно отримувати необхідну інформацію,
максимально розвинути особистісні та професійні якості.

В умовах кризового стану духовної культури, небувало зростає роль і
значимість бібліотеки у формуванні інтелектуального та духовного обличчя
молодого покоління. Враховуючи нові вимоги до якості збору та зберігання
інформації, бібліотека є фахівцем в області підвищення інформаційної культури
студентів.
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