
РЕЗОЛЮЦІЯ

11-13 жовтня 2016 року на базі Наукової бібліотеки
ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса
Шевченка було  проведено Міжнародну науково-практичну конференцію
«Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи».
Робота конференції проходила за напрямами:

Бібліотека – простір для формування ціннісних орієнтирів
користувачів. Академічна доброчесність;

Стратегічне управління як інструмент розвитку бібліотек та наукове
опрацювання ресурсів: соціокомунікативний підхід;

Науково-дослідна робота бібліотек ВНЗ в сучасному інформаційному
середовищі: методи, продукти, досягнення;

Рідкісні та цінні видання у фондах бібліотек ВНЗ.
На сьогодні мережа бібліотек ВНЗ державної форми власності

нараховує 195 бібліотек. У роботі конференції прийняли участь понад 170
керівників та фахівців бібліотек вищих навчальних закладів України.

Під час роботи конференції обговорено питання впровадження УДК в
умовах трансформації фондів бібліотечних установ України. Зазначено, що
для розроблення методики переведення систематизації документів з ББК на
УДК і реорганізації фондів бібліотек, розташованих за ББК, рішенням Вченої
ради Книжкової палати України (протокол № 12 від 18.12.2015) створено
Міжвідомчу комісію з питань упровадження Універсальної десяткової
класифікації в Україні

Підкреслена роль відкритих електронних ресурсів в реалізації
академічної доброчесності, розглянуто технічний аспект боротьби із
плагіатом. Наголошено, що створення Національного репозитарію
академічних текстів надасть можливість достовірно перевіряти роботи на
плагіат.

Акцентовано увагу на проекті Секції університетських бібліотек УБА
«БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень». «БібліоСинергія» – це
партнерський проект бібліотек вишів, спрямований на створення
професійного середовища (сайту) для спілкування однодумців та втілення
нових практик в напрямку підтримки наукових досліджень. Філософія
проекту – ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом. Місія
«БібліоСинергії» – сприяння зростанню успіху наукової складової кожного
ВНЗ і розвитку української науки в цілому, її інтеграції в міжнародний
науковий інфопростір, посилення рівня її впливовості в світі.

Наголошено, що спільна діяльність університетської бібліотеки та
наукової спільноти – це невід`ємна складова високого рейтингу ВНЗ.
Розглянуто сучасні методи та підходи вдосконалення науково-дослідної
роботи в університеті засобами інструментарію Elsevir, можливості
платформи Web of Science.



Розглянуто ключові питання каталогізації в АБІС “УФД/Бібліотека»,
Koha, ALEPH та ін. Бібліотекам-користувачам АБІС запропоновано створити
Консорціум, який на умовах фандрайзингу буде займатись активним
впровадженням безкоштовних АБІС у роботу  бібліотек України відповідно
до світових стандартів та потреб користувачів.

В рамках конференції пройшло засідання керівників бібліотек на
якому було зазначено, що важливим чинником формування сучасного
інформаційного суспільства  знань є успішна  діяльність бібліотек ВНЗ.

Але для подальшого розвитку інноваційної діяльності по забезпеченню
наукової та навчально-виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів
є багато невирішених питань, які значно ускладнюють їх подальший
поступ на шляху удосконалення.

1.Переважна кількість бібліотек оновлює свої фонди за рахунок дарчої
від громадських організацій,  авторів,  безкоштовного книгообміну між
бібліотеками. 16 бібліотек ВНЗ взагалі не фінансують на придбання книг та
фахових періодичних видань.

2.Науково-методичним відділом НБ ім М.Максимовича було проведено
дослідження серед бібліотек ВНЗ України щодо технічного забезпечення.
Кількість комп’ютерів в бібліотеках, порівняно з минулим роком,
зменшилася на 134 одиниці, що значно обмежує надання користувачам
доступ до інформації через мережу  Інтернет. Кількість технічних засобів
бібліотек ВНЗ, які старіші більш ніж на 8 років, становить 60% від загальної
суми по Мережі. Такий стан технічних засобів суперечить вимогам
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти».

3. Простежується тенденція скорочення штату працівників вищих
навчальних закладів за рахунок співробітників саме бібліотек. За минулий
рік 153 фахівця бібліотек було скорочено.

4. Кількість загальної площі бібліотек ВНЗ за рік зменшилось на
251308 кв./м., в тому числі: читальних залів на 19 і на 2391 місце для
читачів.

У зв’язку із вищезазначеними проблемами учасники Конференції прийняли
рішення:

Просити Міністерство освіти і науки України
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів:

1. Вжити заходів щодо створення системи планомірного фінансування
бібліотек вищих навчальних закладів на комплектування бібліотечного
фонду.



2. Забезпечити приведення бібліотек, як фахових центрів інформаційних
комунікацій, у відповідність до технічних потреб сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Надавати  бібліотекам право, у рамках кількості керівних посад, самим
визначати доцільність формування того чи іншого підрозділу,
враховуючи нові напрями діяльності та трансформацію завдань і
функцій  бібліотеки в умовах конкретного ВНЗ.

4. Сприяти підвищенню кваліфікації і професійної компетенції
працівників бібліотек шляхом формального і неформального навчання.

Просити  Міністерство культури України:

Розробити та додати до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (затверджений наказом Міністерства культури і
мистецтв від 14.04.2000 р. № 168) посади:

бібліотекар з підтримки автоматизованої бібліотечної системи та
програмного забезпечення;
бібліотекар технічної підтримки та комп’ютерного забезпечення;
бібліотекар з наукових досліджень.

Державній науковій установі
«Книжкова палата України імені Івана Федорова»

Запропонувати Книжковій палаті України, яка відповідає за
підготовку і випуск україномовного видання таблиць «Універсальної
десяткової класифікації», приділити більше уваги роботі з галузевими (у т. ч.
технічними) розділами та надання нових варіантів розділів до розгляду
галузевим бібліотекам ВНЗ для усунення можливих недоліків.

Посилити методичну роботу із проведення відповідних заходів щодо
впровадження УДК.

Бібліотекам вищих навчальних закладів України пропонуємо:

1. Університетським бібліотекам активно включитися в роботу з
відбору книжкових пам’яток до “Державного реєстру національного
культурного надбання” на виконання Наказу Міністерства культури
України №437 від 14.06.2016 року “Про затвердження Порядку відбору
рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру
національного культурного надбання”.
2. Сприяти вільному доступу до інформаційних ресурсів бібліотек із
дотриманням вимог авторського права.

3. Приділяти більше уваги щодо ролі бібліотек ВНЗ у національно-
патріотичному вихованні молодого покоління, проводити активну
соціокультурну роботу серед студентської молоді.


