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ВІД УКЛАДАЧІВ
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної
академії аграрних наук України – офіційно визнаний науково-методичний
центр для 220 бібліотек Міністерства аграрної політики України та
продовольства і Національної академії аграрних наук України. Серед них
наукові бібліотеки 98 науково-дослідних установ мережі НААН та 137 вищих
навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації Мінагрополітики України. У
книжкових колекціях сільськогосподарських бібліотек України налічується
близько 20 млн. екземплярів книг, газет і журналів. Тут зосереджена основна
частина інтелектуального потенціалу українського народу – надбання аграрної
науки і практики агропромислового виробництва. У цих фондів близько 700
тис. користувачів, які щорічно отримують понад 21 млн. видань.
Важливою складовою діяльності ННСГБ НААН є науково-методичне
забезпечення всіх напрямів ефективної роботи сільськогосподарських бібліотек
мережі, що впливає на вдосконалення інформаційно-бібліотечного
обслуговування фахівців аграрної галузі. Однією з дієвих форм методичного
впливу ННСГБ НААН України на ефективну діяльність бібліотек мережі є
підготовка та видання актуальних науково-методичних документів.
Даний випуск містить науково-аналітичні огляди звітів про діяльність
бібліотек установ мережі Національної академії аграрних наук і Міністерства
аграрної політики та продовольства України у 2012 році, рекомендації щодо
поліпшення інформаційно-бібліотечного обслуговування фахівців аграрної
галузі,
офіційні,
науково-методичні
матеріали
на
допомогу
сільськогосподарським бібліотекам мережі.
«Бюлетень ННСГБ НААН» містить науково-аналітичні огляди звітів про
роботу наукових бібліотек Міністерства аграрної політики та продовольства
України і Національної академії аграрних наук України за 2012 рік, методично
підпорядкованих ННСГБ НААН (автори розділів: бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації – Лазоренко Ю.І., к.і.н.; бібліотеки аграрних ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації – Товмаченко В.М. к.х.н., с.н.с.; бібліотеки НДУ НААН –
Щиголь Г.С.; бібліотеки дослідних станцій НААН – Давиденко М.М.), аналіз
багатофункціональної діяльності бібліотек мережі з акцентом на інноваційні
заходи та методи удосконалення роботи їх структурних підрозділів. В оглядах
приведена порівняльна характеристика підсумків роботи із застосуванням
основних відносних показників діяльності, що дало можливість об’єктивно
оцінити результати праці співробітників, виявити кращих для розповсюдження
їхніх досягнень, що дасть можливість запровадити єдині методологічні засади
діяльності бібліотек.
Вміщені статті співробітників ННСГБ НААН присвячені організації
роботи наукових сільськогосподарських бібліотек.
У випуску також вміщено методичні розробки: «Відродження
спілкування з живою книгою в наукових бібліотеках аграрних ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації: методичні поради» (Лазоренко Ю.І., к. і. н.); «Облік результатів
довідково-бібліографічного обслуговування в наукових бібліотеках аграрних
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ВНЗ І-ІV рівнів акредитації: методичні поради» (Лазоренко Ю.І., к. і. н.);
«Використання елементів маркетигу в наукових бібліотеках аграрних ВНЗ І-ІV
рівнів акредитації: методичні поради» (Лазоренко Ю.І., к. і. н.); «Краєзнавча
робота в наукових сільськогосподарських бібліотеках ВНЗ та НДУ мережі:
інноваційний підхід (методичні поради)» (Лазоренко Ю.І., к. і. н., Щиголь Г.С.);
«Роль самоосвіти в підвищенні фахової компетентності працівників наукових
сільськогосподарських бібліотек: методичні поради» (Капралюк О.В.);
«Планування роботи бібліотеки: методичні поради працівникам бібліотек
аграрних вузів І-ІІ рівня акредитації» (Товмаченко В.М.); «Інноваційні підходи
до організації бібліотечних виставок у наукових сільськогосподарських
бібліотеках: методичні рекомендації» (Давиденко М.М.).
Запрошуємо всіх до співпраці в підготовці випусків «Бюлетеня ННСГБ
НААН». Просимо надсилати матеріали з досвіду роботи, цікаві, змістовні
сценарії.
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НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО РОБОТУ
БІБЛІОТЕК МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ МЕТОДИЧНО
ПІДПОРЯДКОВАНИХ ННСГБ НААН ЗА 2012 РІК

НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК АГРАРНИХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА
2012 РІК
У
2013
році
Національному
університету
біоресурсів
і
природокористування України (м. Київ) разом з його науковою
бібліотекою – учасницею Територіального об’єднання сільськогосподарських
бібліотек Київської області виповнюється 115 років – знаменна дата в житті
бібліотеки та її закладу.
Історія наукової бібліотеки НУБіПУ – це частина біографії університету,
яка нерозривно пов‘язана з основними віхами становлення, розвитку і
модернізації найбільшого національного аграрного навчального закладу
України. 115 років – великий проміжок часу, за який пройшло багато
історичних, соціальних і політичних змін. Бібліотека університету, не
зважаючи на неодноразові зміни назви закладу, всілякі труднощі на
тернистому шляху свого розвитку, удосконалення багатогранної, особливо –
науково-інформаційної діяльності, завжди виконувала свою основну
благородну місію – створення, збереження та організації використання
читачами необхідної інформації, якісного задоволення інформаційних потреб
для наукового, навчально-педагогічного, духовного розвитку, сприяла
піднесенню аграрної науки, освіти, виробництва, АПК України.
Колектив Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
України щиро вітає ювілярів і бажає подальших творчих успіхів, нових
трудових звершень, реалізації нових доленосних планів, високих досягнень у
благотворній інноваційній діяльності – сприянні розвитку українського
державотворення, аграрного сектору країни, демократизації суспільства;
розв’язанню найактуальніших проблем галузевої науки та освіти; розвитку
бібліотечної справи та наближенню її до високих європейських і світових
стандартів, входженню до світового інформаційного простору. Велика Вам
вдячність, шановні колеги, за виконання високої гуманістичної місії, активну
професійну і громадянську позицію, корпоративну співпрацю, відданість своїй
справі і покликанню.
Бажаємо й надалі крокувати в ногу з історичними і технологічними
змінами, зберігаючи минуле і створюючи майбутнє, сприяючи пробудженню у
користувачів інтересу до читання, знань, наукових досліджень, винаходів та
відкриттів, а також високого авторитету і позитивної оцінки Вашої
благородної праці.
Шановні колеги! Зичимо всім Вам процвітання, міцного здоров’я, творчої
наснаги, протистояння всіляким перешкодам на шляху до неминучого
прогресу, миру і злагоди на нашій планеті й у кожній оселі, добробуту,
оптимізму, впевненості у дні прийдешньому, щасливої долі Вам і Вашим
родинам! ЄДНАЙМОСЯ!
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КАДРОВИЙ СКЛАД
Наукова бібліотека як соціальний інститут, підтримує і пропагує ідеї
демократії, просуває державні реформи, активно впливає на процеси освіти,
науки, соціальний розвиток, економіку, культуру країни.
Одним із важливіших завдань бібліотеки є кадрове забезпечення
висококваліфікованими спеціалістами, які б відповідали критеріям і вимогам,
що стоять сьогодні перед бібліотеками та суспільством. Адже від наявності
кваліфікованих працівників, їх професійної підготовки, небайдужого
ставлення до своїх посадових обов’язків, відданості своїй справі, уміння
вирішувати завдання оперативно та кваліфіковано залежить успіх будь-якої
бібліотеки. У теперішніх умовах стратегія інноваційного розвитку та
модернізації повинна націлюватися на забезпечення бібліотек спеціалістами
нової формації.
На сьогоднішній день відоме гасло «кадри вирішують все» не втратило
своєї актуальності й для наукових сільськогосподарських бібліотек аграрних
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які є не лише інформаційними центрами, а й
центрами освіти, культури, розширення й закріплення знань та психологічного
розвантаження.
«Бібліотека – це серце інформаційного суспільства», як проголошено у
глобальному інформаційному просторі світовою професійною спільнотою і
підтримано найрозвиненішими країнами та їхньою владою. А якщо серце
хворе? Чи може бути впевненість у життєздатності країни, нації, держави? –
ставлять питання бібліотекознавці. Безперечно, важливішим фактором,
запорукою здорового функціонування бібліотеки, удосконалення її діяльності
та розвитку, успішного виконання актуальних завдань є, насамперед, її кадри –
висококваліфіковані працівники, невтомні ентузіасти, самовіддані фахівці
бібліотечної справи.
За словами екс-міністра культури і мистецтв України Ю. Богуцького,
«ХХІ століття, визначивши одним із своїх головних пріоритетів вільний обмін і
доступ до інформації, об’єктивно поставило професію бібліотекаря у перший
ряд найнеобхідніших і актуальних».
Насправді, використання електронних ресурсів потягло за собою зміну
бібліотечної технології – з’явилася необхідність суттєвого корегування вимог
до знань і вмінь співробітників бібліотек. Згідно з результатами опитування
різних категорій працівників бібліотек (молодих фахівців, спеціалістів із
різним стажем, освітнім цензом і т. ін.) та вивчення сучасного бібліотечного
досвіду, на сьогоднішній день фахівцями визначена модель сучасного
бібліотекаря. Отже, сучасний бібліотекар має володіти сучасними знаннями
та навичками в трьох вимірах – професійному, інформаційнокомунікаційному та управлінському.
Професійний вимір передбачає стандартний набір профільних знань. Це,
насамперед, стосується молодих спеціалістів, для яких набуття додаткових
професійних знань щодо обслуговування користувачів, формування
документних ресурсів, бібліографічної або методичної роботи – важливі умови
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подальшої адаптації у своєму відділі (колективі), становлення як бібліотекаряпрофесіонала, гарантія вдалої побудови кар’єри.
Інформаційно-комунікаційний вимір передбачає обізнаність із
сучасними технологіями, зокрема вміння організовувати віртуальні форуми,
здійснювати віртуальне консультування, створювати та використовувати різні
БД, мультимедійні презентації, знаходити різну інформацію в Інтернеті.
Важливими є й знання комп’ютерної термінології, іноземних мов, володіння
мовною культурою та методикою підготовки різного роду документів (грантів,
проектів, рекомендацій, оглядів тощо).
Управлінські знання передбачають певну правову та організаційну
культуру, здатність приймати рішення, адаптуватися до нових технологій, умов
тощо. Разом з цим сучасний бібліотекар повинен відзначатися певними
особистісними якостями – бути ввічливим, доброзичливим, уважним,
комунікабельним, працелюбним, націленим на позитивний результат та ін.
Бібліотекар нової формації – це ще й: аналітик-синтезатор, інноваційний
навігатор і посередник, інструктор, менеджер і маркетолог, агент
інформаційного ринку.
Керівник бібліотеки – повинен мати стратегічне мислення, лідерство,
високий рівень знань, компетентність, інноваційність, дослідницькі здібності,
високу інформаційну та корпоративну культуру, загальнолюдські цінності,
мудрість у прийнятті важливих управлінських рішень тощо.
Безперечно, цей, принципово новий підхід до персоналу бібліотек
сформували економічні, політичні, соціокультурні, фінансові, адміністративні
зміни в країні.
Згідно з проведеним аналізом звітів наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації, на практиці усе це враховується більшістю
сільськогосподарських бібліотек – особливо головних при організації роботи з
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Так, для молодих фахівців
на місцях проводяться: семінари на допомогу засвоєнню основ тієї чи іншої
бібліотечної спеціалізації; стажування у відділах; презентації бібліотек;
конкурси «Кращий за професією»; майстер-класи провідних фахівців з метою
визначення ефективності перевірених практикою методів та прийомів
діяльності на конкретній ділянці роботи. Система підвищення кваліфікації на
місцях передбачає й проведення «круглих столів», конференцій, групових та
індивідуальних консультацій, занять у рамках «шкіл бібліотечної
майстерності», комп‘ютерної грамотності тощо. Молодим спеціалістам також
призначають наставників, з урахуванням освіти працівника (спеціальна вища чи
непрофільна).
Бібліотекознавці вважають функціями бібліотек наступні:
– Соціальні функції: інформаційна, освітня, навчальна, просвітня,
педагогічна, пізнавальна, виховна, соціокультурна, дозвільна,
лікувальна, гедоністична, компенсаторна, рекреаційна;
– Технологічні функції: комплектування, облік, аналітико-синтетична
обробка, збереження документних ресурсів, обслуговування,
управління, науково-методична, дослідницька;
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Серед багатьох важливих функцій сільськогосподарських бібліотек є
краєзнавча. Рідний край – це мала батьківщина, частинка нашої величної
неньки-України. Вивчення його історії, популяризація традицій, культурних
цінностей, надбаних народом протягом століть, у наш час є одним з
найголовніших завдань, що стоїть перед бібліотеками як культурно-освітніми
центрами.
Тобто, сучасна наукова сільськогосподарська бібліотека ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації є багатофункціональною системою, в якій кожна функція важлива і
залежно від потреб користувачів може виступати провідною. Перелік функцій,
які виконує кожна бібліотека безпосередньо залежить не лише від профілю
ВНЗ, але й від соціально-економічних та культурних умов, у яких вона
функціонує.
Нині діяльність співробітників бібліотек вимагає участі в колективних
корпоративних проектах обласних територіальних об’єднань (ТО),
налагодження партнерських контактів з виробниками і продавцями
інформаційних ресурсів, а також уміння підтримувати програмне
забезпечення, бібліотечне обладнання, в т. ч. мережі, в робочому стані. У
якості першочергових завдань бібліотек багато спеціалістів бачать
розповсюдження інформації на основі інновацій і корпоративного підходу;
формування і розповсюдження знань в інформаційному середовищі, де
бібліотека може і повинна відігравати роль лідера.
Cьогодні бібліотеки аграрних ВНЗ повинні не просто забезпечувати
учасників навчального процесу необхідною інформацією, але й стати центром
формування в студентів інформаційної компетентності, культури й
підвищення інтелектуального рівня. В загальній державній бібліотечній
системі діяльність бібліотек аграрних ВНЗ підпорядкована завданням
вищої освіти.
Серед завдань, що постали нині перед бібліотеками аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації, пріоритетними є входження до єдиної бібліотечної системи
країни та єдиної системи інформації і документації, інтеграція з
організаційною структурою відповідного закладу, створення раціональної
системи
інформаційно-бібліотечного
забезпечення
діяльності
ВНЗ.
Пріоритетними в роботі бібліотек є також удосконалення технологічного
забезпечення, розробка засобів використання веб-технологій, упровадження
технологій віртуалізації обслуговування користувачів та засобів
лінгвістичного забезпечення, поширення використання інформаційнокомунікаційних, мультимедійних технологій для забезпечення максимальної
доступності користувачів до інформаційних ресурсів, збагачення
номенклатури бібліотечних сервісів, створення засад для участі в
корпоративних проектах, формування інформаційної культури та світогляду
серед студентів та ін..
Отже, на кадри наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації, покладаються важливі й відповідальні завдання, відповідно до
вимог сучасної інноваційної моделі освіти та бібліотечних концепцій і програм.
Від фахової підготовки, професіоналізму, компетентності, активної
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громадянської позиції бібліотечних працівників залежить місце бібліотеки в
суспільстві, сфері соціального впливу
Найуспішнішими на сьогоднішній день є наукові бібліотеки аграрних
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: Дніпропетровського ДАУ, Херсонського ДАУ,
ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Миколаївського ДАУ, НУБіПУ(м.Київ),
Сумського НАУ, Луганського НАУ, Львівського НАУ, Таврійського ДАТУ, ФБ
Одеського ДАУ, Харківського НТУСГ. До речі, девізом останньої на 2013 р.
стало гасло: «Наша інформація – Ваш успіх!».
Зокрема, приємно привітати нагороджених у 2012 році працівників
наступних наукових бібліотек:
Колектив наукової бібліотеки Дніпропетровського ДАУ – з Почесною
грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури,
збереження бібліотечного фонду держави, багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та
Подяками від ректорату та профспілкового комітету ДДАУ за сумлінну
творчу працю, високу професійну майстерність у розвитку інформаційного
забезпечення науково-педагогічного процесу, просвітницьку діяльність серед
молоді та активну громадську участь у житті університету; Почесними
грамотами та Подяками керівних органів кращих працівників бібліотеки
В’юнову Т.І., Дубровську С.Ф., Бущук С.С. до свята 8 березня; директора
Братчик А.Г., заступника директора Прудку Л.Є. та завідуючу довідковобібліографічним відділом Кобець Н.В. за організацію та сприяння проведення
заходів, присвячених Тижню факультету «Обліку і фінансів», директора
Братчик А.Г. також за активну підготовку видань «Дніпропетровський
державний аграрний університет 1922 – 2012. Історія. Сучасність.
Особистості» та «Золоті зірки»; методиста бібліотеки Гескіну В.О. – з
Подякою від ректорату ДДАУ за організацію культурно-просвітницьких
заходів, високий рівень професійної діяльності та популяризацію кращих
літературно-музичних надбань світової та національної культури, з нагоди 30річного ювілею літературної вітальні «Гармонія» та ін.
Таврійського ДАТУ – 9 бібліотечних працівників з Почесними
грамотами та 8 бібліотечних працівників Подяками ректорату ТДАТУ за
сумлінну, творчу, професійну та багаторічну працю з нагоди 80-річного
ювілею.
Житомирського НАЕУ – директора бібліотеки Ігнатюк М.В. з
отриманням Сертифікату про підвищення професійної кваліфікації від
Головного тренінгового центру «Бібліоміст» за сприянням IREX і УБА та
вступом до аспірантури і затвердженням теми дослідження –
«Агроекологічні
аспекти
сучасного
бібліотечно-інформаційного
обслуговування».
Національного університету біоресурсів і природокористування
України (НУБіПУ) м. Київ – бібліотекаря І категорії Копистко О.П. – з
присвоєнням звання «Заслужений працівник Національного університету
біоресурсів і природокористування України», а також Капштик Н.Г.,
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Ковальчук Л.О., Кубровську Є.В – з Почесними грамотами за багаторічну
працю та з нагоди ювілею.
Миколаївського ДАУ – 6 фахівців – з Почесними грамотами від
Голови Миколаївської облдержадміністрації, начальника управління освіти,
науки, молоді та спорту, Голови обкому профспілок працівників АПК та ін. за
сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, високий професіоналізм та з
нагоди Дня працівника сільського господарства.
Харківського НТУСГ – директора бібліотеки Новікову Т.В. – з
Подякою та колектив наукової бібліотеки Почесною грамотою від ректорату
університету за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих
кадрів для агропромислового комплексу, формування високоморальних
якостей особистості; головного бібліографа бібліотеки Бездольну Л.І. – з
Почесною грамотою керівництва ХНТУСГ за організацію і переможні місця у
фестивалі «Софіївські зорі» та творчого об’єднання “Сузір’я», а також
відзначенням 7 фахівців грошовими преміями за найбільш активну
виробничу і творчу активність у діяльності наукової бібліотеки ХНТУСГ.
Херсонського ДАУ – директора бібліотеки Анічкіну Н.В. та зав.
сектором Ткаченко В.І. – з Подякою Департаменту науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій за участь у ХХІV
Міжнародній агропромисловій виставці «Агро 2012»; з Почесною грамотою
від Херсонського
управлінням освіти і науки облдержадміністрації –
Смирнову І.А – бібліотекаря І категорії за багаторічну плідну працю,
сумлінне виконання своїх обов’язків та високий рівень представлення
інноваційних розробок на Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські
горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток»;
6 співробітників бібліотеки – з Подякою керівництва ХДАУ за вагомі
досягнення у професійній діяльності, підготовку кваліфікованих фахівців
аграрного профілю та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.
Подільського ДАТУ – бібліотекарів Уманець В.Ф., Совінську О.А. – з
Почесними грамотами від ректорату ПДАТУ та Циганок О.М. – провідного
бібліотекаря із занесенням на університетську Дошку пошани за активне
впровадження інновацій в інформаційно-бібліографічне забезпечення
наукового та навчально-виховного процесу.
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – зав. бібліотеки Ємець Л.І. – з
Почесними грамотами від ректорату закладу за багаторічну сумлінну працю
та колектив бібліотеки за збереження культурної спадщини, народних
традицій Ніжинщини і активну участь у виставці «Барви осені».
Згідно проведеного аналізу звітів бібліотек аграрних ВНЗ III-IV рівнів
акредитації станом на 01.01.2013р., у 23-х бібліотеках аграрних ВНЗ працював
591 співробітник (за даними статистичних показників звітів), що на 31 особу
менше, ніж минулого року.
Робота з кадрами добре висвітлена у звітах бібліотек: Дніпропетровського
ДАУ (Братчик А.Г.), Луганського НАУ (Фесечко В.М.), Львівського НАУ
(Пинда Л.А.), Миколаївського ДАУ (Пустова О.Г.), НУБіПУ (м. Київ) (Кіщак
Т.С.), Сумського НАУ (Комликова Г.І.), Таврійського ДАТУ (Білоцька О.М.),
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Харківської ДЗВА (Свириденко Г.В.), Харківського НТУСГ (Новікова Т.В.),
ФБ Харківського НАУ (Довгалюк С.О.), Херсонського ДАУ (Анічкіна Н.В.).
За статистикою, серед 23-х підзвітних бібліотек найбільший штат
бібліотечних працівників мають бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ) (66), ФБ
Одеського ДАУ (41), Луганського НАУ (39), Херсонського ДАУ (35), ФБ
Харківського НАУ (34), Вінницького (32), Харківського НТУСГ (31);
Львівського НАУ і Білоцерківського НАУ (по 27), Таврійського ДАТУ і ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 26).
Найменше співробітників у бібліотеках ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»
(5), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (6), Керченського ДМТУ (9).
Поповнення кадрів відбулося лише у 2-х бібліотеках: Вінницького НАУ
(+2) та Львівського НУВМтаБТ (+1).
Зменшився кадровий склад (від однієї до п’ятьох посад) у 14-х
бібліотеках: Білоцерківського НАУ, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»,
Луганського НАУ, Харківського НТУСГ, Херсонського ДАУ (по 1-ій);
Житомирського НАЕУ і Харківської ДЗВА (по 2-і); НУБіПУ(м.Київ),
Таврійського ДАТУ (по 3 посади).
Без кількісних змін залишився кадровий склад у бібліотеках:
Дніпропетровського ДАУ, Миколаївського ДАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ», Подільського ДАТУ, Полтавської ДАА, Уманського НУС, Харківського
НАУ.
Щодо фахової підготовки співробітників бібліотек – 268 працівників у
23-х підзвітних бібліотеках мають фахову освіту, що на 17 осіб менше, ніж
минулого року. З них вищу фахову – 172 особи і середню спеціальну фахову
– 96 осіб.
Найкраще укомплектовані фахівцями бібліотеки аграрних ВНЗ:
– Таврійського ДАТУ – 96,1%
– Сумського НАУ – 95,7 %
– Харківської ДЗВА – 93,3%
– Керченського ДМТУ – 77,8%
– Миколаївського ДАУ – 77,8%
– Подільського ДАТУ – 76,5%
– Білоцерківського НАУ – 70,4 %
– Житомирського НАЕУ – 68%
Від 39% до 45,8% бібліотекарів, що мають фахову освіту в бібліотеках:
– Уманського НУС – 39%
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 42,5%
– Харківського НТУСГ – 45,2%
– Дніпропетровського ДАУ – 45,8%
Збільшилася кількість бібліотечних працівників з фаховою освітою,
порівняно з минулим роком, у чотирьох бібліотеках: Дніпропетровського
ДАУ, Миколаївського ДАУ, НУБіПУ(м.Київ), Подільського ДАТУ (на одного
фахівця). Без змін щодо кадрового складу в звітному році залишилося вісім
бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького НАУ,
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Житомирського НАЕУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ;
Львівського НУВМтаБТ, Полтавської ДАА, Уманського НУС.
Зменшилася кількість бібліотечних працівників з фаховою освітою, (від
одного до чотирьох) у одинадцятьох бібліотеках: Білоцерківського НАУ, ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Одеського ДАУ, Таврійського ДАТУ,
Харківського НАУ, Херсонського ДАУ (на -1-го фахівця); Харківської ДЗВА
(на -2); Львівського НАУ, Сумського НАУ, Харківського НТУСГ (на -3);
Керченського ДМТУ (на -4).
Трапляються випадки, коли бібліотеки за кадровим складом у ранговому
ряду та рейтингу займають місця у першій десятці, проте деякі важливі
напрями роботи, на жаль, – незадовільні: науково-дослідна робота у
наукових бібліотеках: Луганського НАУ, Подільського ДАТУ, ПФ НУБіПУ
«Кримського АТУ», Сумського НАУ, ФБ Харківського НАУ, Харківського
НТУСГ; створення власних баз даних (БД) – у бібліотеках Вінницького
НАУ, Керченського ДМТУ, ФБ Харківського НАУ; загальна кількість
уведених бібліографічних записів у БД і ЕК за 2012 рік – у бібліотеках:
Житомирського НАЕУ, Керченського ДМТУ, Львівського НУВМтаБТ,
Львівського НАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Харківської ДЗВА, ФБ
Харківського НАУ; проведення занять з використання інформаційних та
електронних ресурсів – у наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ», Вінницького НАУ, Керченського ДМТУ, Львівського НУВМтаБТ,
Подільського ДАТУ, Харківської ДЗВА; науково-методична робота,
проведення семінарів, конференцій, відвідування сільськогосподарських
бібліотек з метою надання та отримання методичної та практичної допомоги,
обміну досвідом роботи – у наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ (м.Київ), ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ», ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Харківської
ДЗВА; виділення обмінного фонду та фонду цінних і рідкісних видань – у
наукових бібліотеках Вінницького НАУ, Керченського ДМТУ, Луганського
НАУ, Львівського НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримського АТУ», Полтавської ДАА,
Харківського НТУСГ та ін.
Недостатня укомплектованість висококваліфікованими кадрами негативно
впливає на ефективність і якість щоденної роботи бібліотек, успішні
результати їх багатогранної діяльності, імідж, рейтинг, що потребує особливої
уваги.
Значно менше працівників з фаховою освітою – у бібліотеках:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 16,7%
– ФБ Одеського ДАУ – 17,1%
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 20%
– НУБіПУ(м.Київ) – 21,2%
– Вінницького НАУ – 28,1%
– Луганського НАУ – 28,2%
– Полтавської ДАА – 33,3%
– Львівського НУВМтаБТ – 33,3%
– ФБ Харківського НАУ – 35,3%
– Львівського НАУ – 37,0%
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– Херсонського ДАУ – 37,2%.
Тобто, в цих бібліотеках переважають працівники з іншою, не фаховою
освітою, а саме:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 83,3%
– ФБ Одеського ДАУ – 82,5%
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 80,0%
– НУБіПУ (м.Київ) – 78,8%
– Вінницького НАУ – 71,9%
– Луганського НАУ – 71,8%
– Полтавської ДАА –66,7%
– Львівського НУВМтаБТ – 66,7%
– ФБ Харківського НАУ – 64,5%
– Львівського НАУ – 63,0%
– Херсонського ДАУ – 62,8%.
Вочевидь, науковим бібліотекам, у штаті яких значна кількість
працівників не мають фахової освіти, варто невідкладно подбати про свій
фаховий ценз. Особливо це стосується бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ» (16,7%), Одеського ДАУ (17,1%), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 20%,
НУБіПУ (м.Київ) – 21,2% та ін.
Деяким бібліотекам з окремих напрямів діяльності все ж вдається тримати
належний рівень досягнень, проте недоліки мають місце і більшість з них
пояснюється тим, що переважна більшість працівників по мережі (на 55 осіб
більше, ніж фахівців) – мають іншу, не фахову освіту, до того ж – недостатньо
володіють комп’ютерною грамотністю.
На підставі науково-аналітичного аналізу кадрового складу мережі
наукових сільськогосподарських бібліотек, можна зробити висновок, що за
останні 5 років кадрова проблема загострилася і потребує невідкладних заходів
з боку держави (див.табл.)
Рік

Всього
Вища фахова Вища
не Не
фахова
працівників
освіта
фахова освіта переважає на:
2008
623
281
342
61
2009
620
297
323
26
2010
624
294
330
36
2011
622
285
337
51
2012
591
268
323
55 осіб
При
цьому
станом
на
01.01.2013р.
у
мережі
наукових
сільськогосподарських бібліотек працювало 88 осіб зі стажем від 30 до 40
років і 22 особи – понад 40 років.
Доведено, що навчати співробітників вигідніше, ніж міняти. Постійна
самоосвіта, оновлення знань і умінь є головним чинником (фактором)
існування в умовах інформатизації, конкурентного глобалізованого
середовища. У планах підвищення кваліфікації (ПК) має бути розроблена
відповідна диференційована система з огляду на різні категорії бібліотечних
працівників. До того ж процес підвищення кваліфікації працівників бібліотек
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має бути спрямованим не лише на запровадження інновацій, а й на пошук
нових форм підвищення рівня фахової підготовки і кваліфікації співробітників,
намагання створювати адекватну систему стимулювання й заохочення
молодих талановитих спеціалістів.
Своєчасне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників значною
мірою сприяє успішній роботі бібліотек. Належну увагу приділяють цій справі
бібліотеки аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації, що отримали посвідчення: З
17 по 27 квітня 2012 року у Національній науковій сільськогосподарській
бібліотеці НААН України слухачами чергових курсів підвищення
кваліфікації були працівники наукових бібліотек: Національного
університету біоресурсів і природокористування України, Вінницького НАУ,
Житомирського НАЕУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Луганського НАУ,
Сумського НАУ. Планують одержати посвідчення у 2013 році наукові
бібліотеки: Вінницького НАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», ВП НУБіПУ
(м.Київ), Луганського НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Полтавської
ДАА, Сумського НАУ, Харківського НТУСГ ім. П.Василенка та ін.
Решті наукових сільськогосподарських бібліотек необхідно виправити
становище щодо своєчасного підвищення фахового рівня знань і умінь
адекватно до вимог часу, оскільки ця робота у деяких бібліотеках проводиться
недостатньо активно. За даними звітів бібліотек за 2012р. потреба у
підвищенні кваліфікації сягнула – за 90 осіб.
Слід зазначити, що окрім занять на курсах підвищення кваліфікації, у
практику організації підвищення кваліфікації деяких бібліотек міцно увійшло
проведення щомісячних засідань «Школи компетентного бібліотекаря»,
«Школи бібліотекаря-початківця», а також проведення «Години
професійного спілкування» тощо, зокрема,
у науковій бібліотеці
Херсонського ДАУ. Безперервна освіта стала обов’язковою складовою
способу життя фахівців, наприклад, у науковій бібліотеці Харківської ДЗВА.
Методичне об’єднання сільськогосподарських бібліотек м. Харкова та
міжвідомча система підвищення кваліфікації за єдиним Планом
підвищення кваліфікації працівників бібліотек Харківського зонального
методичного об’єднання на базі ЦНБ ХНУ ім. Каразіна, зосередили увагу на
створенні системи ПК для всіх категорій співробітників бібліотек ВНЗ. У
рамках цієї міжвідомчої системи ПК формами поглибленої професіоналізації є
організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
практикумів, ділових ігор, Днів фахівця тощо.
Приємно відзначити поданий План підвищення кваліфікації, а також
відомості про планову атестацію співробітників ФБ Харківського НАУ
(директор С.О. Довгалюк), що є свідченням уважного ставлення до фахового
рівня своїх працівників.
Варто враховувати, що бібліотечні працівники з великим практичним
досвідом роботи є своєрідним джерелом підвищення кваліфікації для нових
працівників, які цього потребують. Крім того, завдяки безпосередній участі у
впровадженні широкого спектру культурно-просвітницьких акцій таких як
організація галерей, мистецьких віталень, клубів, книжкових світлиць,
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фотосвітлин тощо, одночасно можуть підвищувати свій фаховий рівень і
набувати власний досвід насамперед малодосвідчені нові бібліотечні
працівники. Не втрачає актуальності проведення різних бібліотечних
конкурсів, інноваційних заходів, культурно-освітніх виставок, в т.ч.
віртуальних книжкових виставок як нової форми популяризації документів,
що є своєрідним ярмарком ідей і проектів, ареною фахової конкуренції,
стимулом професійного зростання та підвищення кваліфікації їх учасників.
Найбільше працівників зі стажем бібліотечної роботи понад 10 років у
бібліотеках:
– Сумського НАУ – 87%
– Харківського НТУСГ – 80,6%
– Керченського ДМТУ – 77,8%
– Таврійського ДАТУ – 77%
– Житомирського НАЕУ – 76%
– Білоцерківського НАУ – 71,1%
– Миколаївського ДАУ – 72,2%
– Львівського НУВМ та БТ – 72,2%
– Львівського НАУ – 70,4,8%
– Луганського НАУ – 69,2%
– Полтавської ДАА – 66,7%
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 65,4%
– Подільського ДАТУ – 64,7%
– Херсонського ДАУ – 63%
– Дніпропетровського ДАУ – 62,5%
– НУБіПУ (м. Київ) – 62,1%
Значно менше бібліотечних працівників зі стажем понад 10 років у
бібліотеках:
– ФБ Одеського ДАУ – 32%
– ФБ Харківського НАУ – 32,4%
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 40%
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 50%
– Вінницького НАУ – 50% та ін.
Проте, у нашому суспільстві виникають, на жаль, проблеми, осторонь
яких не можуть і не повинні стояти бібліотечні працівники незалежно від
стажу їхньої роботи. Актуальною залишається екологічна проблема.
Позитивним є той факт, що насамперед головні бібліотеки ТО поступово
усвідомлюють необхідність оформлення екологічної діяльності в умовах
бібліотек, приділяючи особливу увагу поповненню знань з екології, тобто
системі знань про взаємовідносини суспільства і оточуючого природного
середовища, адже бібліотека є центром екологічної культури. Наші бібліотеки
не можуть стояти осторонь
У науковій сільськогосподарській бібліотеці було б дуже вчасним і
корисним створення, особливо для студентів-екологів, електронної
бібліотеки (БД) з екології, агроекології; організація з даної теми «круглих
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столів», тематичних вечорів, книжкових виставок, презентацій книг,
бесід, «екологічних годин і віталень» тощо.
Щодо недоліків у звітах: деяким працівникам бібліотек бракує уважного
ставлення, сумління, виявлення власних помилок, оскільки: текстовий звіт не
завірений печаткою (б-к Житомирського НАЕУ, ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ», Львівського НУВМ та БТ); сторінки звіту не пронумеровані(ФБ
Харківського НАУ і Харківського НТУСГ); відсутня перша сторінка
Статформи з «Основними відомостями про бібліотеку» (ФБ Харківського
НАУ); лише в деяких бібліотеках професійна самоосвіта проводиться за
програмами і завершується звітом співробітника про виконану роботу; на
превеликий жаль, Паспорт бібліотеки налічує лише 12 пунктів замість 19-ти
(це зауваження досі залишилося без належної уваги б-ки Львівського
НУВМтаБТ); текстовий звіт надто короткий, не розкриває кількісні
показники Статформи, тобто не відповідає існуючим вимогам (б-ка
Білоцерківського НАУ, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Полтавської ДАА);
розділ «Робота з кадрами» зовсім відсутній (б-ки Білоцерківського НАУ, ФБ
Одеського ДАУ); відсутні дані про потреби в підвищенні кваліфікації (б-ки
Подільського ДАТУ, Полтавської ДАА, Уманського НУС).
Настійно радимо звернути увагу на Розділ «Планування та звітність у
наукових бібліотеках аграрних ВНЗ та НДУ: методичні рекомендації» //
Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. –
К., 2010. – Вип. І.– С. 177–181.
На жаль, у більшості бібліотек відсутні дані (на титульній сторінці) про
останній період підвищення кваліфікації на курсах ННСГБ НААН. У звітах
ряду бібліотек цифрові дані Статформи не завжди співпадають з даними у
текстовій частині звіту; мають місце граматичні помилки у багатьох текстових
звітах; повторно подано напіврозділ з своєрідною назвою «Адміністративногосподарська робота. Кадри», який представлений, на жаль, кількома рядками,
хоча бібліотека має штат 24 особи; слабо висвітлено розділ «Робота з
кадрами» у бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Керченського
ДМТУ, Львівського НУВМтаБТ (18 осіб), Подільського ДАТУ (17 осіб),
Уманського НУС (23 особи): складається враження про кадрову бездіяльність,
байдужість керівників до персоналу бібліотек, безвідповідальне звітування про
роботу з кадрами.
В сучасних умовах інформатизації основним змістом заходів,
спрямованих на оптимізацію адаптації бібліотечних працівників до сучасних
реалій, повинно стати: сприяння становленню, розвитку і саморозвитку в
професійній діяльності; надання допомоги співробітникам в оволодінні
знаннями, уміннями й навичками, відповідними до специфіки роботи сучасної
наукової бібліотеки; створення умов і мотивації росту професіоналізму,
поєднання професійної й морально-психологічної підготовки та усвідомлення
соціальної значимості роботи в бібліотеці. У сукупності ці заходи посприяють
підвищенню ефективності роботи бібліотек.
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Приємно констатувати, що в п’ятьох Головних бібліотеках мережі
бібліотечні працівники навчаються в аспірантурі. У 2012р. захистила
кандидатську дисертацію при аспірантурі ННСГБ НААН України –
Г.І. Комликова (директор НБ Сумського НАУ).
За результатами рейтингу за ознакою “Кадровий склад” лідирує
наукова бібліотека Таврійського ДАТУ (2012р.) (Табл. 1)
ІІ місце – належить науковій бібліотеці Білоцерківського НАУ (лише за
кількісними показниками);
ІІІ місце – науковій бібліотеці Херсонського ДАУ.
Останні місця займають бібліотеки: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Львівського НУВМ та БТ.
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Провідною і надзвичайно важливою функцією діяльності сучасних
наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації є інформаційнобібліотечне обслуговування контингенту користувачів, яка водночас
підпорядковує, змінює й спрямовує роботу всіх структурних підрозділів, усі
технологічні процеси в бібліотеці, формує образ бібліотеки в очах
користувачів і визначає її місце в суспільстві та сферу соціального впливу.
Для забезпечення безперебійної роботи відділів обслуговування та
вивчення їх діяльності в бібліотеці належним чином повинна бути
організована робота насамперед відділу комплектування фонду, наукова
обробка документів, створення довідково-бібліографічного апарату (ДБА),
використання електронних інформаційних ресурсів з автоматизації процесів
обліку і комплектування нових надходжень, книгозабезпеченості навчального
процесу, обліку періодичних видань, ретроспекції бібліотечного фонду,
запровадження автоматизованої книговидачі тощо. У рамках корпоративної
мережі вітчизняних сільськогосподарських бібліотек користувачі повинні мати
доступ до правових, можливо запозичених чи придбаних систем «ГАРАНТ» і
«Консультант Плюс».
У звітному 2012 році система обслуговування незмінно була спрямована
на забезпечення ефективності навчального процесу, наукових досліджень
професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, сфери виробництва
в аграрному секторі країни, оперативного, повного і якісного задоволення їх
інформаційних потреб, широкого впровадження диференційованого підходу
до обслуговування різних категорій читачів, підвищення якості й культури
обслуговування із застосуванням новітніх інформаційних технологій.
Відомо, що інформаційна діяльність багато в чому визначає успіх
професійної
діяльності.
Отже,
Головні
бібліотеки
разом
із
сільськогосподарськими бібліотеками-учасницями ТО, перебувають у пошуку
нових підходів до процесу інформаційно-бібліотечного обслуговування,
вдосконалюють свою діяльність, підвищують кваліфікацію, розширюючи при
цьому спектр інноваційних бібліотечно-інформаційних послуг, форм та
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методів роботи з метою забезпечення повноти, доступності й оперативності
інформації, адже сьогодні роль бібліотеки ВНЗ визначається не лише
традиційними показниками, але й рівнем комфортності доступу до інформації
незалежно від її формату. Саме поєднання традиційних та електронних
ресурсів визначає якісні показники розвитку бібліотеки, а задоволення
інформаційних потреб користувачів у сучасній бібліотеці ВНЗ є індикатором
її роботи. Важливим напрямом сучасної діяльності бібліотеки залишається
забезпечення вільного доступу до інформації.
Згідно статистичного аналізу цифрових показників інформаційнобібліотечної діяльності вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (всього 23 бібліотеки), що
характеризують обсяг обслуговування різних категорій користувачів, станом
на 01.01 2013р., кількісний показник обслужених користувачів становив –
435448 проти 438816 минулорічного показника (при загальній кількості 169578
зареєстрованих користувачів). Кількість відвідувань у бібліотеках складає –
5,1млн. проти 5,2млн.; кількість виданих документів – понад 12,6 млн. проти
13,5 млн., що в основному можна пояснити значним скороченням
контингенту користувачів по мережі, в основному, за рахунок абітурієнтів
(всього на 9332 <, в т.ч. – на 8222 студентів менш, ніж у 2011р.) та широким
використанням інформаційних послуг Інтернет.
Аналізуючи рангові ряди показників за ознакою «Інформаційнобібліотечне обслуговування» з огляду на кількість зареєстрованих
користувачів у 2012 році, виходить, що найчисельнішими щодо контингенту
користувачів є бібліотеки аграрних ВНЗ: НУБіПУ(м.Київ) (14016),
Миколаївського ДАУ (10634), Львівського НАУ (10516), Житомирського
НАЕУ (9663), ФБ Харківського НАУ (9400), Білоцерківського НАУ (9032),
Полтавської ДАА (9005), Сумського НАУ, (8819), Луганського НАУ (8581),
У звітному 2012 р. в 4-х наукових бібліотеках збільшився контингент
користувачів. Найпривабливішими для читачів виявилися бібліотеки, які,
порівняно з іншими бібліотеками аграрних ВНЗ, значно поповнили свій
контингент. Це бібліотеки: Дніпропетровського ДАУ (+1544), Львівського
НУВМтаБТ (+42), Вінницького НАУ (+27), Сумського НАУ (+19).
У цих бібліотеках позитивна динаміка відбулася насамперед завдяки
збільшенню набору студентів на І курс навчання у ВНЗ, а також якісному
інформаційно-бібліотечному обслуговуванню.
Майже незмінним залишилось число користувачів у бібліотеках ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (+1), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ») (без змін)
та ін. На жаль, значно гірше становище, за результатом аналізу,
простежується у 17-х наукових бібліотеках, де значно зменшився контингент
користувачів і, які не досягли показників плану: Уманського НУС (-2646),
Львівського НАУ (-2084), Луганського НАУ (-939), Білоцерківського НАУ (868), Миколаївського ДАУ (-667), Таврійського ДАТУ (-380), Харківського
НТУСГ (-347), Полтавської ДАА (-271), Харківської ДЗВА (-254), ФБ
Одеського ДАУ (-208), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (-173), Подільського
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ДАТУ (-156), Керченського ДМТУ (-106), НУБіПУ(м.Київ) (-104), ФБ
Харківського НАУ (-100), Херсонського ДАУ (-83) та ін.
Цей недолік потребує пильної уваги, вивчення і належних висновків.
Щодо кількості обслужених користувачів усіма підрозділами бібліотек, варто
відзначити найвищі показники бібліотек: НУБіПУ(м.Київ) – незмінно
(42791), Львівського
НАУ (34520), Луганського НАУ (27664),
Дніпропетровського ДАУ (24027), Житомирського НАЕУ (23179),
Херсонського ДАУ (22541), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (22494),
Сумського НАУ (22412), Таврійського ДАТУ (20100), Уманського НУС
(20007), ФБ Харківського НАУ (29800), Подільського ДАТУ (19545),
Миколаївського ДАУ (19150) та ін.
Найефективніше попрацювали, перевиконавши план 2012р. і
збільшивши число обслужених користувачів, бібліотечні працівники
Луганського НАУ (+1664), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (+1094),
НУБіПУ(м Київ) (+866), ФБ Одеського ДАУ (+823), Миколаївського ДАУ
(+150), Харківської ДЗВА (+113), Таврійського ДАТУ (+ 100), на відміну від,
порівняно, незначної аналогічної прибавки у бібліотеках: Вінницького НАУ
(+15), Дніпропетровського ДАУ і Харківського НТУСГ (по +27) та ін.
На жаль, недовиконали план 2012р. з обслуговування користувачів
бібліотеки Уманського НУС (-1883), Житомирського НАЕУ (-1621),
Білоцерківського НАУ (-831), ФБ Харківського НАУ (-800), Подільського
ДАТУ (-500), Львівського НАУ (-480), Полтавської ДАА (-170) та ін.
Важливим показником в роботі бібліотек є їх відвідування
користувачами різних структурних підрозділів, відділів, читацьких
абонементів, читальних зал тощо, кількість яких у 2012 р. сягнула 5069911,
проти 5219297 минулорічного показника.
Найкращих показників з відвідування бібліотек користувачами досягли у
звітному 2012 році бібліотеки Львівського НАУ (701100), НУБіПУ(м. Київ)
(509234), Дніпропетровського ДАУ (302830), Луганського НАУ (284978), ФБ
Одеського ДАУ (282910), ФБ Харківського НАУ (265500), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», (263599), Уманського НУС (246439), Харківського НТУСГ
(230820), Житомирського НАЕУ (218503), ), Сумського НАУ (212025),
Подільського ДАТУ (210378), Миколаївського ДАУ (200973), Полтавської
ДАА (195106), Херсонського ДАУ (190300) та ін.
Перевиконали план відвідування бібліотеки: Львівського НУВМтаБТ
(+3134), НУБіПУ(м. Київ) (+6584), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (3599),
Миколаївського ДАУ(+973), ФБ Одеського ДАУ (+2910), ВП НУБіПУ
«Ніжинський АТІ» (+666), Харківського НТУСГ (+820), Керченського ДМТУ
(+436), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (+3599 та ін. На жаль, це
перевиконання не врятувало загальний показник відвідувань за 2012р., який
зменшився на 149386 од. порівняно з минулим роком, з різних причин.
Значно менше перевиконання плану відвідування у звітах бібліотек
Сумського НАУ (+25), Дніпропетровського ДАУ (+30) та ін.
З різних причин, на жаль, недовиконали план відвідувань 2012р.
бібліотеки Вінницького НАУ (-77315), Білоцерківського НАУ (-23840),
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Житомирського НАЕУ (-17497), ФБ Харківського НАУ (-15500), Луганського
НАУ (-6022), Таврійського ДАТУ (-4880), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (4499), Уманського НУС (-2123), Полтавської ДАА (-1017), Львівського НАУ (900), Херсонського ДАУ (-800), Подільського ДАТУ (-662) та ін.
Важливим показником, який характеризує якість роботи бібліотеки, є
книговидача, тобто кількість виданих документів користувачам за рік.
Найбільших успіхів з книговидачі у звітному 2012 році досягли
бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ) (1004785), Херсонського ДАУ (872080),
Львівського НАУ (856315), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (850536),
Білоцерківського НАУ (788011), Сумського НАУ (671122), Луганського НАУ
(643863), ФБ Одеського ДАУ (634820), Дніпропетровського ДАУ (634255),
Таврійського ДАТУ (605200), ФБ Харківського НАУ (599000), Житомирського
НАЕУ (593901), Миколаївського ДАУ (58285), Харківської ДЗВА (552126),
Уманського НУС (516240).
Помітно зросли показники з книговидачі (понад план) у 2012р. в
бібліотеках: Львівського НУВМтаБТ (+23800), ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ» (+10036), Таврійського ДАТУ (+5200), ФБ Одеського ДАУ (+4820),
НУБіПУ(м.Київ) (+4785), Харківського НТУСГ (+2155), Сумського НАУ
(+1133), Білоцерківського НАУ (+1011), Миколаївського ДАУ (+857),
Вінницького НАУ (223), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (+198) та ін.
Не досягли плану з книговидачі бібліотеки: Львівського НАУ (-129685),
Уманського НУС (-129433), Подільського ДАТУ (-9384), Житомирського
НАЕУ (-9099), Керченського ДМТУ (-7308), Луганського НАУ (-6137),
Полтавської ДАА (-4347), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (-2846),ФБ
Харківського НАУ (2000), пояснюючи це широким використанням
можливостей Internet та скороченням набору студентів на І курс аграрного
ВНЗ.
Пріоритетною функцією інформаційно-бібліотечного обслуговування в
бібліотеках аграрних ВНЗ залишається і набуває актуальності розвиток
технології задоволення інформаційних потреб віддалених користувачівстудентів.
Для забезпечення доступу до віддалених джерел інформації зберігає свою
роль система МБА як форма бібліотечного обслуговування (заснована на
взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату
бібліотек). Варто зазначити, що з розвитком автоматизації бібліотечних
процесів, одним із привабливих для користувачів став саме відділ
міжбібліотечного абонементу (МБА) завдяки застосуванню, поруч із
традиційним підходом в обслуговуванні читачів – електронних засобів і
технологій, нових технічних і комунікативних можливостей, які суттєво
змінюють характер виконання виробничих функцій. Нині, насамперед у
Головних
наукових
сільськогосподарських
бібліотеках
обласних
територіальних об‘єднань (ТО), поступово відходить у минуле різноманіття і
обсяг рутинних операцій щодо МБА (заповнення бланків-замовлень, їх
сортування за необхідними параметрами, розкладка по конвертах, визначення
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термінів користування, контроль за датами повернення, збір і видача звітних
даних тощо).
За результатом аналізу звітів, у звітному 2012 році кількість абонентів
МБА по мережі бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації налічує 257
осіб. Цей показник має діапазон від одного (б-ка Уманського НУС) до 43-х (бка Львівського НАУ). Простежується тенденція до зростання цього показника.
На жаль, відсутній МБА у бібліотеках: Львівського НУВМтаБТ,
Миколаївського ДАУ, Полтавської ДАА, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
Досить ефективним є використання електронного каталогу (ЕК), що
об’єднує в собі функції традиційних бібліотечних каталогів, якісно
доповнюючи їх. ЕК є багатофункціональним, оскільки інформація, введена
один раз, використовується постійно з різною метою, заміняючи інформацію
цілої системи традиційних карткових каталогів: алфавітного, систематичного,
предметного, топографічного та картотек. ЕК є одним з головних
інформаційних ресурсів бібліотеки і складовою частиною віртуального
обслуговування, оскільки дозволяє користувачам комфортно і оперативно
отримувати максимально повну інформацію про документи традиційного
(паперового) фонду і матеріалів в електронному вигляді.
Фахівцями доведено, що отримання замовлень через ЕК дозволяє виділити
ряд переваг: 1) прямий доступ абонентів до ЕК і БД бібліотек; 2) отримання
замовлень на стандартних бланках; 3) «читабельний вигляд» оформленого
замовлення; 4) наявність шифрів на замовленнях, що надійшли (якщо видання
відображені в ЕК); 5) прискорення доставки замовлення за рахунок виключення
часу на поштове переправлення самого замовлення.
Важливими показниками у звітності бібліотек є подані обрахунки
основних
відносних
середньостатистичних
величин:
читаності,
книгозабезпеченості, обертаності, завантаженості одного бібліотечного
працівника, що характеризує якість обслуговування і дає змогу проаналізувати
та об’єктивніше оцінити цей важливий напрям роботи бібліотек.
Показник середньої читаності по мережі бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації становить 70,40 (проти 68,43 за минулий 2011р.) і
коливається, згідно аналізу рангового ряду, від найвищих – у бібліотеках ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (133), Херсонського ДАУ (118), Таврійського
ДАТУ (92), Харківської ДЗВА (91,7), Подільського ДАТУ (84), Львівського
НАУ (81,4), Львівського НУВМтаБТ (76,5) Сумського НАУ (76), ФБ Одеського
ДАУ (75,6), Луганський НАУ (75), Дніпропетровського ДАУ (74,5),
Харківського НТУСГ і Уманського НУС (по 72), НУБіПУ (м. Київ) (70),
Керченського ДМТУ (67,8), – до найнижчих – у бібліотеках ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (14), Вінницького НАУ (32,4), ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» (39,08), Полтавської ДАА (46,08) та ін.
Стан книгозабезпеченості (при середньорічному показнику – 54 (проти 54
за минулий рік) найкращий у бібліотеках Подільського ДАТУ (116,6), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (93,76), ФБ Одеського ДАУ (88,3), Харківського
НТУСГ (80,0), НУБіПУ(м.Київ) (70,0), Білоцерківського НАУ (66,0), ФБ
Харківського НАУ (63), Львівського НУВМтаБТ (61,2), Таврійського ДАТУ і
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Херсонського ДАУ (по 61,0). Значно нижчий показник – у бібліотеках
Вінницького НАУ (28,2), Миколаївського ДАУ (32,4), Уманського НУС (34,8),
ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (31,1), «Ніжинський АТІ» (35,02), Сумського
НАУ (35)
Щодо обертаності фонду, середньорічний показник – 1,35 (проти 1,47 за
минулий рік), за даними відносних величин, коливався від найвищих – у
бібліотеках Сумського НАУ (2,3), Уманського НУС (2,1), Харківської ДЗВА
(2,0), Херсонського ДАУ (1,9), Миколаївського ДАУ і Таврійського ДАТУ (по
1,7), Дніпропетровського ДАУ (1,6), Львівського НАУ і Луганського НАУ (по
1,5), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (1,4), Білоцерківського НАУ і
Львівського НУВМтаБТ (по 1,3)– до 0,7 – у бібліотеці Подільського ДАТУ; 0,8
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»; 0,86 – ФБ Одеського ДАУ. Різниця
очевидна.
Ранговий ряд за ознакою «Навантаження на одного бібліотечного
працівника» свідчить, що найбільша навантаженість (при середньорічному
показнику 25516 проти 27316, у минулому році) у бібліотеках:
Дніпропетровського ДАУ (52854 на 4 < минулорічного показника),
Білоцерківського НАУ (41474 на 4020 > ), Харківської ДЗВА (36805 на 2295 >),
Миколаївського ДАУ (36429 на 13578 <), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»
(35439 на 3079 >), Сумського НАУ (28558 39477, на 10919 >), Львівського
НАУ (27625 на 4120 <), Таврійського ДАТУ (27500 на 3500 >), Уманського
НУС (27170 на 10286 <), Подільського ДАТУ (26022 на 566 <), Львівського
НУВМтаБТ (24929 на 36 <), Херсонського ДАУ (24917 24222, на 695 >),
Керченського ДМТУ (24183 на 5780 <), Житомирського НАЕУ (23756 на 1422
>), Вінницького НАУ (21685 28330, на 6645 <), і навпаки, найменший
результат – у бібліотеках ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (10288 на 356 >),
Харківського НТУСГ (11682 на 258 >), НУБіПУ(м. Київ) (15458 на 12337 <),
ФБ Одеського ДАУ (15483 на 1064 >) – та ін., проте – у межах норми.
Згідно аналітичного аналізу поданих звітів можна зробити висновок, що в
цілому бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІ-ІVр.а. працювали стабільно, хоча,
порівняно з минулим роком, спостерігаються деякі коливання в обидві
сторони, а саме: понад план у звітному році:
– збільшилася кількість зареєстрованих користувачів – у 5-ти із 23-х
підзвітних бібліотек, що становить 21,74%; залишилася майже на рівні
минулого року кількість зареєстрованих користувачів – у двох наукових
бібліотеках, що становить 8,7%;
– зросла кількість обслужених користувачів – у 9-ти із 23-х бібліотек,
що становить 39,13%; залишилася майже на рівні минулого року кількість
обслужених користувачів – у трьох бібліотеках із 23-х – 13%;
– зросла кількість відвідувань у 10-ти бібліотеках, що становить
43,47%; залишилася майже на рівні минулого року кількість відвідувань – у
двох бібліотеках, що становить 8,7%;
– зросла кількість виданих документів у 13-ти бібліотеках, що
становить 56,52%; залишилася майже на рівні минулого року кількість
відвідувань – у двох бібліотеках, що становить 8,7%;
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На жаль, не досягли бажаного результату з:
– кількості зареєстрованих користувачів усіма підрозділами – 17
бібліотек, проти 11, у минулому році, що становить 73,9%, на 8,7% більше
минулорічного показника;
– кількості обслужених користувачів – 9 бібліотек, проти 7, що
становить 39,13%, проти 30,43% у минулому році;
– кількості відвідувань – 12 бібліотек, що становить 52% (без змін);
– кількості виданих документів – 10 бібліотек, проти 11, що становить
43,47%, на 4,33% більше, ніж у минулому році.
На жаль, частина бібліотек неуважно поставились до підготовки звітів,
допустивши суттєві помилки у висвітленні кількісних показників, які
характеризують їх діяльність з інформаційно-бібліотечного обслуговування
користувачів, що перешкоджає застосуванню статистичного методу
порівняльного аналізу та негативно впливає на сам процес аналізу, рейтинг.
Так, зокрема, у Статформі відсутнє планування на 2012-2013 рр.
середньостатистичних показників у звітах бібліотек Львівського
НУВМтаБТ, ФБ Харківського НАУ. На жаль, у деяких працівників бібліотек
бракує уваги і зосередженості при підрахунках показників навантаженості на
одного бібліотекаря. Недоліком є також відсутність позитивної динаміки у
плануванні середньостатистичних показників: читаності, обертаності,
книгозабезпеченості – у бібліотеках: Житомирського НАЕУ, НУБіПУ (м.
Київ), Львівського НУВМтаБТ, ФБ Харківського НАУ, Харківського НТУСГ,
Херсонського ДАУ та ін. Не дозволяється міняти місцями пункти розділів у
Статформі та переробляти її на альбомний варіант та ін.
Для успішного розв’язання наукових, професійних, освітніх, навчальних,
практичних, виробничих, громадських завдань інформаційно-бібліотечне
обслуговування у бібліотеках повинно бути щонайбільш ефективним. Для
цього треба добре знати не лише його систему, структуру, сам процес і
перспективи розвитку, а й головне – користувача, його інформаційні
потреби.
Головним критерієм задоволення інформаційних потреб – має бути
оцінка ефективності роботи бібліотек, і відбуватися шляхом надання цілого
комплексу бібліотечних послуг (виставки нових надходжень, тематичні
виставки-перегляди за профілем кафедри, доступ до БД через Інтернет,
доставка книг по МБА, представлення електронних копій статей,
консультування читачів з пошуку в БД і каталогах, надання інформації по
електронній пошті, виконання віртуальних довідок тощо), в т.ч. платних, які
останнім часом активно використовуються у практиці роботи бібліотек (див.
Закон України №1388-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» від 21 травня 2009 року; Постанова
Кабінету Міністрів № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та
комунальній формі власності» від 12.12.2011, а також: Розколупа Н. Платні
послуги в бібліотеках // Бібліотечна планета. – 2012.– № 1 (55). – С. 25–27;
Амеліна Є., Пілярчук В. Інноваційні послуги сучасних українських
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бібліотек // Там само. – С. 14–19; Добко Т.В. Платні довідковобібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність // Бібліотечний
вісник. – 2013. – № 1 (213) – С. 19–28. При цьому необхідно чітко пам’ятати
про існуючі обов’язкові безоплатні бібліотечні послуги (див. Бюлетень
ДНСГБ УААН. – К.,2009. – С.15 ).
Варто зазначити, що використання веб-сайтів у роботі бібліотек значно
розширило можливості інформаційно-бібліотечного обслуговування. Сайт
дозволяє відстежувати різноманітні статистичні дані для виведення висновків
про якість наданих послуг та інформації, удосконалення процесу розвитку
інформаційних ресурсів і стратегію бібліотеки, покладаючись на об’єктивну
інформацію. Професійно організований сайт може бути додатковою
площиною для реалізації завдань по обслуговуванню читачів на якісно новій
технологічній основі та залучення читачів.
Наприклад, у науковій бібліотеці Дніпропетровського ДАУ впродовж
звітного року спостерігалося збільшення звернень до веб-сайту (99815 у 2011
році, 9946 у 2012 році – на 131 звернення більше).
Однак актуальною залишається проблема доступу інформації для
віддалених користувачів-студентів, які навчаються заочно і дистанційно.
Використання веб-сайтів та електронних ресурсів у наукових бібліотеках
значно розширює можливість підтримки дистанційного навчання,
інформаційного обслуговування студентів-заочників, слухачів інституту
післядипломної освіти та ін.
Нові економічні умови вимагають від бібліотек перегляду старих підходів
та активізацію інноваційних технологій. Особливої уваги заслуговує
використання бібліотечного маркетингу в діяльності бібліотек, яка спрямована
на заохочення потенційних читачів до користування бібліотекою, створення їх
попиту, зацікавленості та досягнення цілей бібліотеки через максимальне
задоволення інформаційних потреб користувачів. Переймаючись проблемами
збереження і поповнення основного контингенту своїх читачів (студентів,
аспірантів, науковців, вчених-аграріїв, професорсько-викладацького складу,
співробітників ВНЗ, працівників та спеціалістів АПК, зайнятих у аграрному
секторі країни та ін.), максимального задоволення їх інформаційних потреб, а
також – формування іміджу бібліотеки в очах громадськості та її місця в
соціокультурному середовищі, в сучасних наукових бібліотеках аграрних ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації, елементами маркетингу, можна вважати, пронизані
всі основні заходи інформаційно-бібліотечного обслуговування (а також
інформаційно-бібліографічної та культурно-просвітницької діяльності).
Для прикладу, це і постійні зустрічі зі студентами керівників наукових
бібліотек ВНЗ впродовж робочого тижня з метою дослідження якості
обслуговування, і забезпечення майже всіх абонементів і читальних зал
бібліотек спеціальними «Журналами відгуків і побажань», де кожен
користувач може висловити свої побажання, пропозиції або нарікання щодо
роботи бібліотеки, що дає змогу простежити основні тенденції громадської
думки про бібліотеку і спрямувати зусилля на нейтралізацію недоліків;
підвищення власного іміджу і гарантувати своїм, як наявним, так і
25

потенційним читачам, професіоналізм, якість послуг, що пропонуються, а
також постійно інформувати про всі зміни і нововведення в обслуговуванні
за допомогою такого елементу маркетингу як реклама, яка сприяє створенню
більш привабливого «образу» установи та її співробітників – бібліотекарів.
Тому в бібліотеці особливу увагу слід приділяти рекламі, яка, як правило,
вимагає дотримання певних функцій, а саме:
– багатоаспектне інформування про корисні результати діяльності
бібліотеки та форми обслуговування;
– формування попиту на ресурси, послуги і продукцію бібліотеки;
– популяризація нових бібліотечно-інформаційних послуг.
Реклама покликана допомогти бібліотеці посісти гідне місце на ринку
інформаційних послуг завдяки постійному інформуванню потенційних читачів
про наявність літератури у її фондах, форми і методи обслуговування. До того
ж реклама повинна спонукати читачів до відвідування бібліотеки і підвищення
їхнього культурно-освітнього рівня, роз’яснювати можливості користування
довідково-інформаційним апаратом тощо. Разом з тим, бібліотека має
заохочувати і стимулювати користувачів до співпраці щодо вдосконалення
послуг і розповсюдження позитивної інформації про неї вже безпосередньо
самими користувачами.
Окрім автоматизації процесів обліку і комплектування нових
надходжень, книгозабезпеченості навчального процесу, обліку періодичних
видань, ретроспекції бібліотечного фонду, настала пора проводити відповідну
підготовчу роботу з запровадження автоматизованої книговидачґ в більшості
тих бібліотек, які цього потребують.
Пам’ятаймо,
що
запровадження
різноманітних
інноваційних
інформаційних ресурсів у практику бібліотек аграрних ВНЗ сприятиме
вирішенню завдань процесу інформатизації інформаційно-бібліотечного
обслуговування користувачів, забезпечить інтеграцію ресурсів бібліотек у
єдиний інформаційний простір, а також створюватиме позитивний імідж
бібліотеки.
Щодо недоліків, варто звернути увагу на відсутність у Статформах
деяких бібліотек кількісних показників планів 2012–2013рр. (НБ
Львівського НУВМтаБТ), що перешкоджає оперативності проведення
наукового аналізу звіту, змушуючи шукати ці конче потрібні показники у
минулорічних документах; також мають місце деякі неточності у підрахунках
середньостатистичних показників.
За поданою методикою, переможцями у рейтингу за ознакою
«Інформаційно-бібліотечне обслуговування» у 2012 році (Табл. 2)
І місце – втретє, зайняла наукова бібліотека Львівського НАУ;
ІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»;
ІІІ місце – наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ.
Останні місця за рейтингом належать науковим бібліотекам: ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Керченський ДМТУ.
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Решта бібліотек мають потенційні можливості для подальшого
підвищення показників з інформаційно-бібліотечного обслуговування своїх
користувачів, а значить і відповідного місця в рейтингу.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Велика відповідальність у підготовці майбутньої еліти країни лежить,
зокрема, на бібліотеці ВНЗ. Аграрна Вища школа в Україні виконувала і
виконує соціальне замовлення часу, суспільства і держави: формує
інтелектуальний потенціал і еліту нації; забезпечує аграрну галузь, науку і
культуру висококваліфікованими, висококультурними фахівцями.
Тому бібліотеки аграрних ВНЗ повинні бути не лише інформаційними
центрами, а й осередками духовності й культури. Їх діяльність має бути
спрямована як на забезпечення умов для освіти і наукових досліджень, так і на
інтелектуально-духовний і культурний розвиток кожного студента.
Наукові бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, особливо
головні бібліотеки обласних ТО сільськогосподарських бібліотек України та
АР Крим, є ключовою ланкою у створенні єдиного інформаційного і
культурного простору країни, забезпеченні конституційних прав громадян на
доступ до інформації і культурних цінностей. У зв’язку з цим роль бібліотек як
соціокультурних центрів набуває особливої актуальності й значимості.
В організації культурно-просвітницької, виховної роботи наукові
бібліотеки аграрних ВНЗ керувалися Концепцією національного виховання
студентської молоді, яка визначає, що «головною метою національного
виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина –
патріота Української держави, активного провідника національної ідеї,
представника української національної еліти, через набуття молодим
поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих
моральних якостей, та духовних запитів».
Впродовж звітного2012 року наукові сільськогосподарські бібліотеки ВНЗ
здійснювали організаційно-масові заходи спільно з факультетами, кафедрами
гуманітарних наук, кураторами академічних груп, курсів, студентським
активом, музеями університетів, художніми колективами, студентським
самоврядуванням та громадськими організаціями міст, духовними
наставниками, представниками центру дозвілля та ін., напрацьовуючи з року в
рік багатий досвід формування у майбутніх фахівців громадянської і
національної свідомості, високої політичної культури, соціальної активності.
Значна увага приділялася національно-патріотичному вихованню студентів,
прищепленню почуття відповідальності за власні вчинки, бережливого
ставлення до природи, любові до сім‘ї, Батьківщини, рідної Землі, Альмаматер, професії; формуванню естетичних смаків, вихованню християнської
моралі.
До вищих форм прояву духовності відноситься патріотизм. Водночас
патріотизм це свого роду моральний фундамент суспільної і державної будівлі,
опора його життєспроможності, одна із першочергових умов ефективності
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функціонування системи соціальних і державних інститутів. Процес
національно-патріотичного виховання є важливою складовою національної
безпеки України, згідно з Концепцією національно-патріотичного
виховання молоді. За Концепцією, патріотичне виховання пронизує усі
сторони життя: соціально-економічну, політичну, духовну, правову,
педагогічну; спирається на освіту, культуру, історію, державу, право.
Виховання у студентів патріотичних почуттів передбачає усвідомлення
ними необхідності самовіддано працювати для народу, піклуватися про його
майбутнє, дбати про зміцнення своєї Батьківщини. Патріотичне виховання
студентів повинно мати на меті і становлення їх як громадян України. Це
важливо тому, що молоді люди у більшості схильні відстоювати свої права,
зовсім не згадуючи при цьому про свої обов’язки. Проте в суспільстві не буває
прав без обов’язків – вони поєднані.
Не забуваймо, що окрім гуманітарно-просвітницької роботи серед
студентів, значний вплив на рівень розвитку особистості, формування
інтелектуального потенціалу нації має наука. Наука працювати на землі,
вирощувати хліб – це одна з найпочесніших наук. Варто підкреслити, що
виховання, як одна з найважливіших категорій впливу на особистість,
досягатиме повного розвитку тоді, коли буде тісно взаємозв’язане з наукою, її
надбаннями і досягненнями.
Наукові бібліотеки аграрних ВНЗ: Дніпропетровського ДАУ,
Харківського НТУСГ, Херсонського ДАУ, Миколаївського ДАУ, ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського НАУ, Сумського НАУ,
Таврійського ДАТУ, Подільського ДАТУ, Уманського НУС, ФБ Харківського
НАУ, ФБ Одеського ДАУ та ін., у своїй діяльності творчо використовують
великий арсенал форм і методів культурно-просвітницької роботи,
розкриваючи сучасні тенденції та проблеми розвитку суспільства, виховуючи
національний патріотизм, пожвавлюючи творче життя в студентському
середовищі, заохочуючи до творчості не лише талановитих споживачів
інформації – студентів і викладачів-аграрників, але й інші категорії не
байдужих, активних своїх читачів.
Наприклад, «набір» масових заходів наукової бібліотеки Луганського
НАУ у 2012 році відрізнявся тематикою і різноманітністю: усний журнал,
вечір-реквієм, вечір історичного портрета, година народознавства,
літературно-поетичний вечір, літературно-поетична година, читацька
конференція, вечір вшанування пам’яті, вечір поезії, (по 1); презентація
книги (2); літературна година, поетична година (по 3); засідання клубу
читачів «КЛИЧ» (7) – з 24 тем; тематичні огляди (31захід – з 25 тем),
книжкові виставки, тематичні перегляди (127 ) та ін.
У науковій бібліотеці Львівського НАУ знайомство з творчістю
українських і зарубіжних письменників, поетів, культурних діячів відбувається
шляхом проведення літературних вечорів, презентацій книг, організації
книжкових виставок, тематичних полиць, переглядів літератури,
зустрічей з письменниками, акторами, діячами науки і культури.
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Приємно відзначити високий фаховий рівень проведення культурнопросвітницької роботи наукової бібліотеки Дніпропетровського ДАУ з
залученням та допомогою створених у бібліотеці кількох читацьких об’єднань
за інтересами, а саме: літературних віталень «Гармонія», «Ріднокрай»,
«Родовід», «Палітра», «Господарочка»; літературної студії «Дивослово» та
музичного ансамблю «Дружба».
Цікавими та інформаційно насиченими були масові виховні культурнопросвітницькі заходи у науковій бібліотеці Харківського НТУСГ, серед яких
комплексні бібліотечно-просвітницькі заходи – 12; лекції-огляди (тема /
прочитано – 62/75); бесіди – 25/33; години спілкування – 14; екскурсії та
подорожі – 10; зустрічі – 6; книжкові виставки (інформаційні, тематичні,
віртуальні – 225. Зокрема, вражають своєю творчістю діючі в бібліотеці
літературні об’єднання та клуби за інтересами: студентський літературномузичний театр «Джерело», творче студентське об’єднання «Сузір’я»,
краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот», читацький дозвіллєвий клуб
«Слово».
Наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» надає перевагу
вертуалізації комплексних масових заходів, таких як «Тиждень»,
«Проект», «Місячник» та ін. з використанням нових електронних форм
роботи (віртуальні презентації, покази слайд-шоу, відеофільми), що, на їхнє
переконання, поставило масові заходи на більш високий емоційний рівень і
посприяло досягненню більшого ефекту в порівнянні з традиційними формами
роботи.
Досвід показує, що основною умовою успішної і результативної масової
роботи в наукових бібліотеках аграрних ВНЗ, є пошук та встановлення
контактів зі студентською молоддю, створення активу бібліотеки та
досягнення творчої взаємодії з кураторами академічних груп, курсів. При
цьому найважливішою має бути відповідність масової роботи – запитам і
потребам студентів. Саме з цією метою наукова бібліотека Миколаївського
ДАУ проводить соціологічні дослідження, що стосуються питань не лише
інформаційного обслуговування користувачів, але й напрямів культурнопросвітницької роботи.
У 2012 році наукові бібліотеки аграрних ВНЗ організували і провели 3874
масових заходів (на 113 більше, ніж минулого року, серед яких 2830
виставок та широких переглядів літератури (2589 у минулому році). Цей
показник коливався від 21-го (б-ка Керченського ДМТУ) до 319 (ФБ
Харківського НАУ).
Зі знанням справи, професійно попрацювали і досягли найвищих успіхів
у виставковій справі та запланованих переглядах літератури наукові
бібліотеки: ФБ Харківського НАУ (319) Харківської ДЗВА (190), Харківського
НТУСГ (245), Таврійського ДАТУ (216), Дніпропетровського ДАУ (187),
Львівського НАУ (185), Миколаївського ДАУ (172), ФБ Одеського ДАУ (144),
Луганського НАУ (130), Херсонського ДАУ (128), НУБіПУ(м.Київ) (110), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (104), Уманського НУС (96), Житомирського
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НАЕУ (90), Вінницького НАУ (87), Сумського НАУ (80) та ін., досвід яких
заслуговує на увагу і розповсюдження.
Значно менші показники проведення виставок і переглядів літератури
у бібліотеках: Керченського ДМТУ (21), Полтавської ДАА (24), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (53), Подільського ДАТУ (54) та ін.
У культурному житті багатьох наукових бібліотек аграрних ВНЗ
справжніми подіями було проведення актуальних тематичних, ювілейних
виставок до знаменних і пам’ятних дат, інших масових заходів, присвячених
визначним представникам національної еліти.
Одним із напрямів культурно-просвітницької та виховної роботи наукових
сільськогосподарських бібліотек у звітному році було екологічне виховання,
популяризація екологічних знань за допомогою різноманітних форм
бібліотечно-бібліографічної роботи. У зв’язку з цим, заслуговує схвалення і
всілякої підтримки продовження проведення ряду заходів екологічної
тематики, зокрема у науковій бібліотеці Білоцерківського НАУ, де
формуванню екологічної культури студентів приділяють особливу увагу.
Важливими і досить актуальними стали масові заходи з екологічної тематики,
проведені науковими бібліотеками Дніпропетровського ДАУ, Львівського
НАУ, Миколаївського ДАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», ФБ
Харківського НАУ та іншими науковими сільськогосподарськими
бібліотеками мережі, які висвітлюють передовий досвід проведення
«Місячника екологічних знань у науковій бібліотеці», а також інших досить
ефективних заходів екологічної тематики.
Набули особливої популярності серед викладачів, аспірантів, дипломантів
такі інформаційно-масові заходи як «Дні інформації», «Дні науки», «Дні
аспіранта», «Дні спеціаліста», «Дні дипломника», «Дні бібліотеки на
кафедрі» та ін., які пов’язувалися з тематикою науково-дослідних робіт
кафедр, навчальним процесом, задовольняючи інформаційні запити та потреби
відповідної категорії користувачів. Всього проведено 424 заходи, що на 26
заходів більше минулорічного показника.
Заслуговують високої оцінки на цій важливішій ділянці бібліотечної
праці бібліотеки: Херсонського ДАУ (42), Миколаївського ДАУ (35),
Дніпропетровського ДАУ і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 33),
Подільського ДАТУ і Сумського НАУ (по 27), Білоцерківського НАУ (21),
Луганського НАУ, Полтавської ДАА і Уманського НУС (по 20), ФБ
Харківського НАУ (17), Харківського НТУСГ (16), Вінницького НАУ і
Львівського НАУ (по 15) та інші, які на високому професійному рівні успішно
впоралися з поставленим завданням, навіть (11 з них) перевиконавши
заплановане.
Провели найменше таких заходів у бібліотеках: Керченського ДМТУ (4),
ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (5), Таврійського ДАТУ (7), Львівського
НУВМтаБТ і ФБ Одеського ДАУ (по 9), Харківської ДЗВА (10) та ін.
За аналізом, впродовж минулого і звітного (2011–2012 рр.) значно
покращилась робота з проведення масових заходів, які відбулися внаслідок
організації
«Літературних
вечорів»,
«Літературних
віталень»,
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«Літературно-музичних композицій», творчих зустрічей, читацьких
конференцій, прем’єр, презентацій книг, усних журналів, виховних годин,
диспутів, бесід, клубів, молодіжних вечорниць тощо, координуючи цю
роботу з кафедрами, секторами культурно-виховної роботи навчального
закладу. Таких заходів проведено – 806 у діапазоні від 10-ти (наук. б-ки: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ»; Львівського НУВМтаБТ (12), Полтавської ДАА
(13), Житомирського НАЕУ (14), і – до 69-ти (наук. б-ка Херсонського ДАУ»).
Успішно попрацювали на цій творчій ниві досвідчені фахівці, ініціатори
та ентузіасти бібліотек: Харківського НТУСГ, Херсонського ДАУ (69),
Подільського ДАТУ (64), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (61), Луганського
НАУ і Сумського НАУ (по 56), Дніпропетровського ДАУ (44), Миколаївського
ДАУ (33), Львівського НАУ (32), Білоцерківського НАУ (30), Таврійського
ДАТУ (29), Вінницького НАУ (25) та ін.
Наприклад, заслуговує на увагу видання комплексних масових заходів
наукової бібліотеки Луганського НАУ – «Видатні імена на карті
Луганщини: Збірка сценаріїв виховних заходів на допомогу кураторам
ВНЗ» (Луганськ, 2012. – Ч. І. – 60с.), для проведення занять у рамках
виховних годин зі студентами І–V курсів з метою виховання почуття
національної свідомості, патріотизму, розширення світогляду, поглиблення
знань про історію та видатних особистостей Луганського краю, до якої
увійшли: 1/ тематичний огляд «Катерина ІІ – імператриця, письменник,
мемуарист»; 2/ урок краєзнавства «В.І. Даль – казак Луганський»; 3/
літературно-поетична година «Я Ваш, я ваш, донецкие курганы» (про життя
та творчість М. Матусовського); 4/ урок мужності «Наша гордість і біль –
«Молода гвардія».
Менше уваги було приділено проведенню аналогічних заходів впродовж
звітного року бібліотеками: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (10),
Львівського НУВМтаБТ (12), Полтавської ДАА (13), Житомирського НАЕУ
(14) та ін.
Аналіз культурно-просвітницької діяльності наукових бібліотек аграрних
ВНЗ за 2012р. показав, що більшість із них творчо, професійно і планомірно
проводить цю роботу. Проте є бібліотеки, які фактично не звітують про неї, а
подають у звітах лише кількість та назви заходів, не усвідомлюючи їх
актуальності, важливості й значення в ідеологічному, культурно-освітньому,
духовному, морально-психологічно-естетичному сенсі. Інколи бракує досвіду з
організації та проведення інформаційно-масових заходів, про що необхідно
постійно дбати. Формальність і байдужість у цій справі – недопустимі.
У бібліотеках необхідно більше уваги приділяти краєзнавчій роботі,
розглядаючи її як важливий засіб збереження національної культурноісторичної спадщини, її актуалізації, професійної орієнтації, соціальної
адаптації молоді, духовного, культурного й інтелектуального розвитку
покоління студентів, дотримуючись принципу наступності поколінь.
Піклуючись про розвиток бібліотечного краєзнавства бібліотечним
працівникам необхідно звернути особливу увагу на «збереження книжкових
пам’яток, як важливої частки національно-культурної спадщини, – як записано
31

в проекті нової «Концепції Державної програми збереження бібліотечних
фондів на період до 2020 року», – оскільки це є «справою особливої ваги».
Актуальним аспектом краєзнавчої роботи є виховання «бібліотечного
патріотизму». Результативним засобом його виховання, бережливого
ставлення до історії бібліотечного будівництва, його збереження для
майбутніх поколінь є всебічне бібліографічне забезпечення теми «Історія
наукових сільськогосподарських бібліотек краю (області) в фактах,
документах, особах».
Важливими джерелами інформації залишаються різні путівники,
присвячені історії окремих бібліотек обласного територіального об’єднання
(ТО), в т.ч. путівники по фондах рідкісних видань; рекламні проспекти,
наприклад: «Закарбована пам’ять століть», «Скарби нашої бібліотеки», «Фонд
рідкісних видань пропонує», «Тут пам’ять відшумілих століть», «Видатні
вчені-аграрії, що працювали в стінах бібліотеки» тощо; серії закладок, які
представляють раритетні видання, доповнюють рекламну продукцію про
рідкісні видання, книжкові пам’ятки тощо. Творча, інноваційна діяльність зі
збереження історичної пам’яті про бібліотеку як об’єкт культури потребує
системності й корпоративного, перспективного планування.
Все це важливо враховувати у повсякденній багатогранній роботі
наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації.
За результатами рейтингу за ознакою «Інформаційно-масові заходи» у
2012р. (Табл.3).
– на І місці – наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ;
– на ІІ місці – наукова бібліотека Харківського НТУСГ;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека Херсонського ДАУ
Останні місця дістались бібліотекам: Харківської ДЗВА, ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», Львівського НУВМтаБТ, Полтавській ДАА.
НАУКОВА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Одним із важливіших напрямів діяльності наукових бібліотек аграрних
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у звітному 2012р. була інформаційнобібліографічна діяльність – важливий фактор успішного проведення
навчально-виховного, науково-педагогічного процесу ВНЗ, а також сприяння
розвитку аграрної науки, освіти, культури, виробництва.
У бібліотеках інформаційно-бібліографічне обслуговування (ІБО)
здійснюється спеціально створеними з цією метою структурними підрозділами
бібліотеки, які надають користувачам бібліографічну, фактографічну, різну
необхідну інформацію, самі документи або їх копії, інші бібліотечні послуги,
що забезпечують задоволення духовних, моральних, освітніх, науководослідних, виробничих та інших потреб.
В даний час орієнтиром у діяльності наукових сільськогосподарських
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації є інноваційна робота,
модернізація процесів ІБО, спрямована на позитивні, якісні зміни.
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Як і в попередні роки, впродовж звітного 2012 року наукові бібліотеки
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в своїй роботі намагалися робити все
можливе в сучасних умовах для того, щоб нові інформаційні технології були
максимально задіяні в щоденному робочому процесі інформаційнобібліографічного обслуговування, використовували різні форми інформаційнобібліографічної діяльності, як традиційні, так і сучасні з метою найповнішого
задоволення інформаційних потреб своїх користувачів – викладачів, студентів,
науковців, спеціалістів, працівників АПВ та ін.
Багато уваги у звітному році наукові бібліотеки аграрних ВНЗ приділили
виконанню інформаційних послуг, виконавши 478259 усних і письмових
довідок, в т. ч. за допомогою телекомунікацій, в режимі «запит-відповідь», що
на 22321 більше, ніж у минулому році. Найбільше різних інформаційнобібліографічних послуг організували й провели наукові бібліотеки:
– Миколаївського ДАУ – 95600
– Херсонського ДАУ – 69923
– Подільського ДАТУ – 36140
– ФБ Харківського НАУ – 33258
– Білоцерківського НАУ – 23545
– Дніпропетровського ДАУ – 21812
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 18640
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 18008
– Уманського НУС – 17946
– Львівського НУВМтаБТ – 15380
– Полтавської ДАА – 14127 та ін.
Не лише виконали, але й перевиконали планові зобов’язання бібліотеки:
– Львівського НУВМтаБТ – на 4380
– НУБіПУ (м.Київ) – на 4105;
– Херсонського ДАУ – на 3923
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – на 2640
– ФБ Харківського НАУ – на 21658
– Вінницького НАУ – на 1864
– Дніпропетровського ДАУ на 1682
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – на 1357
– Луганського НАУ – на 617;
– Харківського НТУСГ – на 281
– ФБ Одеського ДАУ – на 216;
– Харківської ДЗВА – на 145
– Сумського НАУ – на 113
– Миколаївського ДАУ – на 100
та ін.
Не досягли плану з надання цих важливих послуг бібліотеки
Подільського ДАТУ (на 10540 <), Уманського НУС (на 2159 <),
Житомирського НАЕУ (на 1530 <), Білоцерківського НАУ (на 1455 <),
Полтавської ДАА (на 896 <), Таврійського ДАТУ (на 500 <), Керченського
ДМТУ (на 438 <), Львівського НАУ (на 50 <) та ін.
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Велику роботу слід відзначити з доведення поточної інформації до
абонентів в системі ВРІ й ДОК, яка дозволяє регулярно й оперативно надавати
абонентам відомості про нову літературу, новітні досягнення й успіхи в різних
галузях сучасної аграрної науки відповідно до їх запитів та наявності постійно
діючого зворотного зв’язку бібліотек: Дніпропетровського ДАУ (83 абоненти),
Білоцерківського НАУ (76), Херсонського ДАУ (74), НУБіПУ (м.Київ) (54),
Харківського НТУСГ (45), ФБ Одеського ДАУ (41), ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» (34), Миколаївського ДАУ і Подільського ДАТУ (по 26), Сумського (25),
Вінницького НАУ (22), Львівського НАУ і Керченського ДМТУ (по 20) та ін.
Зокрема, своїм досвідом роботи в режимі ВРІ ділиться наукова
бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», який полягає в корегуванні
технології задоволення інформаційних запитів учених і провідних спеціалістів
університету, відповідно до тематичного плану наукових досліджень,
репертуару наукових публікацій в періодичних виданнях та в процесі
безпосереднього спілкування. Використовуючи комп’ютерні технології для
забезпечення окремих наукових тем абонентів системи ВРІ, проводилося
запозичення інформації, представленої на офіційних сайтах провідних
державних наукових бібліотек і найавторитетніших наукових закладів.
Отриману релевантну інформацію бібліотека передавала абонентам по
електронній пошті у вигляді бібліографічного списку або в друкованому
вигляді. В результаті проведеного аналізу тематики наукових досліджень
бібліотека склала також робочий перспективний план інформаційного
охоплення більшої кількості досліджуваних тем і абонентів, обслуговуваних в
режимі ВРІ.
Загальна цифра по мережі сягає – 630 абонентів. Останнім часом
простежується тенденція до збільшення цього показника.
Важливіші заходи ІБО – індивідуальні та групові консультації з
бібліографічного розшуку документів та методики оформлення списків
використаної літератури – з найкращими показниками реалізували
бібліотеки: Львівського НАУ (13248), Сумського НАУ (9608), Подільського
ДАТУ (8771), Білоцерківського НАУ (6938), Дніпропетровського ДАУ (6773),
Уманського НУС (5813), Житомирського НАЕУ (5718), Харківського НТУСГ
(4863), ФБ Одеського ДАУ (4766), Херсонського ДАУ (3574), Таврійського
ДАТУ (3500) та ін.
Понад план цю необхідну роботу з читачами провели більшість (13) з
загальної кількості (23) наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації, а саме бібліотеки: ФБ Одеського ДАУ (+766), Таврійського ДАТУ
(+500), Луганського НАУ (+383), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (+182),
Подільського ДАТУ (+171), Сумського НАУ (+108), Херсонського ДАУ (+74),
Вінницького НАУ (+39), Дніпропетровського ДАУ і НУБіПУ (м.Київ) (по +20)
та ін.
Незмінним залишився показник з даного напряму в науковій бібліотеці
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (180).
Недовиконали план з надання індивідуальних та групових
консультацій бібліотеки: Уманського НУС (-1754), Львівського НУВМтаБТ (34

1050), Білоцерківського НАУ (-562), ФБ Харківського НАУ (-300),
Харківського НТУСГ (-237), Харківської ДЗВА (-229) та ін., яким варто більше
цікавитися кращим досвідом з цього напряму роботи інших, успішніших
бібліотек, звернути увагу на ефективність ІБО тощо.
Загальна кількість проведених консультацій у 2012 р. становить 84571,
що на 1368 менше минулорічного показника ( у 2011р. цей показник був
значно кращим – 85939, що на 6532 більше).
Одним з головних напрямів наукової інформаційно-бібліографічної
діяльності у наукових сільськогосподарських бібліотеках вишів аграрного
профілю є укладання бібліографічних покажчиків з актуальних тем, як
поточних, так і ретроспективних. Основною метою їх створення є пропаганда
й популяризація досягнень провідних наукових шкіл та визначних науковців
для наступних поколінь, створення інформаційної бази для вивчення історії
окремих наукових дисциплін та інформаційно-бібліографічного забезпечення
сучасного розвитку аграрної освіти й науки. Підготовка і випуск друкованих
бібліографічних покажчиків у звітному році здійснювалася повсюдно з
використанням сучасної комп’ютерної техніки, часто на основі створюваних
(формованих) БД. Це стосується науково-допоміжних та рекомендаційних
бібліографічних посібників різних жанрів, але об’єднаних спільною
функцією – сприяння науково-дослідній роботі. Бібліографічним
обслуговуванням спеціалістів сільського господарства, наукових працівників,
викладачів, аспірантів і покликана займатися саме науково-допоміжна
бібліографія.
Підготовлено всього 1534 бібліографічних посібників, проти 1532 у
минулому році; з них бібліографічних покажчиків – 117, проти 105,
бібліографічних списків – 1417, проти 1427 (переважна більшість тематичних
рекомендаційних бібліографічних списків).
Про найкращі результати цієї важливої ділянки роботи, яка потребує не
лише високого рівня кваліфікації, а й відповідного досвіду фахівців, звітували
бібліотеки:
– Вінницького НАУ – 185 (на 63 >, ніж минулого року)
– Львівського НУВМтаБТ – 81 ( на 68 >)
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 64 (на 20 >)
– Білоцерківського НАУ – 61 (на 13 >)
– Харківського НТУСГ – 57 (на 127 <)
– Дніпропетровського ДАУ – 53 (на 7 >)
– Херсонського ДАУ – 53 (на 7 >)
– НУБіПУ(м. Київ) – 37 (на 4 >)
– Уманського НУС – 47 (на 15 <)
– Сумського НАУ – 46 (на 5 <)
– Таврійського ДАТУ – 43 (на 5 >)
– Миколаївського ДАУ – 35 (без змін)
– Подільський ДАТУ – 33 (на 10 >)
– Харківської ДЗВА – 31 (на 34 <)
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» –28 (на 3 >)
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– Луганського НАУ – 27 (на 6 >)
– Львівського НАУ – 23 (на 2 <)
– Житомирського НАЕУ – 22 (на 1 >)
– Керченського ДМТУ – 20 (на 15 <)
– ФБ Харківського НАУ (19) (на 8 <)
та ін.
Серед надісланих, які поповнили фонд ННСГБ НААН України в
поточному році, вирізняється обсягом (2378 проти 2242 назв у першому
виданні) бібліографічний покажчик НБ Луганського НАУ – «Наукові праці
вчених ЛНАУ (2006–2010). – Вид. 2-ге, доп.», присвячений 90-річчю
заснування університету, до якого увійшли відповідні бібліографічні описи
збірників наукових праць, монографій, підручників, навчальних посібників,
матеріалів конференцій і семінарів, автореферати дисертацій, методичні
вказівки та статті з періодичних видань і таких, що продовжуються, а також
іменний покажчик авторів праць (Луганськ, 2012. – 437с.).
Хронологічне продовження видання: «Бібліографічний покажчик
публікацій працівників Таврійського ДАТУ (2006–2010)» (доп. 417 назв,
всього 2073 назви), який вміщує перелік наукових робіт викладачів та
співробітників енергетичного факультету, якому й присвячений даний випуск,
в кінці – фахово складений іменний покажчик (Мелітополь, 2012. – Вип. 7. –
76с.), а також п’ять бібліографічних покажчиків різної тематики, один з яких
присвячений 80-річному ювілею ТДАТУ.
Ретроспективний тематичний науково-допоміжний бібліографічний покажчик
(всього 738 назв) НБ Херсонського ДАУ – «Переробка продукції
тваринництва. М’ясна промисловість» (Херсон, 2012. – Ч.2. – 223с.),
оснащений професійно складеними анотаціями, іменним покажчиком; а також,
оформлені належним чином, п’ять різних тематичних (галузевих)
бібліографічних покажчиків.
Тематичні науково-допоміжні бібліографічні покажчики у кількості також
п’яти різних назв, серед яких «Колекція книг професора Павла
Тимофійовича Болгарева у фонді цінної та рідкісної книги НБ ПФ НУБіП
України «КАТУ» (691 назва), до 90-річчя ПФ НУБіП України «Кримський
агротехнологічний університет», науково-довідковий апарат якого вміщує
алфавітно-предметний, іменний покажчик, зміст із 12 розділів, шифри на
більшу частину включеної до покажчика літератури, що сприяє зручності при
його використанні (Сімферополь, 2012. – 114с.).
ФБ Одеського ДАУ – шість бібліографічних покажчиків різної тематики,
серед яких – «Раритетна сільськогосподарська книга фонду ФБ ОДАУ»
(Одеса, 2012. – Ч.8; 9. – 20с.; 16с.).
Сім тематичних ретроспективних науково-допоміжних бібліографічних
покажчиків НУБіП України (м. Київ) актуальної тематики, оснащених
авторськими покажчиками та змістом, серед яких вирізняється покажчик з
широкою ретроспекцією: «Овочеві культури (дисертаційні роботи в фондах
наукової бібліотеки НУБіП України за 1958–2011рр., в кількості 236 назв
укр. і рос. мовами)» (К., 2012.– 28с.).
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Тематичний бібліографічний покажчик НБ Миколаївського ДАУ
«Органічне сільськогосподарське виробництво», присвячений екологічним
аспектам
розвитку
землеробства
та
виробництва
органічної
сільськогосподарської продукції, оснащений алфавітним покажчиком імен
(Миколаїв, 2012.– 60с.; 392 назви).
Тематичний бібліографічний покажчик НБ Житомирського НАЕУ «Основи
ведення галузей тваринництва (2009-2011рр.)», оснащений Змістом, з 16-ти
розділів, але, на жаль, відсутній науково-довідковий апарат, шифри та
порядкові номери назв, що ускладнює його використання (Житомир, 2012.–
57с.).
Тематичний бібліографічний покажчик НБ Херсонського ДАУ «Екологічні
проблеми природокористування та охорони меліоративних ландшафтів
(2006–2012рр.)», підготовлений за допомогою інтегрованої бібліотечноінформаційної системи «ІРБІС», присвячений збереженню і поліпшенню
навколишнього природного середовища, фахово оснащений іменним
покажчиком, шифрами на всі 519 включених до нього назв, змістом, що
відповідає належному науково-методичному рівню.
У звітному році значну увагу було приділено складанню тематичних
рекомендаційних бібліографічних списків з актуальної тематики: на
допомогу
підвищення
кваліфікації
бібліотечних
працівників
НБ
Дніпропетровського ДАУ (Додаток до однойменного Плану, 36 назв) –
«Впровадження інноваційних технологій в бібліотечну діяльність»; для
викладачів факультетів обліку і фінансів, менеджменту і маркетингу та
методистів навчальної частини – «Нові методики викладання економічних
дисциплін у вищій школі»; анотований рекомендаційний список літератури –
«Міжнародні зв’язки в галузі освіти. Студентські обміни. Міжнародні
гранти» та ще сім не менш актуальних рекомендаційних бібліографічних
списків літератури (Дніпропетровськ, 2012).
«Список рекомендованої літератури до Дня кафедри «Економіка
підприємств» (Львів, 2012. – 427 назв) та «Список рекомендованої
літератури до Дня кафедри «Фінанси і кредит»» (Львів, 2012. – 500 назв)
(Львівського НАУ).
Одинадцять надісланих рекомендаційних списків різної тематики НБ
Луганського НАУ, серед яких на допомогу навчальному процесу: «Земельна
реформа в Україні», «Екологічні проблеми землеробства», «Кон'юнктура
ринку», «Теорія та технологія наукових досліджень» (Луганськ, 2012) та ін.
На допомогу науково-дослідній роботі НБ НУБіП України (м. Київ) –
«Стовбурові клітини – основа створення сучасних біотехнологій» (Київ,
2012 ; 127 назв укр., рос., іноз. мовами) та ін.
Сім тематичних бібліографічних списків літератури ФБ Одеського ДАУ,
на допомогу навчальному процесу, серед яких – «Захист ріпаку від
шкідливих організмів», «Основні тенденції розвитку організаційноправових форм господарювання в аграрному секторі. Трансформаційні
процеси в сільськогосподарському виробництві» (укр. і рос. мовами)
(Одеса, 2012).
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Рекомендаційний список літератури та тематичний огляд статей з
періодичних видань НБ Житомирського НАЕУ (Житомир, 2012) та ін.
У звітному 2012р. наукові бібліотеки Дніпропетровського ДАУ,
Луганського НАУ, Миколаївського ДАУ, ФБ Одеського НАУ, Таврійського
ДАТУ, Харківського НТУСГ, Херсонського ДАУ паралельно працювали над
підготовкою і випуском біобібліографічних покажчиків, присвячених
видатним вченим-аграріям, ветеранам праці у аграрних ВНЗ, заслуженим
працівникам науки і сільського господарства, видавши їх у серії
«Біобібліографія вчених-аграріїв України»: «Професор Кобець Анатолій
Степанович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1979–
2012рр.» (Дніпропетровськ, 2012. – 188с.; предмет.-темат., імен. покажч.; 260
назв); та «Професор Високос Микола Петрович: Біобібліографічний
покажчик наукових праць за 1964–2011рр.» (Дніпропетровськ, 2012. – 79с.;
імен. покажч., покажч. 249 назв творів друку); «Петренко Александр
Емельянович (кандидат технических наук, почетный профессор):
Биобиблиографический указатель литературы за 1972-2011гг.» (Луганськ,
2012.– 72с.; імен. список співавт.; 114 назв.); «Вчені-аграрії.
Сільськогосподарські науки» (Миколаїв, 2012. – 208с.; 779 назв); «Шануємо
Вас: Великих вчених, фахівців, наставників» (Одеса, 2012. – 36с.; 114 назв);
НБ Таврійського ДАТУ: «Федір Юхимович Ялпачик (До 65-річчя з дня
народження)» (Мелітополь, 2012. –36с.; 162 назви) та «Анатолій Іванович
Панченко (До 60-річчя з дня народження)» (Мелітополь, 2012. – 24с.; 102
назви), НБ Харківського НТУСГ: «Леонід Миколайович Тіщенко:
Біобібліографічний покажчик праць за 1975–2012рр.» (Харків, 2012. –
158с.; імен. покажч. співавт., предм.-темат. покажч.; 447 назв).
Досить плідно займалися бібліографуванням наукової літератури у 2012
році працівники НБ Херсонського ДАУ на чолі з директором Н.В.
Анічкіною, випустивши за звітний рік чотири біобібліографічних покажчики:
«Базалій Валерій Васильович – вчений-селекціонер» (Херсон, 2012. – 91с.;
імен. покажч.; 264 назви); «Міхеєв Євген Костянтинович» (Херсон, 2012. –
72с.; імен. покажч.; 208 назв); «Тетяна Іванівна Нежлукченко – учений
зоотехнік» (Херсон, 2012. – 64с.; імен. покажч.; 202 назви); «Людмила
Миколаївна Грановська – доктор економічних наук, професор» (Херсон,
2012. – 82с.; імен. покажч.; 209 назв), які заслуговують на всебічне схвалення.)
Серйозної уваги потребує підготовка галузевих поточних бібліографічних
посібників, що виходять здебільшого щоквартально – «Покажчик нових
надходжень літератури (за … період)», «Бюлетень нових надходжень за …
рік», а також тематичні інформаційні бюлетені тощо. Ці випуски, характерні
майже для кожної бібліотеки, є досить популярними і користуються великим
попитом.
Надійшли, наприклад, анотовані, з зазначенням шифру нової літератури
«Покажчик нових надходжень» (Луганськ, 2012. – №№ 1-6. – 748 назв), до
якого включено літературу, що надійшла до фонду ЛНАУ за кожні два
календарні місяці 2012р.;
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«Бібліографічний покажчик нових надходжень до фондів методичного
об’єднання сільськогосподарських бібліотек Львівської області» (Дубляни,
2012. – Вип.1. – 772 назви; імен. покажч.); «Проблеми вищої школи» –
інформаційний бюлетень, випуски якого хронологічно продовжують один
одного (Луганськ, 2012. – №№ 1–4. – 317 назв) та «Інформаційний листок:
Бібліотека пропонує. Пошук по електронному каталогу» та «На допомогу
інтернет-користувачу (з багатьма необхідними і корисними для користувачів
електронними адресами)»; заслуговують схвалення щоквартальні видання НБ
Таврійського ДАТУ «Вища освіта України: сучасний стан та
перспективи» (Мелітополь, 2012. – Вип.7. – 102 назви) та інформаційний
бюлетень «Наукова бібліотека Таврійського ДАТУ: практика роботи (до
80-річчя наукової бібліотеки)» (Мелітополь, 2012. – Вип. 1. – 72с.), в якому
розміщено статті провідних фахівців з різних напрямів бібліотечної діяльності,
що висвітлюють досвід роботи наукової бібліотеки; «Зведений бюлетень
нових надходжень до фондів бібліотек Херсонського територіального
об’єднання» (Херсон, 2012. – Вип.1(11). – 335, проти 103 назв у минулому
році), анотований, оснащений іменним покажчиком, змістом із семи основних
розділів, списком скорочень, а також списком бібліотек-учасниць ТО. Варто
відзначити також надіслане до ННСГБ НААН аналогічне російськомовне
видання «Сводного бюлетеня…» наукової бібліотеки ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», до якого увійшли українсько-і російськомовні наукові,
навчальні, довідкові видання, монографії, збірники праць, що надійшли до
бібліотеки у І і ІІ кварталах 2012р., розміщені у окремих галузевих розділах.
Видання виходить як в друкованій, так і електронній формі для
розповсюдження в сільськогосподарських бібліотеках Кримського ТО. Крім
того, НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» видала також у звітному році 2
випуски «Зведеного каталога періодичних видань, отримуваних
сільськогосподарськими бібліотеками АРК у І півріччі 2012 року» і,
окремо, у ІІ півріччі ц. р. Примітно, що у каталозі кожній бібліотеці присвоєна
певна умовна ознака (сігла), що дає можливість установити, в якій бібліотеці
наявне те, чи інше видання. Каталог складається з чотирьох розділів: газети,
журнали, фахові видання та видання органів НТІ.
Позитивним у роботі НУБіП України варто відзначити випуск
«Бюлетеня нових надходжень літератури НБ НУБіПУ (книги за 20112012рр.)», укр. і рос. мовами, розміщеної згідно УДК у 53 рубриках за
галузями знань (Київ, 2012. – 43с.; 600 назв).
Бажано, щоб і решта наукових сільськогосподарських бібліотек
надсилали до науково-методичного відділу ННСГБ НААН України свою
найкращу друковану продукцію.
Проте, порівняно незначні успіхи з підготовки бібліографічних
покажчиків та списків у НБ: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (–/5),
Полтавської ДАА (1/4),ФБ Одеського ДАУ (3/7), ФБ Харківського НАУ (2/17),
Керченського ДМТУ (–/20), Житомирського НАЕУ (2/20) та ін., що потребує
більш серйозної уваги з боку керівництва цих бібліотек.
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Важливішим напрямом роботи сучасної бібліотеки є іміджева політика,,
спрямована на формування суспільної думки, створення ціннісних засад, що
збільшують можливості бібліотечно-інформаційних послуг в очах
користувачів. У якості ефективних засобів формування позитивного образу
можна розглядати засоби маркетингу, в першу чергу паблик рилейшнз (РR),
рекламу.
Основу іміджу складають реальні справи кожної бібліотеки та вміння
керівника показати користь, яку отримають від контактів з нею не тільки
потенційні користувачі, а також партнери, спонсори і меценати. Вирішальним
для формування позитивного ставлення до бібліотеки є все ж таки те, який
внесок вона робить у життя ВНЗ. Бібліотеці слід так організовувати свою
роботу, щоб кожен студент або співробітник ВНЗ був обізнаний з діяльністю
бібліотеки, з тим, як нею користуватися, які послуги можна отримати тощо.
Дотримуючись правила, що маркетинг повинен зробити послугу
зрозумілою, деякі наукові бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації
розробляються буклети з описом послуг, що надаються. Їх мета – в
ілюстрованій формі докладно розповісти про можливості бібліотеки із
зазначенням перспектив при використанні послуг користувачами. Важливим,
на наш погляд, є складання путівника по бібліотеці з описом структурних
підрозділів бібліотеки із зазначенням їхніх функцій і, що важливо, з переліком
тих інформаційних послуг, які може отримати читач при зверненні до кожного
конкретного відділу. До важливих інноваційних джерел інформації про
бібліотеки, де враховуються елементи маркетингу, відносяться також
путівники, присвячені історії окремих бібліотек-учасниць функціонуючих
обласних територіальних об’єднань (ТО) та АР Крим, в т.ч. путівники по
фондах рідкісних видань; рекламні проспекти, наприклад: «Скарби нашої
бібліотеки», «Фонд рідкісних видань пропонує», «Тут пам’ять відшумілих
століть», «Видатні вчені-аграрії, що працювали в стінах бібліотеки» тощо;
серії закладок, які презентують раритетні видання, доповнюють рекламну
продукцію про рідкісні видання, книжкові пам’ятки тощо.
Створенню схвальної суспільної думки сприяють і контакти бібліотек із
політичними партіями, громадськими організаціями, місцевою громадськістю і
державними структурами, особливо із засобами масової інформації (ЗМІ).
Вміщення інформації про діяльність тієї чи іншої бібліотеки аграрного ВНЗ у
ЗМІ позитивно впливає на її популярність, імідж, відіграє важливу роль у
кампанії по набору абітурієнтів до ВНЗ, а значить – залученню нових
користувачів до бібліотеки, що відповідає суті маркетингу.
Так, впродовж звітного 2012 року деякі головні бібліотеки, усвідомлюючи
значення цих заходів, співпрацювали з редакціями газет («Вісник Сумського
національного аграрного університету» – б-ка СНАУ – 34 статті; «Кадри –
селу» – б-ка Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) –
24 статті; «Агросвіт» – б-ка Миколаївського державного аграрного
університету (МДАУ) – 18; «Агротаврія» – б-ка Таврійського державного
агротехнологічного університету (ТДАТУ) – 14 статей; «Наш дім» – б-ка
Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ) – 12;
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«Сільський інженер» – б-ка Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. П. Василенка (ХНТУСГ) – 8;
«Університетський кур’єр» – б-ка Національного університету біоресурсів і
природокористування України (НУБіПУ) – 7; «Знання» – ФБ Харківського
національного аграрного університету – 5 статей та ін. міських і обласних
газет), на сторінках яких висвітлювався кращий досвід своєї діяльності,
публікації різної тематики: про культурно-просвітницьку роботу, духовноморальне виховання молоді та всі основні й ефективні масові заходи, з
використанням елементів маркетингу, які безперечно мають позитивний вплив
на імідж бібліотек в очах громадськості, їх популярність.
Впродовж звітного року загальна кількість публікацій на сторінках
місцевих ЗМІ – 271 проти 261 статті в минулому році, що в середньому
становить – 11.8 публікацій (проти 11,3) – по мережі.
Відзначились по більшості публікацій бібліотеки: Дніпропетровського
ДАУ – 54 (на 30 >), Сумського НАУ – 37 (на 17 <), Херсонський ДАУ – 27 (на
5 <), Уманського НУС – 24 (на 2 >), НУБіПУ «Кримський АТУ» – 15 (на 6 >),
Миколаївського ДАУ – 15 (на 3 <), Таврійського ДАТУ – 15 (на 2 <),
Вінницького НАУ і Подільського ДАТУ – 11 (на 1 <), Житомирського НАЕУ –
9 (на 3 >), Білоцерківського НАУ – 8 (на 1 <), Луганського НАУ – 8 ( на 4 >),
ФБ Одеського ДАУ – 8 (на 2 >), Харківського НТУСГ 7 (без змін), НУБіПУ(м.
Київ) – 5 (на 1 >) та ін.
Менше пощастило проникнути у світ друкованого слова бібліотекам: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 1 (на 2 <), Вінницького НАУ – 2 (на 10 <),
Львівського НУВМтаБТ – 2 (без змін), Полтавської ДАА (без змін),
Харківської ДЗВА – 3 (без змін) та ін.
На жаль, подібна інформація у ЗМІ не знайшла відображення у 2009 –
2012 рр. бібліотеки ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ».
Важливим фактором успішної розбудови системи інформаційнобібліотечного супроводу галузевого науково-освітнього процесу в контексті
Болонських ініціатив залишається формування інформаційної культури
контингенту користувачів. На сьогоднішній день, зокрема, досить важливим і
необхідним є знання технології інформаційного пошуку. Фахівці вважають,
що основними є операційні навички користувача, які забезпечать володіння
технологією інформаційного пошуку. До них відносяться:
– уміння чітко формулювати інформаційні потреби;
– знання складу і можливостей інформаційно-пошукових мов;
– наявність навичок перекладу запитів з природної мови на
інформаційно-пошукові мови (ІПМ);
– знайомство з можливостями використовуваних у даній системі пакетів
прикладних програм і вміння передбачати результати їх використання;
– знання структури і правил обробки документів відповідного пошукового
масиву;
– знання алгоритмів і стратегій інформаційного пошуку.
Щодо довідково-бібліографічного обслуговування на основі нових
інформаційних технологій, то для його виконання необхідні: 1/ високий рівень
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інформаційної культури бібліотекаря й користувача; 2/ відповідна
матеріально-технічна база; 3/ стабільний доступ в Інтернет; 4/ різні бази даних
(як власні, так і придбані); 5/ вміння цілеспрямованої роботи з інформацією.
Актуальними і важливими залишаються лекційно-практичні курси
«Основи інформаційної культури», «Основи інформаційно-пошукової
системи» на основі програми, затвердженої Головним управлінням вищої і
середньої освіти для сільськогосподарських бібліотек, їх впровадження в
практику наукових сільськогосподарських бібліотек. Ці курси повинні
розкрити всі функції і можливості інформаційних центрів і дати можливість
студенту грамотно і самостійно орієнтуватися в інформаційних ресурсах
різних видів, а також оволодіти навичками і технологією роботи з
інформацією.
Перелік тем, які доцільно пропонувати слухачам в процесі навчання на
цих курсах: (див. Бюлетень ДНСГБ НААНУ. – 2010. – Вип.1. – С. 29).
Отже, сьогодні формування інформаційної культури користувачів
залишається одним із пріоритетних напрямів вітчизняних наукових
сільськогосподарських бібліотек.
Найбільше уваги приділили запровадженню такого навчання в 2012 р.
бібліотеки Луганського НАУ і Уманського НУС – по 240год. (без змін),
Дніпропетровського ДАУ – 167год. (на 25 >), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»
– 163год. (на 2год >), Львівського НАУ (112год. (на 35 <), ФБ Одеського ДАУ
–105год. (на 31 >), Миколаївського ДАУ –102год. (на 26 >), НУБіПУ (м.Київ) –
94год. (на12 >), Херсонського ДАУ – 84год. (без змін), Харківського НТУСГ –
68год. (на 2 <), ФБ Харківського НАУ – 54год. (на 9 >), Білоцерківського НАУ
– 39год. (на 3 >), Полтавської ДАА – 36год. (без змін), Житомирського НАЕУ
– 34год. (без змін), Таврійського ДАТУ – 32год. (на 1 >) та ін.
Найменший показник – у наукових бібліотеках: Харківської ДЗВА –
10год., Вінницького НАУ і Львівського НУВМтаБТ – по 14год.
Виправити ситуацію на краще бажає бібліотека ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (0 год.).
Щодо недоліків у звітах – подано не передбачений Статформою
кількісний показник 3.3 «Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній
культурі користувачів:» НБ: Білоцерківського НАУ (39), Подільського ДАТУ
(31), Львівського НУВМтаБТ (18); на жаль, не проводилася робота зі
складання бібліографічних посібників, не проводилися заняття з
використання традиційних інформаційних та електронних ресурсів, а також
відсутні дані про кількість абонентів індивідуальної інформації у науковій
бібліотеці ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
У плануванні заходів інформаційно-бібліографічної діяльності на 2013р.
відсутня позитивна динаміка з обслуговування в режимі «запитвідповідь», зокрема, у наукових бібліотеках: Білоцерківського НАУ, ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ», НУБіПУ (м.Київ), Луганського НАУ,
Львівського НУВМтаБТ, Подільського ДАТУ, Сумського НАУ, ФБ
Харківського НАУ, Харківського НТУСГ, Харківської ДЗВА, Херсонського
ДАУ (у п’ятьох інших бібліотек залишився цей показник на рівні минулого
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року); у режимі ВРІ – у бібліотеках: Житомирського НАЕУ, НУБіПУ (м.Київ),
Таврійського ДАТУ, Херсонського ДАУ (у інших вісьмох бібліотек цей
показник залишився на рівні минулого року). На жаль, не обслуговують
абонентів у режимі ВРІ наукові бібліотеки: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»,
Харківської ДЗВА, Уманського НУС.
Заплановано менше, ніж виконано у минулому році, науководопоміжних бібліографічних посібників у наукових бібліотеках: НУБіПУ
(м.Київ), Подільського ДАТУ, Таврійського ДАТУ, Харківської ДЗВА,
Херсонського ДАУ (у 11 бібліотеках, порівняно з минулим роком, ці
показники не змінилися), а також рекомендаційних бібліографічних списків
– у бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Таврійського ДАТУ,
Львівського НУВМтаБТ, Харківського НТУСГ((у інших вісьмох бібліотек цей
показник залишився на рівні минулого року). За планами, зменшено кількість
занять з підвищення інформаційної культури у наукових бібліотеках:
Білоцерківського НАУ, НУБіПУ(м.Київ), Таврійського ДАТУ (у інших 12
бібліотеках цей показник залишився на рівні минулого року). Загальна
кількість консультацій також зменшилася у бібліотеках: Білоцерківського
НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського
НУВМтаБТ, Подільського ДАТУ, Таврійського ДАТУ, ФБ Одеського ДАУ,
Херсонського ДАУ (у п’ятьох інших бібліотек залишився цей показник без
змін); не заплановано на наступний рік вміщення інформації про бібліотеку
у ЗМІ в наукових бібліотеках: Керченського ДМТУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ», Львівського НУВМтаБТ, ФБ Харківського НАУ.
Слід зауважити, що відсутність показників планів у Статформах за 2012–
2013рр. надто ускладнює і забирає час для проведення науково-аналітичного
аналізу діяльності бібліотек.
Науковим бібліотекам аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. кращу продукцію своєї
інформаційно-бібліографічної
і
біобібліографічної
діяльності
(для
підтвердження та поповнення фонду ННСГБ НААН) бажано надсилати разом
зі звітами.
Прохання, звернути увагу на вказані недоліки!
За результатами рейтингу за ознакою «Наукова інформаційнобібліографічна діяльність» у 2012 році (Табл. 4)
– на І місці – наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ;
– на ІІ місці – наукова бібліотека Уманського НУС;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ».
На жаль, останні місця дістались бібліотекам: ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ», Керченського ДМТУ, Полтавської ДАА.
ФОРМУВАННЯ ФОНДУ
Основою успішного функціонування бібліотеки аграрного ВНЗ, як
соціального інституту, є документний фонд – головне джерело задоволення
інформаційних потреб своїх користувачів. Фонд являє собою упорядковану
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сукупність документів, придбаних бібліотекою у відповідності з її функціями і
завданнями для зберігання і надання їх своїм користувачам.
Основна мета формування фонду – досягнення відповідності його складу
(змісту) – завданням бібліотеки ВНЗ та інформаційним потребам користувачів,
умовам свого внутрішнього й зовнішнього середовища. Від його змісту і
наповнення залежить рівень інформаційно-бібліотечного обслуговування всіх
категорій читачів наукової сільськогосподарської бібліотеки, причетних до
розвитку аграрної науки, освіти, виробництва.
Бібліотечний фонд покликаний забезпечувати користувачів різноманітною
і в достатній кількості документною продукцією, відповідно до читацьких
смаків, профілю професійних інтересів, інформаційних і духовних потреб,
запитів. Якість задоволення інформаційних потреб користувачів служить
критерієм правильності функціонування бібліотечного фонду.
Зокрема, переймаючись даною проблемою, наукова бібліотека ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» впродовж 2012 року, застосовуючи елементи
бібліотечного маркетингу, вивчала можливості формування ресурсів для
створення Центру наукової інформації для вчених на базі свого університету.
В результаті дійшли висновку, що для забезпечення реальної наукової
підтримки вчених університету необхідно сформувати фонд у такий спосіб,
щоб в ньому переважала література інноваційного характеру.
У звітному 2012 році формування повноцінного фонду було одним з
головних напрямів діяльності бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ҐV рівнів
акредитації, здійснення його аналізу, рекомплектування, яке потребувало
відповідної компетентності, особливої уваги, виважених рішень, творчого
підходу, забезпечуючи виконання історичної, інформаційної, культурної й
освітньої функцій, вирішення важливіших освітніх завдань кожної наукової
бібліотеки аграрного ВНЗ.
Проведений аналіз показав, що найбільшу кількість нових надходжень
документів придбали бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ) – 18335 примірників (на
1090 >), Миколаївського ДАУ – 11884 (на 4881 <), Таврійського ДАТУ – 9601
(на 5999 >), Житомирського НАЕУ – 8666 (на 1271>), Білоцерківського НАУ –
7649 (на 2025 <), Херсонського ДАУ – 7442 (на 263 <), Вінницького НАУ –
6461 (на 2787 <), Полтавської ДАА – 6015 (на 6130 <), Харківського НТУСГ –
5801 (на 426 <), Луганського НАУ – 4847 (на 1591 <), Дніпропетровського
ДАУ – 4204 (на 757 <), Сумського НАУ – 4004 (на 2018 <), Уманського НУС –
3843 (на 423 <), Львівського НАУ – 3696 (на 3218 <), ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ» – 3255 (на 1781 <), Львівського НУВМтаБТ – 3236 (на 5409 <),
Керченський ДМТУ – 3014 (на 1368 > минулорічного показника) та ін.
Менші надходження (але все ж таки здобутки, в умовах фінансової кризи)
мають бібліотеки: Харківська ДЗВА – 1167 (на 1909 <), ВП НУБіПУ
«Ніжинський АТІ» – 1310 (на 1406 <), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» –
1939 (на 207 >), Подільський ДАТУ – 2379 (на 1195 <), ФБ Харківського НАУ
– 2487 (на 287 >) та ін.
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Тобто, спостерігається, у порівнянні з минулими роками, значне
зменшення кількості нових надходжень документів (у 15 наукових бібліотеках
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а. у 2012р.) (див. табл.)
Нові надходження документів 2008– 2012рр.
Рік

2008
2009
2010
2011
2012

Загальний
фонд
9185381
9283627
9370778
9400177
9602573

Нові
надходження
документів
214083
147186
171002
146373
123884

Всього по мережі нові надходження у 2012 р. склали 123884 видання, що
на 22489 видань менше, ніж у минулому 2011р.
Загальний фонд по мережі станом на 01.01.2013р. становив 9602573, що
на 202426 видань більше, ніж минулого року.
Згідно аналізу, по кількості загальних фондів попереду йдуть бібліотеки:
НУБіПУ(м.Київ) (1028741), ФБ Одеського ДАУ (741294), Подільського ДАТУ
(632758), ФБ Харківського НАУ (605257), Білоцерківського НАУ (601012),ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (595393), Львівського НАУ (558759),
Житомирського НАЕУ (476907), Херсонського ДАУ (453107), Луганського
НАУ (422940), Харківського НТУСГ (411350), Дніпропетровського ДАУ
(383098), Таврійського ДАТУ (382137), Миколаївського ДАУ (344092) та ін.
Порівнюючи обсяги загальних фондів бібліотек ВНЗ, з’ясувалося, що
значно меншими фондами розпоряджаються бібліотеки: ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (54041), Керченський ДМТУ (86649), ВП НУБіПУ
«Ніжинський АТІ», (92442).
Поповнення фондів у звітному році відбулося у сімох бібліотеках мережі:
Таврійського ДАТУ (+ 5999), НУБіПУ (м.Київ) (+1090), Керченський ДМТУ
(+ 1368), Житомирського НАЕУ (+1271), Львівського НУВМтаБТ (+591), ФБ
Харківського НАУ (+287), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (+207).
Формування фонду навчальної літератури в наукових бібліотеках
здійснюється з урахуванням книгозабезпеченості окремих дисциплін і
спеціальностей. Більшість наукових бібліотек плідно працюють з викладачами
з питань забезпечення студентів навчальною літературою та придбання нової.
Викладачі-куратори студентських груп запрошують бібліотекарів для
проведення тематичних бесід на кураторських годинах тощо.
Станом на 01.01.2013р. у структурі загального фонду, фонд підручників
у наукових бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а. становив 4604120од.зб., що на
141878 менше, ніж минулого року. У середньому – 200179 по мережі, що на
6168 менше минулорічного показника, і 33 підручники – припадає на кожного
студента.
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Найбільші фонди підручників у наукових бібліотеках: ФБ Одеського
ДАУ (397622), Білоцерківського НАУ (347460), НУБіПУ(м.Київ) (320010),
Миколаївського ДАУ (282933), ФБ Харківського НАУ (216147), Харківського
НТУСГ (262523), Херсонського ДАУ (245428), Львівського НАУ (230518),
Луганського
НАУ
(222081),
Житомирського
НАЕУ
(221607),
Дніпропетровського ДАУ (193340), Таврійського ДАТУ (191137), Львівського
НУВМтаБТ (190776), Полтавська ДАА (190540), ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ» (181448), Вінницького НАУ (166580), Подільського ДАТУ (162010) та
ін.
За нашими підрахунками, найбільша кількість підручників на одного
студента припадає в бібліотеках: Керченського ДМТУ (73), Харківського
НТУСГ (58), ФБ Одеського ДАУ і ФБ Харківського НАУ (по 53),
Херсонського ДАУ (49), Білоцерківського НАУ (45), Львівського НУВМтаБТ
(42), Миколаївського ДАУ (38), Подільського ДАТУ і Таврійського ДАТУ(по
36), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (34), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» і
Харківської ДЗВА (по 33), Луганського НАУ і Львівського НАУ (по 29),
НУБіПУ(м.Київ) (26), Дніпропетровського ДАУ і Житомирського НАЕУ (по
25), Вінницького НАУ (23).
Найменшу кількість підручників складають загальні фонди бібліотек ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ» (22617), що в середньому становить 22
підручники на кожного студента; Уманського НУС (69671), – 12 підручників;
у ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», хоча фонд підручників порівняно невеликий
(70860), проте в середньому припадає по 33 підручники на кожного студента,
що відповідає середньому показнику по мережі.
Якщо точніше, – у середньому на одного студента по мережі припадає –
33,12 проти 30,92 підручників ( у минулому 2011 році).
Ще раз щодо книгозабезпеченості.
Із відомих моделей формування фонду в бібліотеках ВНЗ широко
застосовується БД «Книгозабезпеченість», яка вміщує точні дані про всі
дисципліни, що читаються у навчальному закладі, про кількість навчальної
літератури у фонді бібліотеки, число студентів, які вивчають кожну конкретну
дисципліну. Таким чином, БД «Книгозабезпеченість» містить окремі елементи
тематично-типологічного плану (ТТП) формування навчального фонду з
урахуванням розподілу документів по підрозділах бібліотеки.
База даних «Книгозабезпеченість» має бути націлена на інформаційний
супровід навчального процесу, давати можливість об’єктивно вивчати
відповідність навчального фонду – профілю університету чи академії та
прогнозувати напрями і стратегію його наповнення, адже сьогодні
книгозабезпеченість – один із важливіших показників відповідності ВНЗ до
вимог ліцензування й акредитації, оскільки цей показник визначається через
систему так званих коефіцієнтів книгозабезпеченості. Систематичне
удосконалення БД має забезпечувати формування фонду, підтримувати
практичний зв’язок з кафедрами, гарантуючи достовірність і актуальність
представлених відомостей, що дасть змогу надавати необхідні дані про стан
книгозабезпеченості з окремих дисциплін відповідно до запиту.
46

Як засвідчує досвід, БД «Книгозабезпеченість», за великим рахунком,
сприяє повноправній участі бібліотеки в роботі ВНЗ із впровадження
сертифікату якості освіти.
У нинішніх умовах скорочення асигнувань на комплектування фондів у
звітному році простежувалася тенденція використовування книгообміну,
благодійності, договірної системи. Для повноцінного книгообміну бібліотекам
необхідно окремо виділити обмінний фонд. Це дає можливість одержати
додаткове значне поповнення своїх фондів.
Аналіз книгообміну бібліотек аграрних ВНЗ за 2012р. свідчить, що
обмінний фонд по мережі нараховує всього 105573 видань, що на 2364од.зб.
більше, ніж минулого року.
Найбільший обмінний фонд виділено у бібліотеках ФБ Одеського ДАУ
(22543), Сумського НАУ (22154), Миколаївського ДАУ (19380), Харківської
ДЗВА (14923), Уманського НУС (10945), Подільського ДАТУ (6174), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (2650), Дніпропетровського ДАУ (2195)
Білоцерківського НАУ (2162), новостворений обмінний фонд – у науковій
бібліотеці ФБ Харківського НАУ (300).
Збільшився обмінний фонд у звітному році у бібліотеках: Сумського
НАУ (+1719), ФБ Одеського ДАУ (+668), Дніпропетровського ДАУ (+415),
Білоцерківського НАУ (+84, Уманського НУС (+49), Львівського НУВМтаБТ
(+40), Херсонського ДАУ (+13), Миколаївського ДАУ (+3).
Варто зазначити, що успіху роботи з обмінним фондом посприяла
здебільшого активність у здійсненні книгообміну, оформленні дарів від
учених-аграрників, використовуванні договірної системи тощо.
Залишилися незмінними, порівняно з минулим роком, обмінні фонди у
бібліотеках: Харківської ДЗВА (14923), Подільського ДАТУ (6174), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ (2650).
Зменшився обмінний фонд порівняно з минулим роком у бібліотеках:
Житомирського НАЕУ (-413), НУБіПУ (м. Київ) (-106), Таврійського ДАТУ (20).
Найменші показники обмінного фонду – у бібліотеках НУБіПУ(м.Київ)
(183), Житомирського НАЕУ (187).
Чомусь зник показник обмінного фонду (395) у науковій бібліотеці
Луганського НАУ.
З’явився обмінний фонд у 2012р. в бібліотеці ФБ Харківського НАУ
(300од.зб.).
Проте, ряд бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького
НАУ, Керченського ДМТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Львівського
НАУ, Полтавської ДАА, ФБ Харківського НАУ, Харківського НТУСГ – не
виділили обмінних фондів з різних вмотивованих причин.
Важливішим завданням сільськогосподарських бібліотек є зберігання
пам’яток аграрної галузі й культури, одночасно надаючи доступ до них
широкому колу користувачів.
У 2012р. майже всі, за винятком бібліотек: Вінницького НАУ, Полтавської
ДАА, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» та Керченського ДМТУ, звітували
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про кількісні показники фондів цінних і рідкісних видань, які планується, як і
обмінні фонди, перевести на електронні носії інформації. Всього на
01.01.2013р. їх налічувалось 110315 од. зб. проти 108926 од. зб., у минулому
році.
Найбільшими фондами цінних і рідкісних видань у звітному році
розпоряджалися бібліотеки: Львівського НУВМтаБТ (46201од.зб.), ФБ
Львівського НАУ (10122), ФБ Одеського ДАУ (9249), Харківської ДЗВА
(6000), НУБіПУ(м.Київ) (4356), Уманського НУС (4000), Миколаївського ДАУ
(1218), Подільського ДАТУ (745од.зб.) – всі без змін; ФБ Харківського НАУ
(13708, що на 8од.зб. > минулорічного показника), Дніпропетровського ДАУ
(5196, що на 48од.зб. >); ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (3087, що на 7од.зб.
>), Таврійського ДАТУ (2271, що на 48 >); Білоцерківського НАУ (1700, що на
100од.зб. >, ніж минулого року) та ін.
Значно менші показники – у бібліотеках: ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»
(126 од.зб., без змін), Житомирського НАЕУ (495, на 35од.зб. >), Сумського
НАУ (591, на 18 од.зб. >), Херсонського ДАУ (635, на 20 од.зб. >), Луганського
НАУ (653, що на 143 од.зб > минулорічного показника) та ін.
Щодо першочергових завдань наукових сільськогосподарських
бібліотек, особливої уваги потребує збирання повного комплекту друкованих
та електронних навчальних і науково-методичних документів з дисциплін, які
викладаються і передбачені навчальним планом в кожному університеті,
визначення їх оптимальної екземплярності для забезпечення навчального
процесу, створення на їх основі бібліографічної і повнотекстової БД.
В територіальних об’єднаннях (ТО) сільськогосподарських бібліотек
доцільно створити цілісну систему обробки наявних цінних і рідкісних
видань: їх дослідження, бібліографічний запис, популяризацію і консервацію,
забезпечити охорону та юридичну захищеність, адже духовна місія бібліотеки
полягає саме в збереженні і передачі наступним поколінням «пам’яті
людства»; тим паче, що одним із провідних напрямів сучасної державної
культурної політики є забезпечення зберігання і раціонального
використання пам’яток книжкової культури.
Роль бібліотеки в збереженні історичної пам’яті людства, зафіксованої на
документних носіях і в її ретрансляції набуває сьогодні особливого
соціокультурного значення, оскільки сприяє розвитку гуманітарної культури й
гуманізації суспільних відносин.
Нагадуємо, що важливим завданням наукових сільськогосподарських
бібліотек залишається формування електронної тематичної колекції,
присвяченої історії й культурі регіону (області), забезпечення доступу
рідкісних краєзнавчих документів шляхом їх оцифрування з тим, щоб кожен
бажаючий, незалежно від місця проживання, мав можливість безкоштовного
доступу до унікальних безцінних джерел інформації про особливості
історичного, суспільно-політичного й культурного розвитку області.
Одним з важливіших завдань бібліотек є збереження фонду. Разом з тим,
світовий досвід показує, що необхідно йти по шляху організації відкритого
доступу до літератури, і це стає можливим лише при умові надійного
48

забезпечення збереження відкритого фонду. Цілісність фонду можна
забезпечити тільки за допомогою сучасних технологій роботи з
радіочастотними мітками (так звані RFID-технології), здатними захистити
літературу від несанкціонованого виносу з читальної зали.
Приймаючи рішення про впровадження RFID-технології, необхідно
враховувати: наявність у бібліотеці програмно-технологічної бази, фінансові
можливості, трудозатрати на впровадження і підтримку технології.
Актуальним залишається питання придбання літератури через
міжнародний книгообмін (МКО) малотиражних, серійних і продовжуваних
(тривалих) видань, оскільки він залишається одним із вигідних джерел
комплектування.
У звітному році майже всі бібліотеки мережі аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
продовжували і розвивали роботу з переходу на автоматизований режим.
У наукових бібліотеках мережі існують різні форми, типи і види
бібліографічних ресурсів, створюваних ними. При цьому намітилося явне
просування в сторону створення електронних ресурсів, які далеко не
вичерпуються ЕК. На жаль, не завжди створення спеціалізованих БД
належним чином оснащується відповідним програмним забезпеченням.
Щодо забезпечення наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ–ІV р.а.
комп’ютерною технікою, приємно відзначити, що за звітний 2012 рік парк
комп’ютерів по мережі збільшився на 26од. і всього складає – 612
комп’ютерів.
Згідно аналізу звітів, впродовж звітного року доступ до Internet для
користувачів відкрили ще чотири бібліотеки мережі (всього – 95.65%), тобто
лише одна бібліотека (Харківської ДЗВА) бажає виправити становище.
З метою підвищення ефективності задоволення інформаційних потреб
користувачів, активну роботу впродовж року проводили підзвітні бібліотеки зі
створення баз даних (БД). Всього – 263од. проти 222од., що на 41од. більше
минулорічного показника.
Важливим кроком до створення власної електронної бази стало придбання
системи автоматизації сільськогосподарських бібліотек – ІРБІС у 12-ти
бібліотеках, поетапне впровадження якої забезпечує комп’ютеризацію всіх
напрямів діяльності бібліотеки. Сьогодні на базі ІРБІС бібліотеки аграрних
ВНЗ створюють власні інформаційні ресурси, в т.ч. електронні каталоги (ЕК) і
різні бази даних (БД). У п’ятьох бібліотеках запроваджено систему
УФД/Бібліотека; в бібліотеці Вінницького НАУ – систему АСУ «Софія»,
Полтавської ДАА – «Електронна бібліотека»). Станом на 01.01.2013р. –
програмне забезпечення залишається відсутнім у трьох бібліотеках: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ», Подільського ДАТУ, Харківської ДЗВА.
Найкращих результатів по створенню баз даних досягли бібліотеки
Дніпропетровського ДАУ і Білоцерківського НАУ (по 22), НУБіПУ(м. Київ)
(19), Миколаївського (18), і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 17),
Подільського ДАТУ і Сумського НАУ (по 15, без змін), Луганського НАУ,
Львівського НАУ, ФБ Одеського ДАУ і Уманського НУС (по 12), Полтавської
ДАА і Харківського НТУСГ (по 10) та ін.
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У звітному році створили БД понад план бібліотеки Таврійського ДАТУ
(+7), НУБіПУ (м. Київ) (+6), Вінницького НАУ (+4), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», Дніпропетровського ДАУ, Білоцерківського НАУ,
Львівського НУВМтаБТ, Миколаївського ДАУ, Полтавської ДАА (по+2), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського НАУ, ФБ
Одеського ДАУ, Херсонського ДАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (по+1).
При цьому працівники наукових бібліотек дбають про затребуваність
окремих БД у бібліотеці, оскільки через недостатню інформованість про них
користувачів – бракує мотивації звернення до інформації БД. В такому разі
бібліотеці потрібно активізувати рекламування ресурсів і послуг шляхом
розробки буклетів і пам’яток, системи масового й групового бібліографічного
інформування, через веб-сайт, «біжучий» рядок тощо. Досвід показує, що
естетично витримана реклама не дратує і не втомлює читачів, а розглядається
ними як необхідна і корисна частина діяльності бібліотеки.
Незмінною, у порівнянні з минулим роком, залишилась кількість БД у
бібліотеках: Житомирського НАЕУ (9), Сумського НАУ (15), (на жаль – 1),
Харківського НТУСГ (10), Подільського ДАТУ (15), Уманського НУС (12),
Керченського ДМТУ (5).
Порівняно, менша кількість БД – у бібліотеках: Харківського НАУ (1),
ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (2), Вінницького НАУ, ВП НУБіПУ
«Ніжинський АТІ», Керченського ДМТУ, Харківської ДЗВА (по5).
Впродовж звітного року найактивніше попрацювали з наповнення
власних БД бібліотеки: ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (600306, що на
302388 бібліогр. записів більше (>), ніж минулого року), Білоцерківського
НАУ (350000 – на 926999 >), Дніпропетровського ДАУ (242859 – на 34557 >),
Сумського НАУ (206392 – на 24260 >), Харківського НТУСГ (144321 – на
127782 >), ФБ Одеського ДАУ (143193 – на 21948 >), Луганського НАУ
(137410 – на 16086 >), Херсонського ДАУ (133008 – на 10564 >), Подільського
ДАТУ (131019 115519 – на 15500 >), Вінницького НАУ (127764 – на 15097 >),
Львівського НАУ (110122 86000 – на 24122 > ), НУБіПУ (м.Київ) (108632 – на
4293 >), Уманського НУС (100054 – на 6494 >), Миколаївського ДАУ (96695 –
на 11914 < , ніж минулого року) та ін.
Менші успіхи – у бібліотеках Харківської ДЗВА (501), Львівського
НУВМтаБТ (13018), Керченського ДМТУ (21089), ФБ Харківського НАУ
(23465) та ін. Загальний об’єм БД (кількість бібліографічних записів) по
мережі складає – 2852814, що на 656024 більше минулорічного показника.
За даними аналізу, помітно активізувалася робота з розширення об’єму
(БД). Науковими бібліотеками мережі впродовж звітного року, на 01.01
2013р., було введено – 460303 проти 169974, що на 290329 бібліографічних
записів більше, ніж у минулому році.
Об’єм електронних каталогів (ЕК) також збільшився – 503747 проти
186986, що на 316761 бібліографічний запис більше минулорічного показника.
Загальна кількість бібліографічних записів за звітний рік становить 964050
проти 356960, що на 607090 більше аналогічного показника 2011р.
Найбільшу їх кількість упродовж звітного року введено бібліотеками: ПФ
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НУБіПУ «Кримський АТУ» (153337), Уманського НУС (100054), ФБ
Одеського ДАУ (43457), Харківського НТУСГ (37666), Луганського НАУ
(32039), Сумського НАУ (31958), Вінницького НАУ (28382), ВП НУБіПУ
«Бережанський
АТІ»
(27131),
Миколаївського
ДАУ
(23137),
Дніпропетровського ДАУ (22650), Херсонського ДАУ (19718), НУБіПУ
(м.Київ) (21368), Подільського ДАТУ (15500), Львівського НУВМтаБТ (12924
бібліогр. записи) та ін.
Заслуговують на кращі результати бібліотеки: Харківської ДЗВА (100),
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (3200), Керченського ДМТУ (5750), ФБ
Харківського НАУ (5805) та ін.
Щодо недоліків – на жаль, у звіті бібліотеки ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ» відсутні дані підрозділу 4.5 Електронні ресурси, забезпечення доступу
– Уведено записів за рік в ЕК ; не подано наступні дані: «Уведено записів за
2012 рік у БД» та, окремо, «Уведено записів за 2012 рік у ЕК» (б-к
Білоцерківського НАУ, НУБіПУ (м.Київ), Уманського НУС (як і минулого
року, оскільки подано кількісні дані за старою Статформою, що ускладнює
підбиття підсумків з уведення бібліографічних записів у БД та ЕК
бібліотеками всієї мережі за звітний період, а також визначення рейтингу;
відсутня інформація про документи на мікроносіях – у звітах наукових
бібліотек ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Полтавської ДАА. Досить
дивним видається зменшення планування кількості БД на наступний рік у
наукових бібліотеках Житомирського НАЕУ, Львівського НУВМтаБТ, ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ»,
Веб-сайтів або веб-сторінок ще не мають наукові бібліотеки:
Білоцерківського НАУ, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Луганського НАУ,
Львівського НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Подільського
ДАТУ, Полтавської ДАА, Таврійського ДАТУ, Уманського НУС.
Відсутня позитивна динаміка у плануванні введення бібліографічних
записів до БД та ЕК бібліотек: НУБіПУ (м.Київ), Львівського НУВМтаБТ, ФБ
Одеського ДАУ, Подільського ДАТУ, Херсонського ДАУ, а також
поповнення електронних документів на мікроносіях (CD-ROM, WDW)
бібліотек: НУБіПУ (м.Київ), Луганського НАУ, ФБ Одеського ДАУ, ФБ
Харківського НАУ, Харківської ДЗВА.
Не виділено із загального фонду цінні й рідкісні видання в п’ятьох
наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького НАУ,
Керченського ДМТУ, Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ, а також
обмінні фонди у вісьмох наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ», Вінницького НАУ, Керченського ДМТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ», Луганського НАУ, Львівського НАУ, Полтавської ДАА, Харківського
НТУСГ.
Шановні колеги! Зверніть, будь-ласка, увагу на вказані недоліки та
по можливості негайно їх виправте.
На даному етапі розвитку наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації важливо враховувати, що координація діяльності головних
бібліотек обласних ТО сільськогосподарських бібліотек в Україні з
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формування сукупних інформаційних ресурсів створює передумови для їх
корпоративного використання. Для організації широкого доступу і
багатоаспектного
використання
сукупного
інформаційного
ресурсу
першочерговим завданням залишається створення зведеного електронного
каталога (ЗЕК), який у перспективі може стати головною інформаційнопошуковою системою, оскільки він забезпечує зручність роботи, значну
оперативність отримання інформації і, що особливо важливо, – на великих
відстанях від користувача при наявності Інтернету. Тим більше, що
інформаційний пошук за допомогою ЕК можливий по різних полях: назві
твору, імені автора, предметній рубриці, ключовому слову, штрих-коду і т. ін.
Отже, сьогодні в практику наукових сільськогосподарських бібліотек
входять процеси, без яких бібліотека вже не може обійтися – це організація
електронного фонду з акцентом на збереження та реставрацію книжкових
пам’яток, як важливої частки національно-культурної спадщини, робота з
віддаленими користувачами, електронна доставка документів, автоматизація
всіх технологічних процесів. Пам’ятаймо, що активне впровадження нових
інформаційних технологій, модернізація бібліотечних процесів, відкриває нову
стратегію на перспективу у розвитку наукових бібліотек аграрних ВНЗ,
зокрема, та бібліотечної справи в Україні.
Переможцями у рейтингу за ознакою «Формування фонду» у 2012р.
на І місці – залишається наукова бібліотека ФБ Одеського ДАУ;
на ІІ місці – наукова бібліотека ФБ Харківського НАУ;
на ІІІ місці – наукова бібліотека НУБіПУ (м. Київ)
(Табл. 5).
Останні місця належать, на жаль, науковим бібліотекам ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», Керченського ДМТУ, Вінницького НАУ.
За результатами рейтингу за ознакою «Електронні ресурси» у 2012 р.
– І місце – зайняла наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ»;
– ІІ місце – наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ;
– ІІІ місце – належить науковим бібліотекам Білоцерківського НАУ і
Сумського НАУ (Табл. 6).
Останні місця дісталися, на жаль, науковим бібліотекам ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», Львівського НУВМтаБТ, Харківської ДЗВА.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА,
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-методична, науково-дослідна, видавнича діяльність – важливий
аспект діяльності наукової бібліотеки, який потребує неабиякого досвіду і
таланту, компетентності і ентузіазму, творчої ініціативи і великої
відповідальності.
У звітному 2012 році ця робота була спрямована на сприяння розвитку та
удосконалення роботи наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
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акредитації, підвищення їх ролі в розвитку аграрної науки, освіти,
агропромислового виробництва, а також на ефективне використання
інформаційних ресурсів, вивчення і впровадження інновацій, нововведень,
створення необхідних умов для їх інтеграції, насамперед в межах обласних
ТО, очолюваних 13-ма Головними бібліотеками аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації.
Методична діяльність була спрямована на надання кваліфікованої
методичної допомоги з формування єдиного бібліотечно-інформаційного
простору в окремій області (регіоні), що відбувається завдяки корпоративній
взаємодії колективних членів обласних ТО сільськогосподарських бібліотек,
об’єднуючи їх інтелектуальні й інформаційні ресурси для вирішення
відповідальних професійних завдань і функцій.
Основними напрямами науково-методичної діяльності наукових бібліотек
обласних ТО у звітному році були: організація і проведення Методичних рад,
розробка документів, регламентуючих багатогранну діяльність бібліотек,
надання консультаційно-методичної допомоги, обмін досвідом у складі
Методичних об’єднань вишівських сільськогосподарських бібліотек обласних
ТО, надання консультаційної допомоги в науково-дослідній роботі бібліотек, а
також розробка основних засад участі наукових бібліотек у навчальновиховному процесі ВНЗ, корпоративній роботі, поширенні номенклатури
бібліотечно-інформацційних послуг з використанням Інтернет- та
мультимедійних технологій у бібліотечно-інформаційних процесах і
культурно-просвітницькій діяльності та ін.
Впродовж 2012р. науковими бібліотеками аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а.
проведено цілий комплекс взаємопов’язаних заходів, які на початок 2013р.
склали у загальній кількості – 2887, що на 249 більше, ніж минулого року.
Бібліотечні працівники ряду бібліотек продемонстрували професіоналізм і
високу майстерність в організації конференцій і семінарів, усвідомлюючи
значення проведення цих заходів для успішного досягнення поставленої мети.
В першу чергу, це стосується бібліотек, які мають найкращі успіхи як
щодо кількості, так і якості проведення конференцій, семінарів, «круглих
столів». Це бібліотеки: Миколаївського ДАУ (8), Херсонського ДАУ(6),
Дніпропетровського ДАУ і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 5),
Вінницького НАУ, НУБіПУ (м. Київ), Луганського НАУ і Подільського ДАТУ
(по 4), Житомирського НАЕУ і Харківського НТУСГ (по 3).
По два заходи провели наукові бібліотеки Львівського НАУ, Сумського
НАУ, Харківського НАУ; по одному – чотири бібліотеки: Білоцерківського
НАУ, ФБ Одеського ДАУ, Таврійського ДАТУ, Уманського НУС. Решта п’ять
бібліотек ці важливі заходи, на жаль, не проводили з різних причин.
Шість бібліотек навіть перевиконали заплановане на 2013 рік: НУБіПУ
(м. Київ) і Подільського ДАТУ (по+2), Дніпропетровського ДАУ, ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», Миколаївського ДАУ і Харківського НТУСГ (по+1).
Всього проведено 56 заходів, що на 13од. <, ніж минулого року.
Заслуговує схвалення і наслідування досвід проведення конференцій у
2012 році таких як: «Традиції й інновації в інформаційному забезпеченні
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науки і освіти» (Міжнар. наук.-практ. конф. наук. б-к ВНЗ ІІІ-ІV р. а., 22-24
трав. 2012 р.), співзасновником і безпосереднім учасником якої стала наукова
бібліотека – ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», підготувавши актуальні
доповіді, а саме: «Удосконалення інформаційно-бібліографічного
забезпечення вчених-аграріїв, спеціалістів АПК»; «Віртуальні виставки
як форма популяризації інформаційних ресурсів;, «Досвід і інновації
культурно-просвітницькій діяльності наукової бібліотеки ПФ НУБіПУ
«КАТУ» (220 осіб учасників);
«Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги» (Міжнар. наук.-практ.
конф., 11 жовт. 2012 р.) (б-ка Харківського НТУСГ);
«Діяльність бібліотеки вишу: традиційні та сучасні пріоритети роботи з
урахуванням глобалізаційних умов розвитку суспільства» (наук.-практ.
міжвуз. конф., жовт. 2012 р.) та участь у Всеукр. наук.-практ. конф.: «Стан і
перспективи збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів в добу
цифрових технологій» (б-ка Миколаївського ДАУ);
«90 років на службі науки, просвіти та виховання майбутнього аграрія
вищого ґатунку» (наук.-практ. конф., 16 листоп. 2012 р.)(б-ка
Дніпропетровського ДАУ);
«Сучасна модель діяльності наукової сільськогосподарської бібліотеки як
соціально-значущого та інформаційно-культурного центру».( наук.-практ.
конф., 27 верес. 2012 р.); та «Сучасні аспекти діяльності наукових
сільськогосподарських бібліотек» (наук.-практ. конф., 24 трав. 2012 р.) за
участю Харківського обласного ТО (ФБ Харківського НАУ) та ін.
Впродовж звітного року було проведено ряд важливих семінарівпрактикумів, які також заслуговують на увагу, а саме: «Світ ділового
спілкування» та «круглі столи»: «Соціокультурна діяльність бібліотек
аграрних ВНЗ Дніпропетровського регіонального об’єднання», «Звітуємо
та плануємо», на яких розглядалися важливі теоретично-практичні питання:
етико-психологічні основи та проблеми спілкування; мовна культура
користувача та бібліотекаря; типові ситуації спілкування бібліотекаря та
користувача; соціокультурна діяльність бібліотек: відмінність функцій
закладу і бібліотеки тощо (б-ка Дніпропетровського ДАУ);
науково-методичний семінар «Сучасна бібліотека: напрями та стратегія
розвитку», на якому обговорювалися актуальні документи бібліотечної
справи: 1/ Проект «Концепції Державної програми збереження
бібліотечних фондів на період до 2020 року»; 2/ Проект «Концепції
розвитку бібліотечної справи», розроблений Секцією директорів наукових
бібліотек УБА; 3/ Формування позитивного іміджу бібліотеки, розвиток
реклами; та семінар-практикум «ІБО – пріоритетне завдання сучасної
бібліотеки» (б-ка Херсонського ДАУ);
«Бібліотека
в
системі
науково-інформаційного
нараду-семінар
забезпечення аграрної науки та освіти», де обговорювалося широке коло
проблем, пов’язаних із впровадженням в практичну діяльність наукових
бібліотек сучасних інформаційних технологій (б-ка Львівського НАУ);
науково-практичний семінар «Використання інформаційних бібліотечних
54

ресурсів бібліотек сільськогосподарського профілю в освітянському
процесі та в науковій діяльності» (б-ка Харківського НТУСГ) та ін.
Проведений аналіз показує, що в 2012 р. виконали заплановане з
організації семінарів та конференцій бібліотеки: Житомирського НАЕУ,
Львівського НАУ, ФБ Одеського ДАУ, Таврійського ДАТУ, Уманського НУС,
ФБ Харківського НАУ, Херсонського ДАУ.
Проте, на жаль, є ряд бібліотек, які виконавши планові зобов’язання з
організації семінарів та конференцій за 2012 рік, свої планові показники на
2013 рік – знизили (б-ки Вінницького НАУ -5; Сумського НАУ -3;
Луганського НАУ -2; Білоцерківського НАУ -1) або залишили без змін. Це
бібліотеки: Житомирського НАЕУ, Львівського НАУ, ФБ Одеського ДАУ,
Таврійського ДАТУ, Уманського НУС, ФБ Харківського НАУ, Херсонського
ДАУ..
Проте, на жаль, не звітували, а значить – не проводили цих заходів шість
бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Керченського ДМТУ,
Львівського НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Полтавської ДАА,
Харківської ДЗВА.
Важливими науково-методичними заходами є також практикуми та
стажування, що сприяють підвищенню кваліфікації та професійної
майстерності, яких гідно провели 19 із 23-х бібліотек: Таврійського ДАТУ
(35), Харківського НТУСГ (25), Сумського НАУ (16), Луганського НАУ (15),
Херсонського ДАУ (12), Дніпропетровського ДАУ (7), Житомирського НАЕУ
і ФБ Одеського ДАУ (по 6); ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» і Подільського
ДАТУ (по5); Білоцерківського НАУ і Миколаївського ДАУ (по3); Львівського
НАУ, Полтавської ДАА, Харківської ДЗВА, ФБ Харківського НАУ (по 2);
Вінницького НАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (по1).
Всього проведено – 149 проти 93 заходів, що на 56 од. більше, ніж
минулого року. Приємно відзначити, що науково-методична діяльність
бібліотек в даному напряму пожвавилася, у порівнянні з минулим роком
(аналогічний показник був на 48 од. менший).
Перевиконали план проведення практикумів і стажувань бібліотеки:
Таврійського ДАТУ (+15), Харківського НТУСГ (+5), Житомирського НАЕУ,
Сумського НАУ і Херсонського ДАУ (по+4), Подільського ДАТУ (+3),
Білоцерківського НАУ, Миколаївського ДАУ, ФБ Одеського ДАУ, ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (по+1).
Виконали план 2012 р., але у планах роботи на наступний рік з
проведення практикумів і стажувань, відсутня позитивна динаміка у 10-х
бібліотеках: Львівського НАУ, Луганського НАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ», ФБ Одеського ДАУ, Подільського ДАТУ, Полтавської ДАА, ФБ
Харківського НАУ, Харківського НТУСГ, Харківської ДЗВА, Уманського
НУС.
Не проводили заходів і не звітували – чотири проти шести бібліотек, у
минулому році: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького НАУ,
НУБіПУ(м.Київ), Львівського НУВМтаБТ і Керченського ДМТУ.
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Слід зазначити, що методичні консультації, які впродовж року
надавались безпосередньо співробітникам та підзвітним бібліотекам ТО,
здебільшого мали детальний виклад методики й організації роботи з
визначеної теми там, де це було особливо потрібно.
Впродовж звітного року методичних консультацій було проведено – 1411
проти 1278, що на 133 од. < минулорічного показника.
Найбільше консультацій провели наукові бібліотеки: Херсонського ДАУ
(387– на 85>, ніж минулого року), Таврійського ДАТУ (280 – на 30 >),
Дніпропетровського ДАУ (85 – на 15 >), Сумського НАУ (82 – без змін),
Подільського ДАТУ (71 – на 11 >), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (70 – на 4
>), Львівського НАУ (65 – на 5 >) і Харківської ДЗВА (65 – на 3 <), НУБіПУ
(м.Київ) (60 – на 17 >). Порівняно менше – Луганського НАУ (47 – без змін),
ФБ Харківського НАУ (32 – на 1 <), Миколаївського ДАУ (29 – без змін),
Харківського НТУСГ (29 – 2 <), Житомирського НАЕУ (28 – на 1 >),
Вінницького НАУ (26 – на 14 <). Менше 20 методичних консультацій за рік
провели бібліотеки: Білоцерківського НАУ, Уманського НУС, Керченського
ДМТУ; менше 10 – Полтавської ДАА, ФБ Одеського ДАУ.
Перевиконали план надання методичних консультацій наукові
бібліотеки: Херсонського ДАУ (+37), Таврійського ДАТУ (+30), НУБіПУ
(м.Київ) (+20), Подільського ДАТУ (+11), Дніпропетровського ДАУ і ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (по +10), Львівського НАУ (+5), Харківського
НТУСГ і Уманського НУС (по +4), Луганського НАУ, ФБ Одеського ДАУ і
Сумського НАУ (по +2), Білоцерківського НАУ, Житомирського НАЕУ і
Миколаївського ДАУ (по +1).
Виконали планові зобов’язання, але без позитивної динаміки на
наступний рік – 8 бібліотек, а саме: НУБіПУ (м.Київ), Луганського НАУ,
Полтавської ДАА, Сумського НАУ, ФБ Харківського НАУ, Харківського
НТУСГ, Подільського ДАТУ, Керченського ДМТУ.
Недовиконали планових зобов’язань з надання методичних консультацій
наукові бібліотеки Вінницького НАУ (-14) і Харківської ДЗВА (-5).
Не звітували і не надавали методичних консультацій користувачам
бібліотеки ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Львівського НУВМтаБТ, ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ». Погодьтесь, цю ситуацію необхідно виправляти.
У науково-методичній діяльності наукових бібліотек аграрних ВНЗ
важливе місце займає розробка інструктивно-методичних матеріалів:
програм і сценаріїв, інструкцій, положень, методичних консультацій,
стандартів, норм, правил і т.п., яким у звітному році було приділено більше
уваги.
Всього розроблено у 2012 р. – 1160 проти 1099 інструктивно-методичних
матеріалів, що на 61 більше, ніж минулого року (на 246 од. було <).
Найбільше займались цією непростою справою ряд бібліотек, кожна з
яких впродовж року напрацювала чималий доробок необхідних і корисних
матеріалів, які підносять імідж цих бібліотек та їхніх установ. Насамперед, це
бібліотеки: Дніпропетровського ДАУ (237с., що на 42с. >, ніж минулого року),
НУБіПУ (м.Київ) (234с., що на 17с., >), Херсонського ДАУ (118с. – на 38с. >),
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Таврійського ДАТУ (95с. – на 15с. >), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (90с., –
на 4с. >), Луганського НАУ (60с. – на 10с. <), ФБ Харківського НАУ (60с. – на
4с. >), ФБ Одеського ДАУ (57с. – на 7с. <), Житомирського НАЕУ (56с. – на 5
>), Керченського ДМТУ (37с. – на 36 >), Уманського НУС (36с. – на 6с <),
Харківської ДЗВА (23с. – на 1с. <), Харківського НТУСГ (22с. – на 5с. <
минулорічного показника) та ін.
Перевиконали планові показники з підготовки інструктивно-методичних
матеріалів у 2012р. бібліотеки: НУБіПУ (м.Київ) (+66с.), Херсонського ДАУ
(+38), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (+35с.), Керченського ДМТУ (32с.),
Дніпропетровського ДАУ (+30с.), Таврійського ДАТУ (+15с.), Харківського
НТУСГ (+12с.), Луганського НАУ (+10с.), Харківської ДЗВА (+7с.),
Житомирського НАЕУ і Миколаївського ДАУ (по+5с.).
Значно менші показники у бібліотеках: Львівського НУВМтаБТ (2с.),
Львівського НАУ (3с.), Вінницького НАУ і ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»
(по 4с.), Подільського ДАТУ (6с.) та ін.
Плани на наступний рік без збільшення кількісних показників
представили бібліотеки: Вінницького НАУ, Луганського НАУ, Львівського
НАУ, Львівського НУВМтаБТ, ФБ Одеського НАУ, Подільського ДАТУ,
Сумського НАУ, Уманського НУС, ФБ Харківського НАУ, Харківського
НТУСГ.
Недовиконали заплановане наукові бібліотеки: Сумського НАУ (-34),
Уманського НУС (-4), Білоцерківського НАУ і ФБ Одеського НАУ ( по -3),
Львівського НАУ (-2), Вінницького НАУ (-1).
На жаль, цей напрям роботи не знайшов відображення у звітах бібліотек:
ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» і Полтавської ДАА.
Корисними є розроблені і затверджені на методичних радах Головних
бібліотек ТО інструкції, положення, програми, правила користування, інші
методичні матеріали. Наприклад: методичний посібник на допомогу
викладачам-наставникам, кураторам груп, вихователям у підготовці та
проведенні виховних заходів зі студентською молоддю – «Вісник наукової
бібліотеки. Інформаційно-просвітницькі матеріали на допомогу кураторам
академічних груп та «Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги»
(Харків, 2012. – Ч 1. – 190с.; Ч.2. – 217с.) (Харківський НТУСГ ім. Петра
Василенка);
заслуговує на увагу видання «Видатні імена на карті Луганщини: Збірка
сценаріїв виховних заходів на допомогу кураторам ВНЗ» (Луганськ, 2012.
– Ч. І. – 60с.), для проведення занять у рамках виховних годин зі студентами І–
V курсів з метою виховання почуття національної свідомості, патріотизму,
розширення світогляду, поглиблення знань про історію та видатних
особистостей Луганського краю;
сценарій, присвячений святкуванню Дня рідної мови – «Моя найкраща в
світі – рідна мова», адресований фахівцям бібліотечної сфери, кураторам,
студентам, та сценарій спектаклю-реквієму, присвячений 70-річчю
створення молодіжної підпільної організації «Молода гвардія» –
«Непідкорені» наукової бібліотеки Миколаївського ДАУ; оригінально
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розроблений сценарій години-портрету «Зірки нашої землі: аграрії – герої
України» науковою бібліотекою Таврійського ДАТУ (Мелітополь, 2012);
серед методичних розробок виділяється також сценарій виховного заходу
«Міжнародний день захисту Чорного моря», підготовлений ФБ Одеського
ДАУ та ін.
Необхідними і корисними для створення електронних копій документів
шляхом сканування з метою їх збереження та подальшого використання в
локальній мережі ВНЗ є «Методичні рекомендації щодо оцифрування
книжкового фонду», а також на допомогу бібліотекам-учасницям
Миколаївського ТО «Технологія створення віртуальних виставок» (б-ка
Миколаївського ДАУ); методичні рекомендації «Методика пошуку
інформаційних та науково-методичних матеріалів в електронній БД
«Документи
навчально-методичного
комплексу
із
забезпечення
спеціальностей» (Б-ка Дніпропетровського ДАУ).
Серед інструкцій досить корисними видаються «Інструкція про
організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження
документів серед бібліотек м. Харкова та інших міст України через
систему обмінних фондів» (ФБ Харківського НАУ); «Про порядок
проведення документальної перевірки фондів бібліотеки КДМТУ» (б-ка
Керченського
ДМТУ);
технологічна
інструкція
«Інвентаризація
бібліотечного фонду» (б-ка Луганського НАУ ); «Інструкція з обліку
електронних документів у науковій бібліотеці» (б-ка ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ).
Серед підготовлених впродовж року положень варто відзначити
«Положення про інституційний репозиторій Сумського національного
аграрного університету» (б-ка Сумського НАУ); «Положення про відділ
автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів наукової бібліотеки
ХНТУСГ», а також рекламний документ «Віртуальна довідкова служба» та
«Програма менеджменту якості інформаційно-бібліотечних процесів
наукової бібліотеки ХНТУСГ» » (б-ка Харківського НТУСГ) та багато інших
не менш важливих методичних розробок.
Особливо варто відзначити науково-методичну діяльність Головних
бібліотек з проведення своєрідного аналізу роботи сільськогосподарських
бібліотек обласних територіальних об’єднань (ТО), які поки що представлені
по-різному: це – «Звіт про роботу Головної бібліотеки Запорізького ТО
сільськогосподарських бібліотек за 2012 рік» (б-ка Таврійського ДАТУ); «Звіт
Головної бібліотеки МНАУ про роботу Миколаївського обласного об’єднання
сільськогосподарських бібліотек за 2012 рік» (б-ка Миколаївського ДАУ);
«Звіт про роботу Луганського методичного об’єднання сільськогосподарських
бібліотек за 2012 рік»; (б-ка Луганського НАУ); «Звіт про роботу Об’єднання
аграрних бібліотек АР Крим за 2012 рік» (ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»);
«Науково-аналітичний звіт Головної бібліотеки про роботу Харківського ТО
сільськогосподарських бібліотек у 2012 році» (ФБ Харківського НАУ); «Звіт
про координаційну та науково-методичну діяльність Головної бібліотеки
Об’єднання сільськогосподарських бібліотек за 2012 рік» (б-ка Житомирського
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НАЕУ); «Науково-аналітичний аналіз діяльності сільськогосподарських
бібліотек Херсонського ТО за 2012 рік» (б-ка Херсонського ДАУ).
Бажано, щоб ця робота проводилася з дотриманням основних розділів
єдиної Статформи щорічних звітів бібліотек мережі, згідно з Положенням про
функції Головних бібліотек під назвою «Науково-аналітичний аналіз
діяльності сільськогосподарських бібліотек … ТО за … рік».
Серйозним недоліком є той факт, що ряд головних наукових бібліотек
аграрних ВНЗ не надсилають до ННСГБ НААН хоча б кращі методичні
розробки і тим самим не підтверджують їх проведення та кількісні показники,
подані у статформі. Прохання – надалі враховувати ці зауваження.
З метою надання методичної і практичної допомоги, обміну досвідом
здебільшого головні бібліотеки ТО активно застосовували ефективну форму –
відвідування бібліотек насамперед свого об’єднання, що сприяє підвищенню
рівня якісного професійного обслуговування користувачів, вирішенню
багатьох внутрішніх проблем, обміну думками щодо бібліотечних інновацій,
набутим досвідом, нововведеннями в роботі тощо. Всього відбулося таких
відвідувань по мережі – 111, що на 8 більше, ніж минулого року.
Найбільше виїздів організували бібліотеки: Харківського НТУСГ (26),
Львівського НАУ (16), Житомирського НАЕУ (12), Херсонського ДАУ (9),
Дніпропетровського ДАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Подільського
ДАТУ (по 6), Миколаївського ДАУ (5).
Менше відвідувань здійснили бібліотеки: Білоцерківського НАУ,
Керченського ДМТУ і ФБ Харківського НАУ (по 4), Таврійського ДАТУ (3),
Луганського НАУ, НУБіПУ (м.Київ), Полтавської ДАА і Уманського НУС (по
2); Вінницького НАУ і ФБ Одеського НАУ (по 1).
Понад план відвідали бібліотечні установи свого об’єднання та мережі
бібліотеки: Харківського НТУСГ (+6), Подільського ДАТУ (+2),
Дніпропетровського ДАУ, Львівського НАУ, Миколаївського ДАУ і
Уманського НУС (по +1).
Виконали заплановане і навіть перевиконали (б-ки Подільського ДАТУ і
Харківського НТУСГ), не збільшивши планових зобов’язань з відвідування
бібліотек на наступний рік, бібліотеки: Житомирського НАЕУ, НУБіПУ
(м.Київ), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Керченського ДМТУ, Луганського
НАУ, ФБ Одеського НАУ, Полтавської ДАА, Подільського ДАТУ,
Харківського НТУС.Г
Недовиконали цей захід відвідування бібліотеки: Вінницького НАУ і
Сумського НАУ (по -3); Таврійського ДАТУ і Херсонського ДАУ (по -1).
На жаль, п‘ять бібліотек не здійснювали відвідувань з різних причин: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ», ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Львівського
НУВМтаБТ, Сумського НАУ, Харківської ДЗВА.
Науково-дослідна робота, як складова даного напряму діяльності
бібліотек, їх участь у дослідженні наукових тем, які проводить бібліотека
самостійно, або бере участь у наукових дослідженнях ВНЗ, – проводиться в
останні роки менш активно, без особливого ентузіазму (див. табл.).
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Рік

Кількість
наукових тем
19
17
12
10
11

2008
2009
2010
2011
2012

Похвалитись участю в наукових розробках можуть лише 9 бібліотек із 23х. Це бібліотеки: Миколаївського ДАУ і Таврійського ДАТУ (по 2 теми);
Білоцерківського НАУ, Дніпропетровського ДАУ, Житомирського НАЕУ,
Львівського НАУ ФБ Харківського НАУ, Херсонського ДАУ і Уманського
НУС (по 1-й темі).
Однак трапляються не поодинокі випадки, коли наукові бібліотеки за
кадровим складом у ранговому ряду та рейтингу займають місця у першій
десятці, проте їх науково-дослідна робота, на жаль, не відповідає існуючим
вимогам, знаходиться в занедбаному стані.
Видавнича діяльність бібліотеки – ще один із важливіших напрямів
інформативності, популяризації, своєрідної реклами бібліотеки та її послуг.
Щодо кількості наукових статей, публікацій, тез, підготовлених
працівниками наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – за
даними звітів і проведеного аналіз – , їх підготовлено впродовж 2012 року у
кількості 118, що на 16 публікацій менше, ніж у 2011р. році (на 24 менше, ніж
у 2010 році), тобто спостерігається спад і в цьому важливому і необхідному
напрямі роботи (див табл.).
Рік
Кількість
наук. статей і
публікацій
2008
101
2009
125
2010
142
2011
134
2012
118
На наш погляд, головна причина полягає в тому, що деякі наукові
бібліотеки не вважають себе науковими. З приводу цього пропонуємо
звернути увагу на нижче поданий документ.
У монографії “Наукова бібліотека: еволюція структури і функції”
відомий бібліотекознавець М.С. Слободяник відзначає, що діяльність,
спрямована на задоволення наукових професійних інформаційних потреб
користувачів, є однією з важливих ознак наукової бібліотеки.
«Уся діяльність наукової бібліотеки направлена на інформаційно-бібліотечний
супровід наукових тем і розробок установи.
Отже, до наукової аграрної бібліотеки відносяться бібліотеки
навчального закладу І-ІУ рівнів акредитації (університету, академії, коледжу,
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технікуму), науково-дослідних установ (інститутів, наукових центрів,
дослідних станцій), які:
Формують наукові фонди та здійснюють інформаційно-бібліотечний супровід
науково-дослідних робіт наукової установи, навчального закладу, сприяючи
тим самим розвитку науки, освіти та впровадженню наукових досягнень;

здійснюють підготовку науково-допоміжних бібліографічних
покажчиків
(баз
даних,
тематичних,
поточних,
бібліографічних,
рекомендаційних) згідно з темами науково-дослідної роботи установ і
навчальних закладів;

забезпечують бібліотечно-бібліографічну класифікацію документів,
підготовку аналітичних оглядів, рефератів, тематичних добірок та ін.;

створюють бази даних різної тематики: “Автореферати, “Праці
співробітників НДУ, навчального закладу, “Підручники”, “Історія аграрної
науки та ін.;

проводять (самостійно і в координації з установами, закладами,
іншими
бібліотеками)
науково-прикладні
дослідження
у
галузі
бібліотекознавства, історії аграрної науки, аграрної галузі;

здійснюють підготовку інструктивно-методичних документів,
статей як узагальнення результатів науково-прикладних досліджень,
опублікованих у пресі та наукових збірниках.
Наукова тема (самостійна або така, що виконується у співпраці з установою,
навчальним закладом, іншою бібліотекою) повинна мати державний
реєстраційний номер, який необхідно вказувати у звітах».
Варто зауважити, що актуальним напрямом науково-дослідної роботи
може бути (і вже є) дослідження бібліотечних книжкових колекцій та зібрань,
стародруків – важливої частини матеріальної та духовної культури народу.
Неоціненним джерелом наукових досліджень, які мають велике значення для
розвитку знань про історію аграрної науки і освіти, є також фонд рідкісної
книги, який присутній у кожній бібліотеці закладу.
Отже, науковим бібліотекам це необхідно враховувати, плануючи свою
науково-дослідну роботу.
Наявність у бібліотеках комп’ютерної техніки, використання сучасних
видавничих програм, основ дизайну дали можливість деяким бібліотекам
створити досить якісну і привабливу друковану продукцію: методичноінструктивні розробки, бібліографічну продукцію, різні проспекти, програми
заходів, афіші, буклети, інші видання.
Найкращих результатів з підготовки і видання наукових матеріалів
досягли бібліотеки: Херсонського ДАУ (27), Харківського НТУСГ (24),
Подільського ДАТУ (10), Дніпропетровського ДАУ (8); Луганського НАУ і
Таврійського ДАТУ (по 7); Львівського НАУ (6), НУБіПУ(м.Київ) і
Миколаївського ДАУ (по 5); Уманського НУС (4), ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ» (3), Житомирського НАЕУ (2), Білоцерківського НАУ і Львівського
НУВМтаБТ (по 1).
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Перевиконали
планові
зобов’язання
наукові
бібліотеки:
Дніпропетровського ДАУ і Подільського ДАТУ (по +5), Харківського НТУСГ
(+4), НУБіПУ(м.Київ) і Таврійського ДАТУ (по +2); ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» (+1).
Кількість публікацій на рівні минулого року залишилася в науковій
бібліотеці НУБіПУ(м.Київ).
Позитивним є той факт, що деякі наукові сільськогосподарські бібліотеки
у звітах із задоволенням конкретизують свою науково-видавничу продукцію.
Так, актуальним є підготовлений та випущений науковою бібліотекою
Херсонського ДАУ спільно з бібліотеками територіального об’єднання (ТО)
(як наслідок і приклад корпоративної взаємодії сільськогосподарських
бібліотек Херсонського ТО) «Зведеного бюлетеня нових надходжень до
фондів бібліотек ТО (Херсон, 2012. – Вип. 1 (11). – 114с.) та «Сводный
бюллетень новых поступлений в сельскохозяйственные библиотеки
Крымского территориального объединения» наукової бібліотеки ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (Сімферополь, 2012. – І-ІІ кварт. – 242 назв.).
Заслуговує схвалення у видавничій діяльності ряд головних наукових
сільськогосподарських бібліотек (Дніпропетровського ДАУ, Луганського
НАУ, Миколаївського ДАУ, Таврійського ДАТУ, Харківського НТУСГ),
особливо наукової бібліотеки Херсонського ДАУ, яка «побила рекорд»,
видавши на високому науково методичному рівні п’ять тематичних науководопоміжних бібліографічних покажчиків (1044с.) і чотири біобібліографічних
покажчики (309с.). Загальний обсяг видань – 1353с.! (див. розділ «Наукова
інформаційно-бібліографічна діяльність, пункт 3.3» та пункт 5.4 даного
розділу). Крім того, у видавничій практиці сільськогосподарських бібліотек
з’являються видання, які заслуговують на всебічне схвалення і наслідування –
це: «Золотий фонд наукової бібліотеки. Рідкісні та цінні видання» (б-ка
Таврійського ДАТУ).
Сподіваємося, що це лише перший крок до майбутнього аналогічного
видання репертуару цінних і рідкісних видань, що знаходяться у фондах
наукових сільськогосподарських бібліотек обласних ТО та АР Крим, як
результат корпоративної взаємодії бібліотек-учасниць ТО.
Щодо недоліків, на жаль:
– не досягла плану 2012р. з науково - видавничої діяльності наукові
бібліотеки: Сумського НАУ (-10), Житомирського НАЕУ і Херсонського ДАУ
(по -3), Білоцерківського НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» і Уманського
НУС (по -2), Львівського НАУ (-1).
– взагалі не звітували про науково - видавничу діяльність 6 бібліотек:
ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького НАУ, ФБ Одеського ДАУ,
Полтавської ДАА, ФБ Харківського НАУ, Харківської ДЗВА.
– відсутня позитивна динаміка при плануванні публікацій наукових
статей на наступний рік у бібліотеках: Житомирського НАЕУ, НУБіПУ
(м.Київ), Білоцерківського НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського
НАУ, Миколаївського ДАУ, Сумського НАУ, Харківського НТУСГ,
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Херсонського ДАУ, Подільського ДАТУ, Керченського ДМТУ, Уманського
НУС та ін.
– розділ 5. Про науково-методичну, видавничу діяльність не знайшов
відображення у звітах наукових бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»
та Львівського НУВМтаБТ, частково – у ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ».
Все це свідчить про очевидну недооцінку важливості цього напряму
роботи, щоі може негативно позначитися на іміджі і рейтингу бібліотек. Проте,
враховуючи неабиякий творчий і фаховий потенціал бібліотек та досвід
кращих, є сподівання на поліпшення ситуації в цій справі. Позитивним
досвідом може бути створення науково-методичного куточка « ...
територіальне
об’єднання
сільськогосподарських
бібліотек»,
де
розміщувалися б усі матеріали бібліотек певного об’єднання: плани, звіти,
бібліографічні покажчики та інша література, яка користується попитом серед
бібліотекарів.
За результатами рейтингу за ознакою «Науково-методична, науководослідна, видавнича діяльність бібліотеки» (2011 р.) (Табл. 7)
– на І місці – залишилася наукова бібліотека Херсонського ДАУ;
– на ІІ місці – залишилася наукова бібліотека Дніпропетровського
ДАУ;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека Таврійського ДАТУ (табл. 7).
Останні місця, як і в минулому році, зайняли, на жаль, бібліотеки: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ», ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Львівський
НУВМтаБТ.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Повноцінна матеріально-технічна база бібліотеки – це один з
важливіших чинників успішної роботи бібліотеки. Розвиток електронних
ресурсів і впровадження інформаційних технологій у бібліотеці не можливе без
міцної матеріально-технічної бази, а їхня відсутність не дозволяє підняти
діяльність бібліотеки на належний рівень, що негативно впливає на навчальний,
науково-дослідний процес, виховання молоді та імідж самої бібліотеки та ВНЗ.
У звітному 2012 році адміністративно-господарська робота в наукових
бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації була спрямована на
поліпшення
обслуговування
користувачів,
ефективне
використання
бібліотечно-інформаційних ресурсів, раціональну організацію збереження
фондів, зокрема, фондів «книжкових пам’яток» аграрної галузі, забезпечення
всіх виробничих процесів, безпеки бібліотек, поліпшення умов праці
бібліотечних працівників, утримання бібліотечних приміщень у належному
санітарно-гігієнічному і протипожежному стані та зміцнення матеріальнотехнічної бази.
За аналізом, найбільшу площу займають бібліотеки:
– Уманського НУС – 3800 м2
– ФБ Харківського НАУ – 3210м2
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– НУБіПУ(м. Київ) – 2845 м2
– ПФ НУБіПУ«Кримський АТУ» – 2639 м2
– Миколаївського ДАУ – 2163 м2
– Білоцерківського НАУ – 2075м2
За ними йдуть бібліотеки:
– Херсонського ДАУ – 1982м2
– Львівського НАУ – 1900 м2
– Таврійського ДАТУ – 1655 м2
– Луганського НАУ – 1635 м2
– ФБ Одеського ДАУ – 1466 м2
– Подільського ДАТУ – 1400 м2
– Вінницького НАУ – 1200 м2
– Дніпропетровського ДАУ – 1200 м2 та ін.
Значно менші площі у бібліотеках:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 252 м2– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 375 м2.
Згідно аналізу, впродовж 2012 р. кільком науковим бібліотекам пощастило
збільшити загальні площі, а саме: Херсонського ДАУ (+297 м2), Сумського
НАУ (+160 м2), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (+57), Житомирського НАЕУ
(+50 м2). Для зберігання документів збільшили площі наукові бібліотеки:
Херсонського ДАУ (+742 м2) та Миколаївського НАУ (+20 м2).
На жаль, зменшила свою загальну площу, порівняно з минулим роком,
бібліотека Керченського ДМТУ (на 379м2). Для зберігання документів
зменшилася також площа у науковій бібліотеці Житомирського НАЕУ (на
285м2).
Значну частину площ у бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
займають читальні зали, кількість яких різна: від 18-ти (б-ка Львівського
НАУ) до 1-ї (б-ка ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» і Керченського ДМТУ). За
кількістю читальних зал лідирують бібліотеки:
– Львівського НАУ – 18 читальних зал
– Білоцерківського НАУ – 11
– Миколаївського ДАУ – 8
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТІ» – 8
– НУБіПУ(м. Київ) – 8
– Харківського НТУСГ – 8
– Луганського НАУ – 8
– Херсонського ДАУ – 7
– Житомирського НАЕУ – 7
– Дніпропетровського ДАУ – 7
–..Сумського НАУ – 7.
– Таврійського ДАТУ – 5
– ФБ Одеського ДАУ – 5
– ФБ Харківського НАУ – 4
– Вінницького НАУ – 4
– Подільського ДАТУ – 4
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– Уманського НУС – 4
Згідно аналізу, впродовж 2012р. збільшила кількість читальних зал
бібліотека Луганського НАУ (+1).
Зменшилася кількість читальних зал у наукових бібліотеках
Керченського ДМТУ (-2) і ФБ Харківського НАУ (-4).
Найменша кількість читальних зал у бібліотеках:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 1
– Керченського ДМТУ – 1
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 2
– Харківської ДЗВА – 2
– Полтавської ДАА – 2
– Львівського НУВМтаБТ – 3
Всього читальних зал у мережі сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІІV р . а. – 133, що на 6 од. менше, ніж минулого року.
По кількості робочих місць в читальних залах слід відзначити бібліотеки
ВНЗ:
– ФБ Харківського НАУ – 800
– Львівського НАУ – 600 місць
– НУБіПУ(м. Київ) – 580
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТІ» – 552 місця
– Миколаївського ДАУ – 530 місць
– Луганського НАУ – 420
– Житомирського НАЕУ – 400
– Херсонського ДАУ – 380
– Білоцерківського НАУ – 378
– Сумського НАУ – 330
– Дніпропетровського ДАУ – 325
– Подільського ДАТУ – 320 місць та ін.
Значно менше місць у бібліотеках:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 60
– Харківська ДЗВА – 60
– Керченського ДМТУ –110
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 115
– Полтавської ДАА – 130
– Харківського НТУСГ –162
– Таврійського ДАТУ – 185 та ін.
На рівні минулого року по кількості місць в читальних залах залишилося
16 бібліотек із 23-х.
Збільшилася кількість місць у читальних залах наукових бібліотек: ФБ
Харківського НАУ (+400), Миколаївського ДАУ і Житомирського НАЕУ (по
+30 ), Луганського НАУ (+20), Сумського НАУ (+10).
Зменшилася кількість місць у читальних залах упродовж 2012р. у
наукових бібліотеках: Керченського ДМТУ (-113), Дніпропетровського ДАУ
(-20).
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Згідно проведеного аналізу і відповідних підрахунків щодо
забезпеченості користувачів-студентів робочими місцями у читальних
залах наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, можна
констатувати той факт, що насправді лідерство бібліотеки з наявності робочих
місць не завжди співпадає з лідерством бібліотеки з забезпеченості місцями
студентів у читальній залі. Тут важливим критерієм є співвідношення
кількості студентів до кількості місць у читальній залі.
Так, за даними аналізу звітів, робота по створенню робочих місць для
користувачів у читальних залах у 2012р. найкраще проводилася у науковій
бібліотеці ФБ Харківського НАУ (800 місць, вдвічі більше показника 2011р.,
де на кожне місце припадає 7 осіб). За нею йдуть наукові бібліотеки:
Керченського ДМТУ (110 місць) і ПФ НУБіПУ «Кримський АТІ» (552 місця) –
по 10 осіб, Херсонського ДАУ (380 місць) і Львівського НАУ (600 місць) – по
13 осіб на 1-е місце. Миколаївського ДАУ (530 місць) і Подільського ДАТУ
(320) місць – по 14 осіб на 1-е місце, ВП НУБіПУ«Бережанський АТІ» (60
місць) – 17 осіб на одне місце в ч/з. За останньою (крім названих бібліотек) –
ідуть наступні наукові бібліотеки:
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» і Луганського НАУ – по 19 осіб;
– Білоцерківського НАУ – 20 осіб;
– Львівського НУВМтаБТ і НУБіПУ (м.Київ) – по 21 особі;
– Житомирського НАЕУ і Уманського НУС – по 22 особи;
– Сумського НАУ – 23 особи;
– Дніпропетровського ДАУ – 25 осіб;
– ФБ Одеського ДАУ – 26 осіб;
– Харківського НТУСГ – 28 осіб;
– Вінницького НАУ і Таврійського ДАТУ – по 29 осіб;
– Полтавської ДАА – 63 особи;
– Харківської ДЗВА – 67 осіб на 1-е місце в ч/з.
Всього по мережі, станом на 01.01.2013р., нараховувалося 7442 місця в
133 ч/з, що на 357 більше минулорічного показника.
У середньому по мережі на одне місце в читальній залі припадає 19
користувачів-студентів та 23 особи із загального контингенту зареєстрованих
(минулого року аналогічне співвідношення – 21 і 25). Тобто, проблема
залишається, проте поступово, з року в рік, наближається до вирішення.
Особливо це стосується бібліотек, які в ранговому ряду за кількістю
користувачів, а також місць – займають перші місця, проте завантаженість на
одне місце в читальній залі – перевищує всі норми, хоча вже є деякі зрушення
в кращу сторону.
Важливою
умовою
якіснішого
інформаційно-бібліотечного
обслуговування, підвищення ефективності залучення якомога більшої
кількості користувачів до бібліотеки – є забезпечення читальних зал
автоматизованими робочими місцями (АРМ), створення комфортніших
умов для праці.
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З цією метою в бібліотеках за звітний 2012 р. парк комп’ютерів
збільшився на 26од. і становить по мережі – 612 проти 586 комп’ютерів, у
минулому році.
За останні п’ять років (2008 – 2012рр.) кількість комп’ютерів по мережі
збільшилася на 191од. (див. таблицю).
Рік

Кількість
комп’ютерів
421
460
523
586
612

2008
2009
2010
2011
2012

Найкраще забезпечення комп’ютерними технологіями спостерігається
у бібліотеках: НУБіПУ(м.Київ) – 100 (на 30 >, ніж минулого року), Сумського
НАУ – 57 (без змін), Дніпропетровського ДАУ – 55 (без змін), ФБ Одеського
ДАУ – 33 (без змін), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 32 (без змін),
Білоцерківського НАУ – 30 (на 1 >) і Миколаївського ДАУ – 30 (без змін),
Вінницького НАУ – 29 (без змін), Херсонського ДАУ – 27 (без змін) і
Харківського НТУСГ – 27 (на 3 <), Таврійського ДАТУ – 24 (на 2 >) і
Уманського НУС – 24 (на 5 <), Подільського ДАТУ – 22 (без змін),
Харківської ДЗВА – 20 (без змін), Львівського НАУ – 18 (без змін),
Луганського НАУ – 16 (на 1 >), Львівського НУВМтаБТ – 16 (без змін),
Житомирського НАЕУ – 15 (на 1 >), Полтавської ДАА – 12 (без змін), ФБ
Харківського НАУ – 11 ФБ (на 1 >), Керченського ДМТУ – 9 (на 3 <), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 3 (без змін), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» –
2 (на 1 >).
Придбали комп’ютери впродовж 2012р. бібліотеки:
– НУБіПУ(м.Київ) (+ 30)
–..Таврійського ДАТУ (+2)
– Луганського НАУ (+1)
– Житомирського НАЕУ (+1)
– ФБ Харківського НАУ (+1)
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (+1).
Кількість комп’ютерів залишилась на рівні минулого року у бібліотеках:
Сумського НАУ (57), Дніпропетровського ДАУ (55), ФБ Одеського ДАУ
(33), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (32), Миколаївського ДАУ (30),
Вінницького НАУ (29), Херсонського ДАУ (27), Подільського ДАТУ (22),
Харківської ДЗВА (20), Львівського НАУ (18), Львівського НУВМтаБТ (16),
Полтавської ДАА (12), НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (3).
Зменшилося комп’ютерів у звітному році в бібліотеках: Керченського
ДМТУ (-3). Харківського НТУСГ (-3), Уманського НУС (-5).
Середній показник забезпеченості комп’ютерною технікою по мережі
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на 01.01 2013 р. становить – 1
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комп’ютер на 227 користувачів (у минулому році – 1 комп’ютер на 307, у
позаминулому році – 349, а у 2009р.– 398 користувачів), що є свідченням
певного прогресу у вирішенні даної проблеми.
Позитивним в роботі бібліотек є надання користувачам широкого спектру
послуг для роботи як із традиційними, так і електронними документами:
ксерокопіювання, сканування, запис на електронні носії для подальшого
опрацьовування, тощо.
Заслуговує схвалення наявність виходу в Internet у всіх наукових
бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Вихід в Internet сприяє
ефективнішому інформаційному обслуговуванню, оскільки значна кількість
інформаційних ресурсів, використання яких іншими засобами для
користувачів є неможливим або становить труднощі – доступна в Інтернеті.
Здебільшого – це реферативна і бібліографічна інформація, каталоги бібліотек
і видавництв, новинки, повні тексти книг і періодичних видань, електронні
публікації, що не мають друкованих аналогів, фактографічні, адресні,
довідкові БД та ін.
Станом на 01.01.2013р. у наукових бібліотеках сільськогосподарських
ВНЗ нараховувалось 69 сканерів (на 3 більше, ніж минулого року, 5
принтерів і 84 од. множувальної техніки (на 2 од. більше, ніж на
01.01.2012р.). Від 16-ти до 1-го сканера мають бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ)
(16од.), Білоцерківського НАУ (8), Сумського НАУ (5), Харківської ДЗВА,
Таврійського ДАТУ, Херсонського ДАУ, Харківського НТУСГ (по 4);
Житомирського НАЕУ, Луганського НАУ, Миколаївського ДАУ (по 3),
Харківського НАУ, Дніпропетровського ДАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ», Полтавської ДАА (по 2); Вінницького НАУ, Керченського ДМТУ,
Львівського НУВМтаБТ, Уманського НУС (по 1од.).
Не мають сканерів три бібліотеки: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», ,
ВП НУБІПУ «Ніжинський АТІ» і Подільського ДАТУ.
За кількістю придбаних принтерів лідирує все та ж єдина бібліотека
Миколаївського ДАУ (5 принтерів).
За результатом аналізу, множувальну техніку (ксерокси) (від 14-ти до 1го) придбали наукові бібліотеки: Дніпропетровського ДАУ (14), Луганського
НАУ (9), Білоцерківського НАУ і ФБ Одеського ДАУ (по 8); Таврійського
ДАТУ і Херсонського ДАУ (по 5), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»,
Миколаївського ДАУ, Сумського НАУ, Харківського НТУСГ (по 4);
Львівського НАУ (3), Полтавської ДАА, Харківського НАУ, Харківської
ДЗВА, Житомирського НАЕУ, Уманського НУС (по 2).
Всього множувальної техніки по мережі – 85 од, що на 3 од. більше, ніж
у минулому році, і на 10 од. більше, ніж у 2010 році.
У 2012р., на жаль, не придбала ксерокса – наукова бібліотека ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ».
За підрахунками, в середньому на одну бібліотеку мережі аграрних ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації в 2012 р. припадає:
– комп’ютерів – 27 (проти 25)
– сканерів – 3 (без змін)
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– множувальної техніки – 4 (проти 3).
Проте, цей показник не є задовільним, оскільки не мають сканерів –
чотири бібліотеки; множувальної техніки – одна бібліотека.
За результатами рейтингу наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації за ознакою “Матеріально-технічна база (2012р.) (Табл. 8)
– І місце – зайняла повторно наукова бібліотека Білоцерківського НАУ;
– ІІ місце – повторно наукова бібліотека НУБіПУ (м.Київ);
– ІІІ місце – повторно наукова бібліотека Миколаївського ДАУ .
Останні місця зайняли бібліотеки: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Полтавська ДАА.
Рейтинг наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за
сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у 2012р. (Табл. 9)
– І місце, вдруге, належить науковій бібліотеці Дніпропетровського
ДАУ;
– ІІ місце – науковій бібліотеці Херсонського ДАУ;
– ІІІ місце, вдруге, – науковій бібліотеці ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ».
Останні місця, на жаль, – у бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»,
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Полтавської ДАА.
ВИСНОВКИ ТА ПОБАЖАННЯ
Вітчизняні наукові бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
є однією з основних складових освітньої, інформаційної та культурної
структури
держави,
найважливішим
інструментом
у
формуванні
громадянського суспільства. Вони є частиною національної інформаційної
системи України, тому мають забезпечувати доступ до знань та інформації
своїх користувачів-аграріїв, брати участь у економічному, соціальному й
культурному розвитку своїх територіальних об’єднань (ТО), підтримувати
етнічну, культурну, мовну і релігійну різноманітність, культурне
самовизначення і самобутність. Завдяки своїй доступності бібліотеки мають
стратегічну можливість удосконалювати якість і демократичні засади життя,
насамперед студентства, активізувати суспільне життя місцевих громад.
Одночасно бібліотеки мають виконувати місію просвіти, збереження
культурної спадщини, нести серйозну відповідальність відносно читання,
підтримуючи і розвиваючи читацьку культуру.
Діяльність бібліотек мережі повинна зосереджуватися на дотриманні
законодавчих та нормативних документів щодо функціонування бібліотек:
Конституції України, яка визначає права громадян на вільний доступ до
інформації, культурних цінностей і користування установами культури;
профільними законами: «Про бібліотечну справу», «Про обов’язковий
примірник документів», нормативно-правовими актами з питань
бібліотечної справи, стандартами і нормативами в галузі бібліотечної
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справи, що визначають правові основи діяльності бібліотек в Україні, їх участі
у реалізації національних, регіональних програм; виконанні розпоряджень
керівних органів освіти, науки і культури, що стосуються інформатизації
суспільства, розвитку аграрної галузі, бібліотечної справи в Україні. Згідно з
Державною цільовою національно-культурною програмою створення єдиної
інформаційної бібліотечної системи – «Бібліотека – ХХІ», бібліотекам
необхідно планувати відповідні заходи на перспективу з різних напрямів
роботи, розробляти програми впровадження прогресивних інформаційних і
телекомунікаційних технологій тощо.
Для забезпечення подальшого динамічного розвитку вітчизняних
наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, відповідно до
статусу, доцільно розробити стратегії розвитку цих закладів, обравши, на нашу
думку, основним напрямом своєї діяльності впровадження концепції сучасної
бібліотеки, яка б відповідала вимогам часу. Потрібне нагальне розв’язання
таких проблем, як упровадження нових нормативів, стандартів, зокрема, для
роботи з електронними документами, реалізація корпоративних проектів
тощо. Від того, як швидко і ефективно вирішуватимуться ці питання, залежить
подальший розвиток бібліотечної справи.
Щодо окремих розділів у звітах, слід звернути увагу на наступне:
1. На даному етапі кадрова політика наукових сільськогосподарських
бібліотек, особливо Головних, має бути пов’язана з вирішенням нагальних
проблем агропромислового виробництва (АПВ), суспільства і бути більш
відповідальною за організацію підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників, які цього потребують. Підвищення кваліфікації повинно мати
випереджувальний характер, відповідно до сучасних вимог і проводитися в
межах загальнобібліотечних планів, а також планів підрозділів та
індивідуальних планів співробітників з урахуванням рівня їх підготовленості
та необхідності, викликаної виробничими потребами. Тематика заходів має
бути доцільною й актуальною, вирізнятися науковою цінністю й системним
охопленням усіх аспектів діяльності бібліотеки. Тобто, пріоритетом у
розвитку кадрів стає управління професіоналізацією. Таке управління
повинне здійснюватися як багатоетапний процес, контрольований на різних
рівнях (особистості, відділу, бібліотеки, регіону, галузі в цілому).
На практиці, бажано, щоб система підвищення кваліфікації
передбачала б й проведення тренінгів на допомогу підготовці грантових
проектів, пошук додаткових джерел фінансування та комплектування,
проведення маркетингового вивчення; здійснення роботи, спрямованої на
покращення іміджу бібліотек у громаді, з упровадження нових технологій та
послуг. Доцільними можуть бути також спільні обговорення цікавих ідей,
інновацій, розроблення рекомендацій і пропозицій в сенсі покращення їх
змісту, подальшого впровадження. Скажімо, під час ділових ігор, «мозкових
атак», творчих лабораторій, «Днів завідувачів» тощо керівникам структурних
підрозділів, бібліотекарям варто пропонувати для аналізу конкретні виробничі
ситуації, моделі нових прийомів. У практиці роботи Головних бібліотек
дедалі активніше застосовувати у роботі з користувачами і спілкуванні між
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собою віртуальні соціальні мережі ТО, форуми; готувати презентації сайтів,
години, Дні інформації, можливі інтерактивні екскурсії, мандрівки тощо.
Оскільки, як застерігають фахівці: послаблення ролі кваліфікаційного
зростання і професійного удосконалення, а також плинність кадрів у
бібліотеках – небезпека для збереження культурних цінностей і збереження
інтелектуального потенціалу країни. На думку російського вченого, професора
А.І. Каптерева, ризики при неможливості вирішувати названі проблеми можна
передбачити, навіть не проводячи спеціального соціологічного дослідження.
Такими ризиками є:
– нездатність бібліотек реалізувати інформаційну функцію приведе до
руйнування системи бібліотечно-інформаційного обслуговування населення,
обмеження конституційних прав громадян на вільний доступ до інформації і
культурних цінностей, послабленню інформаційної підтримки наукових
досліджень і підприємницької активності;
– нездатність бібліотек реалізувати меморіальну функцію призведе до
незворотної втрати культурної спадщини (книжкових пам’яток) і посилить
загрозу втрати національної ідентичності;
– нездатність бібліотек реалізувати освітню функцію призведе до зниження
якості освіти і неможливості підтримати ініціативи на місцях, необхідні при
орієнтації на інноваційну модель економіки;
– нездатність бібліотек реалізувати дозвіллєву функцію призведе до
посилення культурної деградації населення і розповсюдження апології
гедонізму (БВ, 2010, № 6. – С. 22–27).
Для подальшого забезпечення успішної роботи наукових бібліотек
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, життя вимагає збільшити перелік посад
бібліотечних працівників, а саме: реставратор архівних та бібліотечних
матеріалів, оператор копіювальних та розмножувальних машин, оператор
апаратів мікрофільмування та копіювання, інженер-програміст.
2. Інформаційно-бібліотечне обслуговування (ІБО), як і раніше,
потребує подальшого удосконалення за рахунок підвищення фахового рівня
співробітників, подальшого впровадження новітніх технологій, інноваційних
форм і методів бібліотечної роботи, впровадження в бібліотечну практику
передового вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо максимального
задоволення інформаційних потреб контингенту користувачів-аграрників.
Сьогодні орієнтиром у діяльності наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації є також поєднання інноваційної роботи з елементами
маркетингу, спрямоване на якісні зміни в ІБО бібліотек, а також збереження
наявних і заохочення потенційних читачів до користування бібліотекою,
створення і підвищення їх попиту, зацікавленості та досягнення цілей
бібліотеки через максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів;
формування іміджу бібліотеки в очах громадськості та її місця в
соціокультурному середовищі. В сучасних наукових бібліотеках аграрних ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації елементами маркетингу мають бути пронизані всі
головні напрями інформаційно-бібліотечного обслуговування
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Важливою і актуальною функцією ІБО в наукових бібліотеках аграрних
ВНЗ ІІІ-ІV р. а. залишається розвиток технології задоволення інформаційних
потреб віддалених користувачів-студентів, які навчаються заочно і
дистанційно. Щоб зробити даний сервіс зручним для користувачів, досвід
підказує про доцільність створення корпоративної служби ЕДД, що об’єднає
всі бібліотеки аграрних ВНЗ, спочатку – об’єднань, а з часом і всієї мережі.
Для забезпечення якісних бібліотечно-освітніх послуг завданням бібліотек
має бути інтеграція у вітчизняний і світовий інформаційний простір, активне
поповнення ЕК і БД, створення електронної бібліотеки тощо.
3. Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек аграрних
ВНЗ ІІІ-ІV р. а. повинна розвиватися, спираючись як на традиційні, так і на
інноваційні форми і методи роботи, використовуючи передовий досвід кращих
бібліотек з урахуванням нагальних проблем студентської молоді, всього
контингенту користувачів, завдань бібліотеки в даному напрямі діяльності,
значимість якої, на наш погляд, закладено у висловлюванні відомого педагога
А.С. Макаренка: «Виховуючи сучасну молодь, ми виховуємо історію
країни, людства».
Наукові сільськогосподарські бібліотеки повинні стати культурнодозіллєвими центрами безкоштовного доступу до мережевих інформаційних
ресурсів, водночас розширюючи спектр інформаційних послуг універсального
характеру, забезпечуючи конституційні права громадян на вільний і рівний
доступ до інформації, залучення до скарбів української і світової культури,
практичних і фундаментальних знань.
Одночасно бібліотеки мають виконувати місію просвіти, збереження
культурної спадщини, нести серйозну відповідальність щодо формування
стійкого інтересу до читання, української мови, вітчизняної історії та
культури, підтримуючи і розвиваючи читацьку культуру, – наголошується в
проекті нової «Концепції розвитку бібліотечної справи України»
(12.02.2013р.)
Книга в Україні в останні десятиліття значною мірою втратила свою
історично визначену роль в силу низки об’єктивних та суб’єктивних причин
політичного, соціального та економічного характеру, – зазначається в новій
«Концепції Державної цільової національно-культурної програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 20132017 роки». Перед бібліотечною спільнотою постала проблема читання,
пов’язана з впровадженням комп’ютерних технологій, про яку майже три
десятиріччя тому попереджали деякі вчені. Проведені соціологічні розвідки
вітчизняними бібліотеками показали, що майже 60% респондентів
позиціонують читання як «важку працю», «старомодне заняття», котре
втратило престиж, тому читають тільки в разі потреби.
У зв’язку з цим постає необхідність не тільки в організації і проведенні в
наукових
сільськогосподарських
бібліотеках
ВНЗ
відповідних
найрізноманітніших дієвих масових заходів, які б сприяли підвищенню
престижу книги та читання, ознайомленню з кращими художніми й науковопопулярними творами, що ввійшли до скарбниці світової літератури, а й
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прагненні привернути увагу студентства, всієї громади користувачів до
проблем відродження духовності, християнської моралі, виховання молоді на
кращих зразках класичної і сучасної вітчизняної й зарубіжної літератури.
Ініціювання інноваційних бібліотечних проектів з популяризації читання
серед студентської молоді повинно мати за мету культивування просвітництва,
духовного розвитку, інтелектуалізації особи. За великим рахунком – це
складова культурної безпеки та духовного потенціалу нації.
Серед культурно-просвітницьких заходів у студентському середовищі
важливими також мають бути заходи, присвячені підвищенню культури
мовлення, оскільки серед молоді присутня, на жаль, така хвороба, як інфляція
слова. Появлення суржику, студентського жаргону, використання нецензурних
слів, англіцизмів (мен, фейс, гєрл тощо) – це наслідки інфляції слова, що є
однією з важливіших причин мовного безкультур’я і нігілізму. Справа кожної
молодої людини – відшліфовувати, вдосконалювати своє мовлення, збагачувати
словниковий запас, плекати рідну мову, дбати про її красу і чистоту.
Особливо це стосується молодих фахівців аграрного сектору,
майбутній шлях яких буде пов’язаний з працею в сільській місцевості. Їх
завдання – не тільки впроваджувати нові досягнення в науці, техніці,
технології, але й сіяти зерна національної культури, високої духовності,
застосовувати у спілкуванні рідну мову, а не суржик.
Серед багатьох важливих функцій наукових сільськогосподарських
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а. важливішою залишається краєзнавча.
Варто відзначити, що бібліотечні працівники намагаються наповнювати
краєзнавчу діяльність новим змістом, розкриваючи щось цікаве, до цього
невідоме про свою малу батьківщину. Все це пробуджує у користувачів
неабиякий інтерес до історії та сучасності рідного краю, спонукає до вивчення
народних традицій, звичаїв і мистецтва. Однак, актуальним аспектом
краєзнавчої роботи залишається виховання «бібліотечного патріотизму».
Результативним засобом його виховання, бережливого ставлення до історії
бібліотечного будівництва, його збереження для майбутніх поколінь є всебічне
бібліографічне забезпечення теми «Історія сільськогосподарських
бібліотек краю (області) в фактах, документах, особах». Творча, інноваційна
діяльність зі збереження історичної пам’яті про кожну сільськогосподарську
бібліотеку мережі, як об’єкт культури, потребує системності й
корпоративного, перспективного планування.
Важливо пам’ятати, що комплексне запровадження у наукових
сільськогосподарських бібліотеках ВНЗ масових культурно-просвітницьких
заходів сприятиме духовному розвитку студентської молоді та усвідомленню
нею важливості значення поняття духовності й моралі.
4. На сьогоднішній день інформація набула особливого значення як
найважливіший стратегічний ресурс розвитку суспільства, аграрної галузі.
Головним завданням інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотек
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а. залишається активне сприяння вирішенню
нагальних проблем суспільства всіма існуючими найефективнішими засобами
інформаційно-бібліографічного впливу, враховуючи, що проблеми бібліографії
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на сучасному етапі – актуальні, а бібліографічний напрям залишається
пріоритетним у діяльності сучасних бібліотек. Тому, як і раніше, бібліографи
головних наукових сільськогосподарських бібліотек мають продовжувати
інформаційну підтримку таких важливих тем, як: «Економіка України і її
подальший розвиток», «Вирішення проблем сільського господарства
України», «Екологія і усталений розвиток», «Подолання корупції»,
«Соціальний захист громадян України», «Популяризація здорового
способу життя» тощо.
На сьогоднішній день своєрідним індикатором рівня розвитку бібліотеки є
електронізація, автоматизація бібліотечних процесів. Варто пам’ятати, що
подальше поглиблення і розширення процесу впровадження електронних
ресурсів у діяльності бібліотек, створення необхідного комплексу баз даних
(БД), чим більшого обсягу їх наповнення та відповідної фахової підготовки
співробітників,
сприятиме
зростанню
ефективності
довідковобібліографічної роботи щодо максимального задоволення різноманітних
інформаційних потреб користувачів-аграрників.
Важливішим напрямом роботи сучасної бібліотеки є іміджева політика,
спрямована на формування суспільної думки, створення ціннісних засад, що
збільшують можливості бібліотечно-інформаційних послуг в очах
користувачів. У якості ефективних засобів формування позитивного образу
можна розглядати засоби маркетингу, в першу чергу паблик рилейшнз (РR),
рекламу.
Вирішальним для формування позитивного ставлення до бібліотеки є все
ж таки те, який внесок вона робить у життя ВНЗ. Бібліотеці слід так
організовувати свою роботу, щоб кожен студент або співробітник ВНЗ був
обізнаний з діяльністю бібліотеки, з тим, як нею користуватися, які послуги
можна отримати тощо. Дотримуючись правила, що бібліотечний маркетинг
повинен зробити послугу зрозумілою, бібліотеки мають розробляти певні
інноваційні заходи, спрямовані на поширення інформації про можливості і
переваги ІБО, а також про ті вигоди, які зможе отримати читач від
користування бібліотекою.
Для бібліотек аграрних ВНЗ сьогодні дуже важливо бути не просто
частиною соціального простору, а й провідним культурним центром місцевої
громади. Тому доцільно налагоджувати партнерські стосунки з різними
соціокультурними групами, депутатським корпусом, державними й бізнесструктурами, громадськими об’єднаннями, творчими спілками, національними
товариствами, неформальними угрупованнями тощо, акцентуючи увагу на
взаємодію з партнерами, наданні необхідних для них інформаційнобібліографічних послуг. Такий формат відносин покращить імідж бібліотеки,
довіру до неї, як до надійного партнера, що дасть змогу об’єднуватися для
вирішення завдань, котрі відповідають спільним інтересам.
Зміни, які відбуваються навкруги, потребують нових підходів до
реклами бібліотеки, пошуку нею свого стилю. Професіоналізм, ентузіазм,
комунікативні навички, вміння працювати в колективі та вирішувати проблеми,
74

ініціативність, гнучкість, інноваційне та креативне мислення складуть
концепцію успіху в цій справі.
Ще раз нагадуємо, що бібліотекам необхідно невідкладно
комп’ютеризувати довідково-пошуковий апарат (ДПА), збільшивши в ньому
долю фактографічної інформації, суттєво прискорити перевід фондів і каталогів
у цифрову форму, ширше освоювати переваги корпоративної каталогізації
тощо.
Важливим фактором успішної розбудови системи інформаційнобібліографічного супроводу галузевого науково-освітнього процесу
залишається формування й підвищення інформаційної культури
користувачів, що продовжує виступати одним із пріоритетних напрямів
роботи наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації у контексті
Болонських ініціатив.,
5. Бібліотечне фондознавство останнім часом приваблює фахівцівдослідників, зберігаючи у своєму розвитку позитивну динаміку. Однак,
розробка положень щодо всього бібліотечного фонду, до всіх технологічних
процесів і етапів його формування й зберігання, проводиться у більшості
наукових сільськогосподарських бібліотек недостатньо, що потребує
особливої уваги методичних служб Головних бібліотек. Сьогодні
підвищується роль збереження бібліотечного фонду. Спеціальні програми
ІФЛА ставлять знак рівності між втратою документа і втратою знання.
Особлива увага щодо збереження бібліотечних фондів, зокрема, цінних і
рідкісних видань, книжкових пам’яток, як важливої частки національнокультурної спадщини, приділяється у проекті нової «Концепції Державної
програми збереження бібліотечних фондів на період до 2020 року», що є
«справою особливої ваги».
Роль бібліотеки в збереженні історичної пам’яті людства, зафіксованої на
документних носіях і в її ретрансляції набуває сьогодні особливого
соціокультурного значення, оскільки сприяє розвитку гуманітарної культури й
гуманізації суспільних відносин.
В обласних територіальних об’єднаннях (ТО) сільськогосподарських
бібліотек доцільно створити цілісну систему обробки наявних цінних і
рідкісних видань: їх дослідження, бібліографічний запис, популяризацію і
консервацію, забезпечити охорону та юридичну захищеність, тим паче, що
одним із провідних напрямів сучасної державної культурної політики є
забезпечення зберігання і раціонального використання пам’яток
книжкової культури
Отже, основними завданнями (напрямами) і стратегічною метою
організації системної діяльності по збереженню бібліотечних фондів у
наукових сільськогосподарських бібліотеках ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. є і має бути:
1. Консервація бібліотечних фондів
2. Створення страхового фонду документів бібліотеки
3. Збереження книжкових пам’яток аграрної галузі й культури
4. Забезпечення безпеки бібліотечних фондів
5. Збереження бібліотечних фондів у процесі використання
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6. Облік бібліотечних фондів
7. Кадрове забезпечення процесів збереження фондів
8. Надання доступу до них широкому колу користувачів.
Разом з тим, одним із першочергових завдань комплектування фондів
наукових сільськогосподарських бібліотек ВНЗ є збирання повного
комплекту друкованих та електронних навчальних і науково-методичних
документів з дисциплін, які викладаються і передбачені навчальним планом
в кожному університеті, визначення їх оптимальної екземплярності для
забезпечення навчального процесу, створення на їх основі бібліографічної і
повнотекстової БД.
При поточному комплектуванні варто звернути увагу на поєднання
всебічного вивчення читацьких запитів із сумлінним вивченням документного
ринку. Крім цього, бібліотекам належить активно діяти і впливати на стан і
розвиток документного ринку, формування інформаційних запитів і читацьких
смаків.
На даному етапі своєрідним індикатором рівня розвитку бібліотеки є її
електронізація, автоматизація бібліотечних процесів. Щодо забезпечення
наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ–ІV р.а. комп’ютерною технікою,
приємно відзначити, що за звітний 2012 рік парк комп’ютерів по мережі
збільшився на 26од. і всього складає – 612 комп’ютерів.
Згідно аналізу звітів, впродовж звітного року доступ до Internet для
користувачів відкрили ще чотири бібліотеки мережі (всього – 95.65%), тобто
лише одна бібліотека (Харківської ДЗВА) бажає виправити становище.
З метою підвищення ефективності задоволення інформаційних потреб
користувачів, активну роботу впродовж року проводили підзвітні бібліотеки зі
створення баз даних (БД). Всього – 263од. проти 222од., що на 41од. більше
минулорічного показника.
Важливим кроком до створення власної електронної бази стало придбання
системи автоматизації сільськогосподарських бібліотек – ІРБІС у 12-ти
бібліотеках, поетапне впровадження якої забезпечує комп’ютеризацію всіх
напрямів діяльності бібліотеки. Сьогодні на базі ІРБІС бібліотеки аграрних
ВНЗ створюють власні інформаційні ресурси, в т.ч. електронні каталоги (ЕК) і
різні бази даних (БД). У п’ятьох бібліотеках запроваджено систему
УФД/Бібліотека; в бібліотеці Вінницького НАУ – систему АСУ «Софія»,
Полтавської ДАА – «Електронна бібліотека»). Станом на 01.01.2013р. –
програмне забезпечення залишається відсутнім у трьох бібліотеках: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ», Подільського ДАТУ, Харківської ДЗВА.
Найкращих результатів по створенню баз даних досягли бібліотеки
Дніпропетровського ДАУ і Білоцерківського НАУ (по 22), НУБіПУ(м. Київ)
(19), Миколаївського (18), і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 17),
Подільського ДАТУ і Сумського НАУ (по 15, без змін), Луганського НАУ,
Львівського НАУ, ФБ Одеського ДАУ і Уманського НУС (по 12), Полтавської
ДАА і Харківського НТУСГ (по 10) та ін.
У звітному 2012р. році створили БД понад план бібліотеки Таврійського
ДАТУ (+7), НУБіПУ (м. Київ) (+6), Вінницького НАУ (+4), ВП НУБіПУ
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«Бережанський АТІ», Дніпропетровського ДАУ, Білоцерківського НАУ,
Львівського НУВМтаБТ, Миколаївського ДАУ, Полтавської ДАА (по+2), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського НАУ, ФБ
Одеського ДАУ, Херсонського ДАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (по+1).
Слід зазначити, що одним із важливіших видів сучасних інформаційних
ресурсів є веб-сайти, створення яких у всьому світі носить масовий характер.
Веб-сайтів або веб-сторінок ще не мають наукові бібліотеки: Білоцерківського
НАУ, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Луганського НАУ, Львівського
НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Подільського ДАТУ,
Полтавської ДАА, Таврійського ДАТУ, Уманського НУС.
Отже, сьогодні в практику наукових бібліотек входять процеси, без яких
бібліотека вже не може обійтися – це організація електронного фонду,
робота з віддаленими користувачами, електронне доставляння
документів, автоматизація всіх технологічних процесів.
Одним з пріоритетних завдань наукових сільськогосподарських бібліотек
ВНЗ залишається формування електронної тематичної колекції,
присвяченої історії і культурі області (регіону), забезпечення доступу до
рідкісних краєзнавчого характеру галузевих документів шляхом їх
оцифрування і розміщення на сайті (наприклад, «Київщина аграрна в
книжкових пам’ятках», «Полісся аграрне в книжкових пам’ятках»,
«Слобожанщина аграрна в українських стародруках» тощо).
Невідкладним завданням наукових сільськогосподарських бібліотек
залишається створення (з подальшим рекламуванням) повнотекстових баз
даних (БД) з агроекології.
Пам’ятаймо, що активне впровадження новітніх інформаційних
технологій відкриває нову стратегію на перспективу у розвитку бібліотек
аграрних ВНЗ.
6. Науково-методична робота в мережі сільськогосподарських бібліотек
має активізуватися навколо головних функцій бібліотек, відповідно до
Болонських ініціатив у галузі освіти.
Сучасна наукова сільськогосподарська бібліотека неможлива без
постійної внутрішньої трансформації, удосконалення виробничих процесів,
зовнішніх зусиль, спрямованих на виконання і розвиток властивих їй базисних
функцій. А методична служба повинна бути її навігатором та вірним
помічником у цьому.
Методичні служби мають нести відповідальність за забезпечення
належного фахового рівня персоналу бібліотеки відповідно до сучасних вимог
галузі, а також зобов’язані надавати допомогу в питаннях адаптації правових
документів щодо діяльності бібліотечних закладів, їхнього співробітництва з
владою; впровадження сучасних норм і стандартів; розповсюдження та
використання Інтернету, створення веб-сторінок; пошуку додаткових джерел
фінансування тощо. Доведено, що найбільш ефективним напрямом у
методичній роботі є навчальні тренінги.
На сьогоднішній день аналітико-прогнозуюча діяльність методичних
служб Головних наукових сільськогосподарських бібліотек обласних ТО має
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стати домінуючим напрямом, що дозволить не лише визначати загальні
тенденції розвитку бібліотек мережі, але й прогнозувати їх зміни завдяки
проведенню ними цільових моніторингів і маркетингових досліджень для
вироблення концептуальних напрямів функціонування і розвитку бібліотек
кожного територіального об’єднання.
Призначенням методичної служби має залишатися підтримка і
консультування колег, озброєння їх професійними знаннями, допомога кожній
бібліотеці у визначенні свого місця в єдиному бібліотечному просторі за
допомогою
методико-бібліографічних
розробок
(методичні
поради,
рекомендації, вказівки, положення, пам’ятки, інструкції, консультації,
бюлетені, листівки, плакати тощо) з нововведень, які й сьогодні є основним
видом документування інноваційних процесів у бібліотеках. При цьому
беззастережно потрібно дотримуватися морально-етичних норм, високої
професіональної якості рекомендацій.
9. Матеріально-технічна база наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації сьогодні, як і раніше, потребує оптимального та
раціонального використання коштів для забезпечення нормального
функціонування бібліотеки та закладу.
Створюючи повноцінну матеріально-технічну базу аграрним ВНЗ та їх
бібліотекам важливо подбати про відповідність займаних приміщень
структурними підрозділами бібліотеки, особливо фондосховищ, читальних зал
– чинним санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам.
Сьогодні визначальним фактором рівня розвитку бібліотеки є оснащення
її сучасною електронною технікою. Отже, необхідно також подбати про
придбання системи автоматизації сільськогосподарських бібліотек – ІРБІС (є
лише в 12-ти бібліотеках), впровадження якої забезпечує комп’ютеризацію
всіх напрямів діяльності бібліотеки; про наявність у бібліотеці оптимальної
кількості комп’ютерної техніки, сканерів, апаратів для копіювання, виходу в
Інтернет, а також необхідного сучасного бібліотечного обладнання тощо.
Практика вітчизняних бібліотек свідчить про те, що там, де приділяється
належна увага популяризації бібліотеки, застосовуються маркетингові
засоби поведінки, пошук і запровадження партнерських відносин з
користувачами і владою – є змога отримувати реальні кошти на обладнання,
поповнення фондів та ін., а також змінювати свій імідж і стан на краще, бути
більш привабливими для користувачів, корисними для потенціальних друзів
бібліотек, соціально значущими для громадськості, широкого загалу.
Важливим завданням наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. є
забезпечення оптимальних умов збереження бібліотечних фондів.
Об’єктивною підставою для виникнення проблем збереження бібліотечних
фондів є фізичний знос документів через вплив механічних і температурновологісних чинників, пошкодження при користуванні тощо,– зазначається в
проекті нової «Концепції Державної програми збереження бібліотечних
фондів на період до 2020 року». Тож особливої уваги потребує і збереження
бібліотечних фондів цінних і рідкісних видань – галузевих пам’яток
книжкової культури, попереджуючи їх пошкодження, забезпечуючи їх
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охорону, відповідні умови для зберігання, консервації та реставрації, про що
наголошується в проекті нової «Концепції розвитку бібліотечної справи
України», адже духовна місія бібліотеки полягає в збереженні і передачі
«пам’яті людства» наступним поколінням.
Сьогодні неможливо уявити розвиток бібліотек без підтримки
соціальних партнерів, якими є різні установи, організації, фонди, приватні
особи та ін., серед яких доцільно визначати “Преміум-партнерів бібліотеки”,
вартих нагород, як найактивніших соціальних партнерів бібліотечного закладу.
Визначення проблемних моментів у діяльності бібліотек, що можуть бути
вирішені тільки в партнерстві та за умови підтримки з боку влади,
депутатського корпусу, громади, неурядових організацій та ін., а також
пріоритетних завдань, цілей, напрямів та необхідних спільних дій
бібліотечних закладів і соціальних партнерів, дозволить розвиватися
бібліотекам на новому підґрунті – науково-технічному, інноваційному,
творчому.
Окреслені проблеми розвитку сільськогосподарських бібліотек мають
бути орієнтиром у визначенні пріоритетів та змісту подальшої роботи
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – провідних центрів науковоінформаційного забезпечення аграрної освіти, науки, виробництва.
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РЕЙТИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК ВНЗ
ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇЇ
(2012)
Важливим фактором розвитку суспільства є наука і освіта – головні
показники
інтелектуального,
культурного,
духовного,
соціального,
економічного розвитку суспільства та держави.
У сучасних умовах якість підготовки фахівців-аграрників стає
найважливішим чинником та важливою передумовою ефективного вирішення
завдань економічного та суспільного розвитку. Гострими проблемами, що
непокоять сьогодні суспільство, є відродження сільського господарства країни,
покращення екології навколишнього природного середовища, агроекології,
вирішенню яких значною мірою покликані сприяти навчальні заклади та
бібліотеки аграрного профілю.
У системі Міністерства аграрної політики України 23 вищі навчальні
заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації готують науковців і спеціалістів вищої
кваліфікації для аграрної галузі, серед яких у звітному 2011 році – 178910 осіб
науковців, викладачів, спеціалістів, студентів були офіційними користувачами
цих бібліотек.
Сприяння підготовці і вихованню всебічно розвиненої особистості,
високоосвіченого, висококваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця
нового типу, здатного вільно орієнтуватися і готового успішно працювати в
умовах жорсткої ринкової конкуренції – є важливішою функцією бібліотек
аграрних ВНЗ. Усвідомлюючи необхідність надання інформаційно-освітніх
послуг з урахуванням європейських та освітніх норм і стандартів, бібліотеки
аграрного профілю повинні сприяти найповнішому розкриттю індивідуальних
творчих здібностей кожного користувача, максимально задовольняючи його
інформаційні потреби з використанням новітніх автоматизованих систем та
інформаційних технологій.
Однак, оцінити роботу бібліотеки, визначити подальші шляхи
удосконалення бібліотечної справи та стратегію її подальшого розвитку на
початку третього тисячоліття стає неможливим без аналізу відносних
показників діяльності бібліотек.
Аналіз якості праці бібліотеки необхідний також для запровадження
інновацій в її роботі, а також у контексті розробки державних стандартів
надання послуг у сфері інформаційного забезпечення населення тощо.
Для удосконалення діяльності бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів
акредитації і підвищення їх ролі у розвитку освіти, науки та
сільськогосподарського виробництва необхідно мати чіткі критерії оцінки
якості їхньої роботи.
З цією метою працівниками ДНСГБ НААНУ: директором ДНСГБ НААН
України – доктором с.-г. наук, професором, член-кор. НААН України В.А.
Вергуновим, доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником
В.В. Дерлеменком, кандидатом біологічних наук, старшим науковим
співробітником Н.В. Лопатіною та ін. розроблено і видано оригінальну
методику визначення критеріїв ефективності роботи і рейтингу
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сільськогосподарських бібліотек України (Критерії ефективності роботи
сільськогосподарських бібліотек: науково-методичне видання / В.А. Вергунов,
В.В. Дерлеменко, Н.В. Лопатіна та ін.; за ред. Ю.Ф. Мельника; М-во
агрополітики України, НМЦАО, УААН, ДНСГБ. – К.: Аграрна наука, 2008. –
92 с. )
На основі системного підходу та статистичного методу, зокрема одного з
його прийомів – створення рангових рядів (ознак якості й кількості роботи
кожної бібліотеки), автори видання ставили за мету одержати відносний
комплексний показник кожній ознаці діяльності бібліотеки з послідуючим
визначенням її рейтингу за сумою рангів окремих відносних показників, що
дасть змогу визначити місце кожної бібліотеки серед аналогічних їй установ.
Рейтинг бібліотеки – це її місце серед інших бібліотек, яке визначене за
комплексними відносними показниками роботи, досягнутими впродовж
звітного року. Визначення цього показника забезпечує не лише прозорість
діяльності бібліотеки, але й створює імідж установи та впливає на рейтинг
ВНЗу, який обслуговується його бібліотекою.
За даною методикою є можливість на основі якісних, порівнюваних між
собою показників, виокремити бібліотеки, які працюють успішніше. Аналіз
досвіду таких бібліотек стане прикладом у роботі менш успішних бібліотек
навчальних закладів.
Одним з прийомів статистичного методу є побудова рангів за допомогою
кількісних характеристик статистичних показників про роботу підзвітних
бібліотек аграрних ВНЗ.
Для якісної оцінки діяльності кожної бібліотеки у 2011 році відбиралися,
згідно з надісланою до сектору науково-методичної роботи статистичною
формою, наступні кількісні показники, які названі основними ознаками
діяльності бібліотек аграрних ВНЗ, а саме:
- „Кадровий склад”
- Таблиця 1;
-„Інформаційно-бібліотечнеобслуговування” - Таблиця 2;
- “Інформаційно- масові заходи”
- Таблиця 3;
-”Інформаційно-бібліографічна діяльність”
- Таблиця 4;
- „Формування фонду”
- Таблиця 5;
- „Електронні ресурси”
- Таблиця 6;
- „Науково-методична, науково-дослідна,
- видавнича діяльність”
- Таблиця 7;
- „Матеріально-технічна база”
- Таблиця 8.
Для визначення рейтингу конкретної бібліотеки необхідно спочатку
визначити рейтинг кожної з названих основних ознак, побудувавши для цього
рангові ряди з властивих тільки їй комплексних показників згідно з
Статформою.
Наприклад, рейтинг ознаки діяльності бібліотеки „Кадровий склад”
(Таблиця 1) визначають такі комплексні відносні показники:
- кількість працівників з фаховою освітою
- кількість працівників з не фаховою освітою
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Слід зазначити, що, на відміну від першого, в останньому ранговому ряду,
за логікою, порядок розстановки чисел – від меншого до більшого, оскільки
кадровий склад працівників з не фаховою освітою є негативним явищем.
Аналогічно визначаються рейтинги решти основних ознак діяльності
бібліотек .
Далі обраховується сума побудованих рангових рядів, визначаючи
„внутрішній” рейтинг кожної з основних ознак діяльності бібліотеки (Таблиці
1 – 8), що є передостанньою операцією в процесі визначення місця конкретної
бібліотеки серед інших бібліотек ВНЗ.
Сума отриманих останніх відносних величин остаточно визначає рейтинг
кожної бібліотеки по порядку – від меншого до більшого числа (Таблиця 9).
Отже, за результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ
– ІУ рівнів акредитації (2007)
–
І місце належить науковій бібліотеці Миколаївського ДАУ;
–
ІІ місце – науковій бібліотеці ПФ Кримського АТУ;
–
ІІІ місце – науковій бібліотеці НАУ (НУБіПУ), м. Києва.
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації (2008):
–
І місце зайняла наукова бібліотека Миколаївського ДАУ;
–
ІІ місце – наукова бібліотека Сумського НАУ;
–
ІІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»
(табл. 9).
У рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у 2009р.:
– І місце – зайняла наукова бібліотека Сумського НАУ;
– ІІ місце – наукова бібліотека Львівського НАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека Миколаївського ДАУ(табл. 9).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у
2010р.
– І місце зайняла наукова бібліотека Білоцерківського НАУ;
– ІІ місце – наукова бібліотека Сумського НАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (табл.
9).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у
2011р.
– І місце зайняла наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ; –
– ІІ місце – наукова бібліотека Сумського НАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека Херсонського ДАУ(табл. 9).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у
2012р.
– І місце зайняла наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ;
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– ІІ місце – наукова бібліотека Херсонського ДАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»
(табл. 9).
Якщо в процесі визначення рангу за окремою ознакою цифри збігаються,
то їх підсумовують і одержану суму ділять на кількість доданків (результат
почергово заносять у ранговий ряд).
Якщо дві або кілька бібліотек в результаті підрахунків одержать однакову
суму відносних показників, то визначаючи рейтинг можна врахувати додаткові
дані звітності і планування цих бібліотек або представлені Науковометодичним центром аграрної освіти Міністерства аграрної політики України
щодо їх діяльності.
Якщо ж бібліотека не подала у річному звіті показників із визначених
ознак, то в такому разі вона одержує найбільшу кількість балів і її ранг за
ознакою знижується, що негативно впливає на рейтинг.
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Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10,5
10,5
12
13
14
15
16
17
17,5
17,5
20
21
22,5
22,5

Сума рангів
19
25
26.5
27
31
31,5
35,5
39
45
48
48
53,5
52,5
45,5
54
57,5
59
65
65
65,5
66
74
74

Назва установи
Таврійський ДАТУ/
Білоцерківський НАУ
Херсонський ДАУ
Сумський НАУ
Харківський НТУСГ
НУБіПУ м. Київ
Житомирський НАЕУ
Луганський НАУ
Миколаївський ДАУ
Харківська ДЗВА
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Львівський НАУ
Дніпропетровський ДАУ
Харківський НАУ
Вінницький НАУ
Подільський ДАТУ
Одеський ДАУ
Керченський ДМТУ
Полтавська ДАА
Уманський НУС
Львівський НУВМ та БТ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»

Табл. 1. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів
акредитації з кадрового складу
1
2
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13,5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
113,5

Рейтинг
42,5
63
52
60
63,5
68
72,5
77
85,5
88
90,5
91,5
92
97
98
106,5
124
126,5
140
146
155
177
92

Сума рангів

Львівський НАУ
НУБіПУ м. Київ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Дніпропетровський ДАУ
Херсонський ДАУ
Сумський НАУ
Луганський НАУ
Таврійський ДАТУ
Білоцерківський НАУ
Житомирський НАЕУ
Миколаївський ДАУ
Уманський НУС
Одеський ДАУ
Харківська ДЗВА
Подільський ДАТУ
Львівський НУВМ та БТ
Полтавська ДАА
Харківський НТУСГ
Вінницький НАУ
Керченський ДМТУ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
Харківський НАУ

Назва установи

Табл. 2. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації з
інформаційно-бібліотечного обслуговування.
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1
3
4
5
6
7
8,5
8,5
9
10
12
12
13
14,5
14,5
17
18
19
20
20
21
22
23

Рейтинг

Сума
рангів
16,5
19
22
28,5
30,5
32,5
38
38
17
40,5
50
49
51,5
53
53
57,5
64
68
55,5
72
77,5
85
85,5

Дніпропетровський ДАУ
Херсонський ДАУ
Миколаївський ДАУ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Луганський НАУ
Львівський НАУ
Таврійський ДАТУ
Сумський НАУ
Харківський НТУСГ
Подільський ДАТУ
Харківський НАУ
Уманський НУС
Одеський ДАУ
Харківська ДЗВА
Білоцерківський НАУ
НУБіПУ м. Київ
Житомирський НАЕУ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
Вінницький НАУ
Полтавська ДАА
Львівський НУВМ та БТ
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
Керченський ДМТУ

Назва установи

Табл. 3. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації з
інформаційно-масових заходів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Рейтинг
21,5
29,5
33
36
36,5
42,5
46
49
52
52,5
56
58,5
61
63
63,5
65.5
69
71
73
85
85,5
97
104,5

Сума
рангів
Дніпропетровський ДАУ
Уманський НУС
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Білоцерківський НАУ
Херсонський ДАУ
Миколаївський ДАУ
Подільський ДАТУ
Сумський НАУ
Харківський НТУСГ
Львівський НАУ
Львівський НУВМ та БТ
Луганський НАУ
НУБіПУ м. Київ
Харківський НАУ
Таврійський ДАТУ
Житомирський НАЕУ
Одеський ДАУ
Харківська ДЗВА
Вінницький НАУ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
Полтавська ДАА
Керченський ДМТУ
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»

Назва
установи

Табл. 4. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з інформаційно-бібліографічної діяльності
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1
2
3
4
5
6
7
8
9,5
9,5
11,5
11,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Рейтинг

8
24
26
27
33
37
37.5
39
41
41
46
46
49
49,5
52,5
53
54
57,5
67
70,5
76,5
82,5
86,5

Сума
рангів

Одеський ДАУ
Харківський НАУ
НУБіПУ м. Київ
Білоцерківський НАУ
Миколаївський ДАУ
Дніпропетровський ДАУ
Львівський НАУ
Подільський ДАТУ
Львівський НУВМ та БТ
Херсонський ДАУ
Харківська ДЗВА
Таврійський ДАТУ
Житомирський НАЕУ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Луганський НАУ
Сумський НАУ
Уманський НУС
Харківський НТУСГ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
Полтавська ДАА
Вінницький НАУ
Керченський ДМТУ
ВПНУБіПУ«Бережан.АТІ»

Назва
установи

Табл. 5. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з формування фонду

1
2
3,5
3,51
5
6
7
8,50
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18,5
18,5
20
21
23
220

Рейтинг
49,512,5
37
53
27
8
52,5
57,5
26
39
41
33
76,5
37,5
46
54
70,5
86,5
49
41
67
82,5
46
24

Сума рангів

ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Дніпропетровський ДАУ
Сумський НАУ
Білоцерківський НАУ
Одеський ДАУ
Луганський НАУ
Харківський НТУСГ
НУБіПУ м. Київ
Подільський ДАТУ
Херсонський ДАУ
Миколаївський ДАУ
Вінницький НАУ
Львівський НАУ
Таврійський ДАТУ
Уманський НУС
Полтавська ДАА
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
Житомирський НАЕУ
Львівський НУВМ та БТ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
Керченський ДМТУ
Харківська ДЗВА
Харківський НАУ

Назва установи

Табл. 6. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з електронних ресурсів
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Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9,5
9,5
11
12,5
12,5
14
15
16
17
17,5
19
20
21
22
23

Сума
рангів
22
29,5
41,5
56,5
57,55
58,5
59
62
63,5
63,5
69
79,5
79,5
89
93
104,5
111,5
111,5
107
127
136
137
143,5

Херсонський ДАУ
Дніпропетровський ДАУ
Таврійський ДАТУ
Харківський НТУСГ
НУБіПУ м. Київ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Миколаївський ДАУ
Житомирський НАЕУ
Луганський НАУ
Подільський ДАТУ
Львівський НАУ
Сумський НАУ
Харківський НАУ
Білоцерківський НАУ
Уманський НУС
Одеський ДАУ
Харківська ДЗВА
Вінницький НАУ
Керченський ДМТУ
Полтавська ДАА
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
Львівський НУВМ та БТ
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»

Назва установи

Табл. 7. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з науково-методичної, науково-дослідної і
видавничої діяльності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17,5
17,5
19
20
20
22
23

Рейтинг
29
32,5
39
39.5
45
47
48,5
54
55
57
61
64,5
65,5
70,5
74
91,5
93
93
104
123
108
125,5
136

Сума рангів
Білоцерківський НАУ
НУБіПУ м. Київ
Миколаївський ДАУ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Херсонський ДАУ
Сумський НАУ
Луганський НАУ
Дніпропетровський ДАУ
Львівський НАУ
Одеський ДАУ
Таврійський ДАТУ
Харківський НТУСГ
Харківський НАУ
Житомирський НАЕУ
Уманський НУС
Вінницький НАУ
Харківська ДЗВА
Подільський ДАТУ
Полтавська ДАА
Керченський ДМТУ
Львівський НУВМ та БТ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»

Назва установи

Табл. 8. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з матеріально-технічної бази
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Рейтинг

36
42,5
45,5
52
57
58,5
64,5
70,5
71
73
76
79,5
94
100,5
103
104,5
127.5
137,5
140
151,5
165,5
150
176,5

Сума рангів

Дніпропетровський ДАУ
Херсонський ДАУ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Білоцерківський НАУ
Миколаївський ДАУ
НУБіПУ м. Київ
Сумський НАУ
Луганський НАУ
Львівський НАУ
Таврійський ДАТУ
Харківський НТУСГ
Одеський ДАУ
Подільський ДАТУ
Уманський НУС
Харківський НАУ
Житомирський НАЕУ
Харківська ДЗВА
Вінницький НАУ
Львівський НУВМ та БТ
Полтавська ДАА
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
Керченський ДМТУ
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»

Назва установи

Табл. 9. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації за сумою
рейтингів ознак основних напрямів діяльності

НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК
АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-П РІВНІВ
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА 2012 РІК
І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕК
« БІБЛІОТЕКА — це місце роботи і храм думки,
лабораторія і музей, і вища школа, і місце
високих радощів, світ розуму і очей»
Микола Реріх1

Бібліотека є важливою складовою ВНЗ, яка допомагає входженню до
світового освітнього простору, сприяє впровадженню кредитно-модульної
системи навчання, підвищенню якості освіти, оволодінню інформацією про
світовий ринок праці. Рівень і якість навчання у ВНЗ певною мірою
визначається станом книгозбірні.2 У сучасному світі глобальної інформатизації
змінюється роль та розширюються функції бібліотек як основних
накопичувачів інформаційних ресурсів. Модернізація вищої освіти зумовлює
необхідність інтенсивних змін у роботі бібліотеки вищого навчального закладу
і дає можливість бібліотекам не тільки стати потужними інформаційнобібліотечними центрами, але й сприяти розвитку соціальних та освітніх
функцій3.
«Провідною і водночас визначальною функцією діяльності бібліотеки,
яка підпорядковує, змінює й спрямовує усі технологічні процеси в бібліотеці,
формує образ бібліотеки в очах користувачів і визначає її місце в суспільстві та
сферу соціального впливу – є інформаційно-бібліотечне обслуговування» –
вважають у Брацлавському агроекономічному коледжі. У звітному 2012 році
система обслуговування більшості бібліотек була спрямована на забезпечення
ефективності навчального процесу, оперативного, повного і якісного
задоволення інформаційних потреб користувачів, широкого впровадження
диференційованого підходу до обслуговування різних категорій читачів,
підвищення якості і культури обслуговування із застосуванням новітніх
інформаційних технологій.
У своїй діяльності бібліотеки спираються на законодавчі та нормативні
документи в галузі освіти та бібліотечної справи: Конституцію України,
Державну Національну програму «Освіта (Україна XXI ст.), Закони України
«Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну
програму інформатизації»; «Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій», Закон України «Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»,
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, директиви
Міністерства освіти і науки, Міністерства культури і туризму; регламентуючі
1

Зі звіту Новочорторийського аграр. технікуму

2

Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного
профілю у 2007–2009 рр. : інформ.-аналіт. огляд / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ;
[уклад. Л. А. Поперечна ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – К., 2010. – с.

3

http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/2010/fom_kor.htm
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документи коледжів та бібліотек; Розпорядження Кабінету Міністрів «Про
схвалення Концепції Державної цільової національної культурної програми
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека -XXI ст.»;
нормативні акти та документи з бібліотечної справи органів управління
вищими начальними закладами, методичні та інструктивні матеріали ННСГБ
НААНУ та головних бібліотек територіальних об’єднань.
Пріоритетними напрямами діяльності більшості бібліотек протягом
звітного року були:

сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, відображення у
змісті роботи питань реформування національної системи вищої освіти;

розширення інформаційного потенціалу бібліотек за рахунок формування
фонду, поповнення власних інформаційних ресурсів;

забезпечення документованими та електронними інформаційними
ресурсами навчально-виховної та науково-дослідницької діяльності коледжу;

створення умов доступу користувачів до інформаційних ресурсів
бібліотеки та ресурсів Інтернет;

формування інформаційної культури користувачів;

підвищення професійного рівня працівників бібліотеки (відповідно до
сучасних вимог);

створення власних web-сторінок на сайті ВНЗ

забезпечення реалізації положень Болонського процесу для підвищення
якості освіти;

забезпечення широкого спектру бібліотечних послуг;

вивчення та використання нових форм і методів бібліотечної роботи;

впровадження інноваційних підходів до формування інформаційних
ресурсів; їх зберігання, використання і створення системи доступу;

сприяти вихованню гармонійної, морально-досконалої і високо освіченої
особистості, фахівця свідомого громадського обов’язку;

пропагувати та розкрити через книгу та інші документи зміст
загальнолюдських цінностей історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї
національного державотворення;

забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та
інформаційне
обслуговування
студентів,
педагогічний
колектив,
співробітників, та інших категорій читачів на основі широкого доступу до
бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів;

координувати
діяльність
бібліотеки
з
іншими
бібліотечноінформаційними установами;

створювати і забезпечувати систематичне ведення довідковобібліографічного апарату використовуючи як традиційні так і комп’ютерні носії
інформації.

удосконалення роботи по відродженню національної культури,
патріотичному та екологічному виховання студентів, формування здорового
способу життя;
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сприяння вихованню українця-патріота, гармонійної, морально
досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для
інтелектуально, духовного і творчого розвитку, розкриттю через книгу змісту
загальнолюдських цінностей, вітчизняної та світової історичної, наукової та
культурної спадщини;

забезпечення
науково-дослідної
роботи
бібліотеки
з
питань
книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, історії бібліотечної справи і
бібліографії.

забезпечення інформаційно-документальної підтримки навчальновиховного процесу і самоосвіти студентів та педагогів;

відбір, комплектування, систематизація документів та досягнення
максимальної відповідності запитів користувачів до надходжень літератури;

поповнення баз даних електронного каталогу документів;

забезпечення оптимальних умов для збереження книжкового фонду;

активна участь бібліотеки у процесі виховання студентів, допомога у
формуванні
повноцінної,
соціальноактивної
особистості,
вихованняпатриотизму,
активноїгромадянської
позиції,
гуманності,
моральності, високої культури міжнаціональних відносин, толерантності,
духовної та фізичної досконалості, художньо-естетичної, научної, трудової та
екологічної культури;

впровадження електронних технологій у бібліотечні процеси;

координація дій бібліотеки коледжу з педагогічним колективом в
сприянні реалізації державної політики в галузі освіти, виховання загальної
культури, національної свідомості студентів;

реформування
бібліотеки
в
бібліотечно–інформаційний
центр,
упровадження
сучасних
інформаційно-комунікативних,
бібліотечних
технологій;

за допомогою бібліотечної програми Ірбіс та можливостей Internetцентру проведення роботи з популяризації електронного каталогу бібліотеки;

вдосконалення послуг, що надаються бібліотекою, на основі
впровадження нових інформаційних технологій і комп'ютеризації бібліотечноінформаційних процесів, формування комфортного бібліотечного середовища;
розширення асортименту форм, методів і технологій бібліотечної практики;

виховання гармонійної, морально досконалої й високо освіченої
особистості, фахівця, свідомого свого громадського обов’язку, відкритого до
інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

формування самосвідомості характеру, забезпечення духовної єдності
поколінь, виховання любові й поваги до батьків, рідної землі та історії свого
народу. Виховання у студентів моральних цінностей, ідеалів, культурних
традицій, норм взаємин між людьми в суспільному оточенні, турботи про
молодших, милосердя.
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виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими
людьми, носіями високої правової, політичної, соціально-психологічної,
естетичної,фізичної та валеологічної культури;
У Ладижинському коледжі відзначають: «У нових інформаційних реаліях
бібліотека як культурний центр і місце обміну знаннями динамічно
перетворюється у своєрідний полюс доступу до нових знань. Інформатизація
усіх сфер життя суспільства спричинила збільшення числа напрямів діяльності
бібліотеки. Новітні технології, зокрема Інтернет, став потужним додатковим і
доволі запитаним ресурсом. Завдяки їм читачі тепер мають змогу знайомитися з
електронними каталогами бібліотеки, користуватись її інформаційними
надбаннями. Модернізована книгозбірня сучасного вищого навчального
закладу – ключовий інформаційний ресурс, галузеве інформаційне середовище
вишу. Головним в бібліотечній діяльності стає не нагромадження фондів, а
політика нарощування ресурсів шляхом розвитку корпоративних зв'язків між
бібліотеками і придбання повнотекстових баз даних».
Цікавий погляд на роль бібліотек має Горохівський коледж: «Бібліотека
коледжу є не просто закладом просвітницького характеру, центром
гуманітарної культури – це інформаційний центр, який виконує завдання
забезпечення вільного й необмеженого доступу до інформації, збереження її
джерел, а також прищеплення любові до книги, виховання повсякденної
потреби в читанні, формування в учнів читацької компетентності, яка б
допомогла їм досягти високої культури читання, отримати уявлення про
багатогранний світ людського життя, орієнтуватися в сучасному складному
інформаційному середовищі».
«Бібліотека – це визначний центр спілкування і духовності. Без неї не
можна уявити освіту і самоосвіту педагогічних працівників і студентів. За
своєю сутністю бібліотека-це храм мудрості, берегиня книжкового скарбу і
людського знання. Бібліотека коледжу є обов’язковим структурним підрозділом
навчального закладу. Для досягнення якості освіти, успішного її розвитку
визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування,
максимальне забезпечення навчальною та методичною літературою, доступом
до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу
покликана забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим
потоком інформації та її користувачами. Інформатизація усіх сфер життя
суспільства спричинила збільшення числа напрямів діяльності бібліотеки.
Новітні технології, зокрема Інтернет, став потужним додатковим і доволі
запитаним ресурсом» (Технологічний коледж ДДАУ).
Бібліотека Нікопольського коледжу з кожним роком все більше
перетворюється на автоматизований бібліотечно-інформаційний центр, що
забезпечує доступ до інформації незалежно від місця її зберігання і стає
справжнім навігатором у світі інформаційних послуг. Перехід на нові
інформаційні технології став одним із найактуальніших напрямів її роботи.
Запровадження електронних інформаційних технологій сприяло підвищенню
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якості обслуговування користувачів, тому що сучасні студенти надають
перевагу інформації саме в електронному вигляді.
У Новомосковському коледжу ДДАУ та інших вважають, що бібліотека є
центром спілкування і духовності. Без неї неможливо сьогодні уявити навчання
і виховання студентів, освіту і самоосвіту викладачів коледжу.
«Бібліотека – це місце роботи, науково-дослідницький центр і
лабораторія, і музей, і вища школа, і місце високих радощів, світ розуму і очей.
Саме такий підхід працівників бібліотеки до всіх без винятку форм і методів їх
роботи сприяє формуванню духовно-моральних цінностей у різних за віком,
вподобаннями, прагненнями, характером читачів» вважають у бібліотеці
Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного коледжу.
Техникум землевпорядкування ЖНАЕУ: «В наш час у всіх сферах
життєдіяльності людини і суспільства все більше утверджуються загально
цивілізаційні тенденції розвитку, характерні для XXI ст. Передусім - це
тенденція зближення націй, народів, держав через створення спільного
економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Друга тенденція це перехід людства від індустріальних до науково- інформаційних технологій і
формування суспільства знань. Ці та інші тенденції висувають як основні
пріоритети освіту і науку - сфери, що забезпечують розвиток людини і
суспільства. Освіта, в її непорушному органічному звязку з наукою, стає все
більш могутньою рушійною силою економічного зростання. Більшість завдань
сучаних навчальних закладів безпосередньо пов'язані з діяльністю їх бібліотеки
- важливої ланки навчального та наукового процесів. Саме бібліотека є одним з
найважливіших підрозділів навчального закладу, саме від ресурсів та послуг
бібліотеки залежить багато в чому якість та зміст навчання».
Житомирський будівельний коледж: «Прискорення темпів розвитку
сучасного суспільства, ускладнення завдань, що лежать перед освітою,
зумовлюють зростаючі інформаційні потреби викладачів, студентів, вимагає
переосмислення роботи бібліотеки з позиції її користувачів. Перед бібліотекою
стоїть завдання – стати головним ресурсом навчального закладу в забезпеченні
наукової та освітньої роботи, учасником навчального процесу. Бібліотека ВНЗ –
це провідний науково-інформаційний, культурно-освітній підрозділ, основне
завдання якого - повне, якісне і оперативне бібліотечно- бібліографічне та
інформаційне обслуговування усіх категорій користувачів. На основі широкого
доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів. В
бібліотеках сьогодні проходить кардинальні зміни, перебудова системи
обслуговування, яка спрямована на надання нових послуг, пов’язаних з
доступом до світових та інформаційних ресурсів. На перший план виходять
проблеми доступності інформації в сучасному світі, роль бібліотек у
використанні електронних ресурсів та їх вплив на розвиток освіти, науки,
культури».
«Бібліотека – це інформаційний, культурний, освітній заклад, головним
завданням якого є забезпечення інформаційних, науково - дослідних, освітніх,
культурних та інших потреб користувачів(ст. 1 Закону України «Про
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бібліотеки та бібліотечну справу»). Бібліотечна справа за своєю суттю – це
етична діяльність, що втілює ціннісні підходи до професійної роботи з
інформацією. Щоденне прагнення руйнувати стереотипи, робити
обслуговування користувачів більш гнучким стало для працівників бібліотеки
коледжу чи не головною передумовою професійної діяльності. Зручно та
комфортно у бібліотеці повинно бути всім: і відвідувачам і самим
бібліотекарям. Зміна внутрішнього простору, креативні структурні
перетворення, підвищення якості бібліотечних послуг» – ось основні вектори
діяльності і розвитку бібліотеки Малинського лісотехнічного коледжу на 2013
рік.
Житомирський агротехнічний коледж: «В Україні давно сформована
система інформаційних інститутів, підрозділів, діяльність яких спрямована на
створення, накопичення, опрацювання і використання інформаційних
ресурсів. Ключове місце в цій системі належить бібліотекам. Саме вони
забезпечують акумулювання, формування і використання основного
доступного інформаційного ресурсу, сприяють задоволенню і формуванню
інформаційних потреб як одного з визначальних компонентів інформаційної
інфраструктури. Сьогодні однією з головних функцій бібліотеки ВНЗ
законодавчо визнана освітня функція, що є невід’ємною частиною її
діяльності. Бібліотека підтримує процес навчання і виховання, є частиною
вищої школи і, в першу чергу, забезпечує навчальний процес та науководослідну діяльність інформаційними ресурсами, виконує властиві їй завдання :
навчальні (надає навчально- методичний матеріал), наукові (надає інформацію
щодо предмета, теми), довідкові (задовольняє інформаційні потреби з
необхідного кола питань), просвітницькі (формує інформацію з історії
України, про визначні події, ювілейні дати, краєзнавства, культури тощо)».
У Мелітопольському коледжі з метою підвищення кваліфікації
працівники бібліотеки коледжу вивчають та втілюють в роботу своєї бібліотеки
досвід роботи бібліотек свого міста та досвід бібліотек, який висвітлюється в
періодичних виданнях: « Освіта, технікуми, коледжи», « Освіта України»,
«Бібліотечна планета» та в збірках «Організація навчально – виховного
процесу», «Виховна робота в технікумах, коледжах», які систематично
надходять з науково – методичного центру та розташовуються на сайтах
бібліотек коледжів. Пріоритетною формою підвищення кваліфікації є семінари.
У Снятинському технікумі Подільського ДАТУ вважають, що бібліотека
«виконує роль інформаційного посередника для тих, хто вчить, і тих, хто
вчиться. Участь бібліотеки в освітньому процесі, не менш важлива, ніж участь
викладачів».
Бібліотка Технолого-економічного коледжу БНАУ акцентує увагу на зміні
характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації
та інформатизації суспільства, що зумовили зміну функцій та статусу бібліотек
вищих навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають
здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо-виховного
процесу.
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У Законі України «Про вищу освіту» важливе місце відводиться
культурно - виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Бібліотека
коледжу є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.
Робота бібліотеки вищого навчального закладу - надзвичайно
багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де студенти розвивають
читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості,
де формується читач-творець. Особливістю м бібліотеки вищого навчального
закладу є те, що вона покликана, крім перелічених вище завдань освітніх
бібліотек, брати активну участь у професійному становленні учнів - майбутніх
висококваліфікованих молодших спеціалістів.
У доповіді зав. бібліотекою Ірпінського коледжу, звіті Прибрежненського
аграрного коледжу та інш. ця думка набуває подальшого розвитку:
«Модернізація вищої освіти в Україні при переході на Болонську систему
зумовлює необхідність трансформації бібліотек вищих навчальних закладів в
сучасні, багатофункціональні інформаційно-комунікативні центри. Це означає,
що до традиційних завдань збереження та примноження книжкових зібрань
додаються функції інформаційних центрів, які покликані, з одного боку,
розширити перелік власних інформаційних ресурсів за рахунок створених
бібліотекою та доступних світових інформаційних ресурсів, з іншого, перед
бібліотекою ставиться завдання забезпечити максимально повне використання
ресурсів з усіх можливих точок доступу шляхом повноцінного
автоматизованого сервісу, навчання користувачів основам самостійного
ефективного пошуку та надання допомоги у використанні ресурсів».
«Бібліотека коледжу є не лише джерелом інформації, місцем для
проведення різних цікавих заходів, осередком спілкування, але й центром
інформаційного супроводу інтелектуального розвитку студента та підвищення
педагогічної майстерності вчителя» (звіт Прибрежненського коледжу).
Певна класифікація основних функцій бібліотеки зроблена у
Бахчисарайському будівельному технікумі :
 Акумулююча - бібліотека формує, накопичує, систематизує і береже
бібліотечно-інформаційні ресурси.
 Сервісна - бібліотека надає інформацію про наявні бібліотечноінформаційні ресурси, організовує пошук і видачу бібліотечно-інформаційних
ресурсів, забезпечує доступ до видалених джерел інформації.
 Учбова - бібліотека організовує підготовку по основах інформаційної
культури для різних категорій користувачів.
 Виховна - бібліотека сприяє розвитку відчуття патріотизму по
відношенню до держави, свого краю.
 Просвітницька - бібліотека залучає студентів до скарбів світової і
вітчизняної культури.
 Координуюча - бібліотека погоджує свою діяльність зі всіма
підрозділами, іншими бібліотеками, медиатеками для більш повного
задоволення потреб користувачів в документах і інформації
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Вишнянський коледж ЛНАУ: «І сьогодні доречно підкреслити слова
американського поета, драматурга, критика та громадського діяча Арчибальда
Макліша: «…бібліотека майже єдина з великих пам’яток цивілізації, стоїть
зараз ще вище, ніж раніше. Вона залишається мовчазним і стійким свідченням
того, що великі книги все ще говорять, причому не поодиноко, а начебто разом.
Треба підкреслити, що саме в стінах бібліотеки діяв постулат демократичного
суспільства: право людини користуватися бібліотекою не обмежувалося з
причини віку, раси, віросповідання, національності, соціальних або політичних
поглядах».
«Провідним напрямом роботи бібліотеки Екологічного коледжу ЛНАУ у
2012 р. було задоволення потреб користувачів у документах та інформації з
екологічних питань, науково - інформаційне забезпечення розвитку аграрної
політики, теорії та практики навчання, введення нових інноваційних методів
роботи із студентами. З цією метою більш ретельно і повно сформувався
інформаційний ресурс бібліотеки документами не тільки екологічного і
аграрного профілю, але й із суміжних галузей знань на різних носіях
інформації, у традиційному і електронному режимі. Оперативніше
здійснювалося опрацювання і введення у читацький обіг нових надходжень,
впровадження інноваційних технологій у практику діяльності бібліотеки,
внесення до електронного каталогу ретрофонду бібліотеки і картотеки
книгозабезпечення. Також, здійснювалося формування цілісної системи роботи
з книгою в коледжі, осмислення ролі бібліотеки педагогічними працівниками та
студентами, як духовної так і матеріальної бази навчання.
Головними завданнями роботи бібліотеки в 2012 році було бібліотечноінформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів
навчально-виховного процесу; в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних
вимог, у самоосвіті; сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої
особистості, свідомої свого громадянського обов'язку. Здійснювалась
пропаганда літератури з усіх галузей життєдіяльності. Надавалась допомога
педколективу в навчально-виховному процесі».
Стрийський коледж: «Інформаційні технології проникають у всі сфери
людської життєдіяльності, стають потужною продуктивною силою суспільства.
Тому в найближчому майбутньому від рівня інформації і культури молодого
покоління залежатиме потенціал будь-якої держави та добробут її народу в
цілому».
Ананьївський аграрно-економічний коледж зробив цікаве спостереження:
«…років п’ять – десять тому, з появою нових програм, орієнтацією студентів на
самостійний пошук інформації, у зв’язку з недостатньою кількістю підручників,
у бібліотеці було набагато більше відвідувачів. Але з’явився Інтернет і ще
багато чого привабливого для користувачів і відвідування бібліотеки
зменшилось.
Безперечно, справити враження на сучасного користувача і зробити для
нього відвідування бібліотеки необхідністю - завдання не з легких. Потрібні
нестандартні зміст і форми, нове бачення, нова лексика, нові способи
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комунікації, здатність передбачити читацькі потреби».
Хомутецький ветзоотехнікум: «Книга завжди була, є і буде
першорядним джерелом знань, саме від бібліотекаря та викладачів залежить, чи
стала бібліотека інформаційною цінністю, Берегинею знань, а не допоміжною
структурою в навчальних закладах. Бібліотека навчального закладу сьогодні це відчинені двері в широкий світ, варто лише переступити поріг, щоб
отримати різноманітну інформацію. Бібліотека навчає читачів орієнтуватися у
світі інформації, уміло користуватися нею, дає можливість швидко підібрати
необхідну літературу. Реалізація основних завдань, пріоритетних напрямів та
проблем діяльності, над якими працюють бібліотекарі, вимагають системного
підходу та вибору доцільних технологій, методів та форм роботи»
В умовах високої конкуренції на ринку освітніх послуг Рівненський
державний аграрний коледж прагне до реалізації стратегічних завдань
вищої аграрної освіти. Імідж коледжу залежить від інноваційного потенціалу
навчального закладу, рівня інноваційної культури педагогічного колективу, що
передбачає досягнення нової якості навчально-виховного процесу, здійснення
кардинальних, базових перетворень у змісті, технологіях навчання й виховання.
Стабільними є показники досягнень РДАК - за щорічним рейтингом
Міністерства аграрної політики та продовольства України коледж входить у
п’ятірку кращих вузів серед 118 аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації.
Млинівський технолого-економічний коледж: «Глобалізація, швидка
зміна технологій, визначення пріоритетів сталого розвитку суспільства
зумовлюють зростання ролі освіти. Освіта і наука є найголовнішими чинниками
становлення України на світовому ринку високих технологій. Новітні
технології вимагають від молодих фахівців не просто бути освіченими,
активними, вміти самостійно приймати рішення, бути соціально
зорієнтованими».
Глухівський коледж СНАУ вважає: «Модернізована книгозбірня
сучасного вищого навчального закладу – ключовий інформаційний ресурс,
галузеве інформаційне середовище вишу. Головним в бібліотечній діяльності
стає не нагромадження фондів, а політика нарощування ресурсів шляхом
розвитку корпоративних зв’язків між бібліотеками і придбання повнотекстових
баз даних».
Роменський, Заліщицький колледжі, Каховський аграрний технікум, інші
зосередили увагу насамперед на упровадженні сучасних бібліотечних
технологій, спрямованих на поліпшення якості обслуговування усіх категорій
користувачів. Новітні технології, зокрема Інтернет, був потужним додатковим і
доволі запитуваним ресурсом. Завдяки цьому користувачі мали змогу
знайомитися з електронними каталогами бібліотеки, користуватись її
інформаційними надбаннями. Головним в бібліотечній діяльності Роменського
коледжу було не нагромадження фондів, а політика нарощування ресурсів
шляхом розвитку корпоративних зв’язків між бібліотеками і придбання
повнотекстових баз даних.
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Кіцманьський технікум ПДАТУ: «У кожній країні в різні періоди
бібліотеки виконували важливу духовну місію – бути дзеркалом і пам’яттю
народу, держави, центрами їхньої духовності. Історія України невіддільна від
історії її бібліотек. Книжність, освіченість – одна з характерних рис українців.
Грамотність широких кіл українського народу засвідчена багатьма істориками.
Цього не можна було б досягти без створеної нашим народом розвинутої
системи освіти і книгозберігання. Накопичені на протязі багатьох століть
книгозбірнями України, унікальні пам’ятки відкривають широку дорогу до
знань, до духовного самовдосконалення мільйонам наших співгромадян.
Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки навчального закладу можна
характеризувати як якісне якщо є потужна бібліотека, яка накопичує і зберігає
інформаційні ресурси, надає інформаційні послуги, запроваджуючи новітні
технології».
Козелецький технікум ветеринарної медицини БНАУ наголошує, що нині,
у період переходу від індустріальної до постіндустріальної, інформаційної,
форми розвитку людства ефективність використання інформаційного
потенціалу набуває дедалі більшого значення для розвитку країни…Стрімкий
розвиток інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет змусили
бібліотеки взяти на себе функції інформаційних центрів, в яких зосереджені як
традиційні друковані видання, так і сучасні носії інформації.
У Остерському коледжі будвництва та дизайну «Діяльність бібліотеки
коледжу регламентується «Положенням про бібліотеку…», розробленим на
основі «Типового положення про бібліотеку аграрного вищого закладу 1-4
рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України».
Не можна не погодитись з працівниками Сосницького с.-г. технікуму:
«Бібліотека – шлях до храму, який кожен будує в душі своїй, створюючи
себе – розумного, справедливого, культурного, люблячого Україну».
ІІ. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК.
Брацлавський агроекономічний коледж4 надіслав: звіт на 12 стор.,
написаний змістовно, грамотно, на жаль, дещо невідповідно вимогам до
структури звіту. План на 7 стор., побудований по розділах. Додатки, а їх
немало: реєстр періодичних видань, матеріали диспуту «Комп’ютер або книга»,
«Будуйте і творіть прекрасне. У вічності лишайте слід» (літер.-муз. вечір),
бесіда «Жіноча особистість на життєвих перехрестях»…Надіслано також
компакт-диск зі звітом.
Верхівський сільськогосподарський коледж
ВНАУ
надіслав звіт
бібліотеки (11 стор.), план (6 стор.) разом з фотоілюстраціями із життя
коледжу, сценаріями масових заходів. Вказані матеріали надіслані також
електронною поштою.
Технологічно-промисловий коледж ВНАУ надіслав коротенький (2 с. )
неструктурований звіт і статистичні показники.
4

Тут і далі маються на увазі бібліотеки установ.
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Іллінецький державний аграрний коледж – об’ємний на 27! сторінок,
структурований, змістовний звіт. (План?) . Додатки:
- Тематичний рекомендаційний список літератури
- Календар знаменних і пам’ятних дат
- Усний журнал «Наша планета – колиска житя»
Ладижинський коледж ВНАУ надіслав красиво оформлені матеріали в
пружинній палітурці: основні відомості, грунтовний звіт (18 стор.), план і
додатки – сценарії виховних заходів.
Бібліотека Немирівського коледжу будівництва та архітектури
надіслала окрім статистичних показників коротенький звіт (2 стор.), цікавий
сценарій «Гетьман української музики» (до 170-річчя Миколи Лисенка) та
літературно-музичну композицію «Найчарівніша Чіо-Чіо-Сан», фото
іллюстрації з життя коледжу.
Бібліотека Тульчинського технікуму ветеринарної медицини БНАУ
надіслала разом з основними відомостями звіт на 14 стор., план на 8 стор., а
також: сценарій «Малишкові дороги» на 10 стор., методичні рекмендації
«Інтернет для допитливих» і «Як читати газети та журнали», список літератури
по темах (4 стор.).
М.-Подільський технолого-ек. кол. ВНАУ надіслав спочатку матеріали
електронною поштою, а потім і тверду копію. Текстовий звіт з пояснювальною
запискою містить 33 стор. чудово ілюстрованого з діаграмами і
фотоілюстраціями тексту. Прекрасний звіт!, план робіт також грунтовний на 18
стор.
Чернятинський коледж надіслав основні відомості, звіт на 4 стор.
Красиві фотоілюстрації до масових заходів, але текстових матеріалів замало,
що знизило загальне враження.
Володимир-Волинський агротехнічний коледж – основні відомості і звіт
на 13 стор, план на 16 стор. Звіт старанний, структурований. Велику увагу
приділено інформаційно-масовій роботі. Розгалужені змістовні додатки на 30
стор. Багато зроблено для впровадження нових технологій: відкрито та
зроблено ремонт кабінету Інтернет ресурсів, куплено принтер, сканер,
ксерокс…
Горохівський коледж. Надіслано: основні відомості – неповні, тільки
одна сторіна статистичних показників – звіт-план на 8 стор., інформація про
масові заходи на 3 стор.
Рожищенський коледж надіслав непоганий матеріал, у т.ч. на CD і
електронною поштою. Грамотно написаний звіт (8 стор.), детальний план на 14
стор. Сценарій виховного заходу «Ти вічний біль Афганістан».
Верхньодніпровський коледж ДДАУ надіслав багато папок скоросшивачів,
також CD. Звіт на 13 стор., план – 11 стор. Багато сценаріїв: «Галерея
мистецьких творів Шевченка», «Писанка – символ і оберіг», «Бібліотечний
гурток», «Про земельне законодавство», «Козацький дух у рідному краї» та
інш.

99

Коледж електрифікації надіслав докладний звіт на 11 стор., план на 4
стор., методичні рекомендації до проведення Дня знань «Моя Україна – вільна
держава». Відзначимо (із звіту) можливість користування Wi-Fi в читальному
залі бібліотеки.
Технологічний коледж ДДАУ надіслав звіт 13 стор., план – 9 стор., цікаві
фотоілюстрації з життя коледжу.
Нікопольський коледж ДДАУ окрім твердої копії надіслав компакт-диск і
Е-мейл. Звіт змістовний на 19 стор., надіслано цікаві матеріали – примірник
газети, присвячений 90 – річчю коледжу, рекомендації ради директорів ВНЗ 1-2
р.а. Дніпропетровської області.
Новомосковський коледж ДДАУ надіслав гарно структурований звіт на
12 стор. (також і на СДР). У бібліотеці було 3, наразі 2 працівника, 2
комп’ютери, на жаль виходу в Інтернет нема. В бібліотеці проводиться
«Тиждень першокурсника», є МБА з бібліотекою ДДАУ. Представлено ряд
цікавих матеріалів: «Подорож по рідному коледжу», покажчик книг, публікацій
та розробок викладачів коледжу, сценарій «Державні та народні символи моєї
Батьківщини» та ін.
Ерастівський коледж ім. Бродськго ДДАУ надіслав змістовний звіт (9
стор.), план (7 стор.), список періодичних видань на 2013 р., сценарій до дня
бібліотек.
Донецький технікум Луганського НАУ – непоганий звіт на 6 стор., план на
5 стор., сценарій вечора «Стежками Малишкових пісень».
Костянтинівський техн. Луг.НАУ надіслав план (11 стор.), сценарій
літер.-муз. вечора «Владимир Висоцкий – поэт, певец, актер, гражданин». Звіт
не надіслано.
Слов’янський технікум ЛНАУ надіслав: звіт і план по 3 стор., сценарії
виховної години: «Дім мудрості, аптека для душі», «30 вересня –
Всеукраїнський день бібліотек».
Горлівський технікум харчов. промисл. Луг. НАУ. Звіт на 13 стор..
написаний грамотно. Сценаріїв заходів немає.
Верхівнянська філія Житом. агротех кол. Звіт на 6 стор., план – 3 стор.,
цікаво поданий сценарій до Дня вчителя «Мудрий провідник».
Технікум землевпорядкування ЖНАУ подав докладний звіт на 13 стор.,
план, додатки (сценарій «Чому мене так вабить рідна хата?»).
Житомирський будівельний коледж надіслав непоганий звіт на 6 стор.,
план.
Малинський лісотехнічний коледж : змістовний звіт разом з планом робіт
і додатками (сценарії заходів) в одному файлі на 86 стор.
Новочорторийськ. аграр. техн. – надіслано гарний звіт (з епіграфом) на
11 стор., добротний план на 9 стор., сценарій уроку мужності «Крути: подвиг і
трагедія».
Житомирський агротехнічний коледж – звіт на 12 стор., план на 5 стор.,
сценарій тематичного вечора до Дня бібліотек, вирізка з газети про вчителя
математики коледжу.
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Мукачівський аграрний коледж надіслав змістовний звіт на 13 стор.,
детальний план на 11 стор. у т.ч. і на компакт-диску.
Василівський коледж ТДАТУ надіслав гарні матеріали: паспорт,
статистичні показники, текстовий звіт на 12 стор., план на 6 стор., розроблені
анкета «Якість обслуговування очима читачів», літературна вітальня,
присвячена О.С.Пушкіну, інше.
Оріхівський с.-г. технікум – текстовий звіт на 5 стор., сценарій
літературного свята «Мереживо осінніх барв» з фотоілюстраціями.
Ногайський коледж ТДАТУ надіслав звіт на 9 стор., план 2012 р., план
2013 р., сценарій заходу «Телебачення – інформаційний помічник, чи джерело
агресії» (ток-шоу).
Запорізький коледж Таврійського ДАТУ: звіт на 9 стор., структурований ,
близький до стандартних вимог, плани робіт культурно-масової та Ради
бібліотеки. Сценарії: Вечора-розваг до Дня Св. Валентина на 14 стор.,
літературного вечора «Тарас Шевченко – провісник долі України» (8 стор.),
бесіди-розповіді «Доторкнись до книги» (5 стор.); нові надходження до
бібліотеки.
Бердянський коледж ТДАТУ – звіт на 7 стор., матеріали брейн-рингу
«Студент і закон» на 9 стор.
Мелітопольський коледж ТДАТУ - звіт на 8 стор. з невибагливим
літературним стилем, сценарії: турнір «Знавці права» (14 стор.), правовий ринг
«Кожен споживач зобов’язаний знати».
Тлумацький коледж Льв.НАУ - звіт на 2 стор., сценарії «Андріївські
вечорниці», «Життя дається нам на добрі справи»…
Снятинський технікум ПДАТУ – звіт на 11 стор., план – 17 стор.
Рогатинський держ. аграрний коледж надіслав самобутній звіт на 8
стор., сценарій до Дня бібліотек «Цей дивосвіт – бібліотека».
Івано-Франківськ. коледж Льв.НАУ – звіт на 10 стор., матеріали до
виховної години. Задовільна оцінка.
Олександрійський технікум БНАУ . Текст звіту на 3 стор., план на 3 стор.,
сценарій : «Вклонюся імені твому. Тобі, хліборобе, присвячуємо».
Бобринецький с.-г. технікум ім. В. Порика БНАУ - звіт і план по 5 стор.
Компаніївський технікум ветеринарної медицини БНАУ надіслав разом
зі звітними матеріалами також і вітальну з Новим роком листівку. Текстовий
звіт, план і сценарії – загалом об’ємна папка.
Кіровоградський технікум механізації. сільського господарства надіслав
звіт на 7 стор. і цікавий матеріал сценарію «Суд над суржиком».
Немішаєвський агротехнічний коледж. Надіслано об’ємний, змістовний
матеріал в папці-скоросшивачу, який заслуговує високої оцінки. Звіт на 16
стор., детальний, ґрунтовний план, приділено увагу роботі Бібліотечної Ради.
Додатків багато, вони різнопланові:

Вівчарство та козівництво – важливі галузі тваринництва

«Сіємо зерна мудрості» – про книгу до 100-річчя закладу
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Презентація книги «Духовний скарб народу», автори Тамара і Ольга
Угнівенко.

Читацька конференція до 20-ї річниці Державного Гімну України

Усний журнал «Сторінками історії української писемності»

«2012 – рік здорового способу життя»

Міжнародна наук.-практ. конференція «Великий реформатор ХХ
століття» (до 150-річчя від дня народження П.А.Столипіна)

Номер газети «Освіта аграрна» із заміткою про засідання
навчально-методичної комісії зав. бібліотек аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. на базі
Немішаєвського агротехнічного коледжу та «Ірпінського економічного
коледжу»

Примірник газети «Немішаєвский агротехнічний коледж»
Таращанський агротехнічний коледж надіслав текстовий звіт на 6 стор.,
добротні матеріали сценаріїв, перелік інформаційно-масових заходів.
Ржищівський будівельний технікум
– звіт на 8 стор., плану нема,
сценарій «Козацькі забави» з красочними фото.
Маслівський держ. аграрний технікум ім П.Х.Гаркавого
надіслав
матеріали також електронною поштою (звіт на 4 стор. , план), але сценаріїв не
надійшло.
Боярський коледж екології природних ресурсів НУБіПУ – задовільні звіт
і план по 3 стор. Додаток 1 стор.
Ірпінський економічний коледж НУБіПУ . Надіслано доповідь на
методкомісії зав. бібліотекою Горніч Н.В.: «Інформаційно-комунікативна
діяльність бібліотеки та її роль у підвищенні якості знань студентів» рівня
методичної розробки; фото з життя бібліотеки; змістовний гарно
структурований звіт на 10 стор.; докладний перелік нових надходжень до
бібліотеки; сценарій заходу “Його творчість випоєна соками рідного краю”. До
100-річчя від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха. Надіслані
матеріали заслуговують високої оцінки.
Кримський технікум гідромеліорації і механізації с. г. НУБіПУ надіслав
звіт на російській мові (7 стор.), детальний план на 6 стор., але методичну
розробку сценарію «Вічний дарунок – хустина квітчаста» (5 стор.), на
державній мові!
Прибрежненський аграрний коледж потребував при аналізі особливого
підходу. Багато звітного матеріалу, надіслано також CDR! Багато ілюстрацій.
Дещо незручно користуватись матеріалом у файлах. Надіслано:
 Прекрасний буклет бібліотеки

Звіт на 44 стор.! Змістовний, прекрасно оформлений,
структурований, з епіграфами до розділів, гарно ілюстрований. Зразковий звіт!
 Відеоматеріал «История прав человека …» – 1,7 Гб!!
 Комп’ютерні композиції до 100-річчя колледжу
 Рекомендаційні списки літератури
Кримський агропромисловий коледж надіслав звіт на 5 стор., список
рекомендованої літератури.
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Бахчисарайський будівельний технікум надіслав статистичні показники,
план замість звіту.
Політехнічний коледж Луг.НАУ
надіслав змістовний, дуже цікавий,
зразковий матеріал! У солідній красивій папці! Сам звіт оформлено як книжку
у альбомному форматі. Надіслано декілька брошур, які буде передано у фонд
ННСГБ НААН. Матеріал дубльовано на 2-х компакт-дисках. Більш детально
звіт бібліотеки коледжу буде розглянуто у розділах огляду
Слов’яносербський технікум Луг.НАУ надіслав звіт (7 стор.), план (7
стор.), бібліографічний покажчик «Земля – багатство людства».
Старобільський технікум Луг.НАУ
Звіт на 6 стор., план – 7 стор.,
сценарії відсутні.
Вишнянський коледж Львівськ. НАУ надіслав брошуровану книгу з
матеріалами! Звіт на 25 стор., план на 9 стор., інформаційні матеріали,
матеріали книжкових виставок, фотоілюстрації.
Екологічний коледж ЛНАУ . Звіт – 6 стор., план на 9 стор. структуровано
як звіт. Сценаріїв нема, але у звіті йдеться про масову роботу.
Золочівський коледж ЛНАУ
Звіт надійшов дещо із запізненням,
надіслано також е-мейл. Звіт справив гарне враження (15 стор.), але плану нема.
Надіслано хороший сценарій усного журналу: «Бібліотека – храм науки».
Стрийський аграр. кол. Львів. НАУ – текстовий звіт на 9 стор.
Вознесенський коледж МНАУ надіслав солідний, цікавий матеріал.
Розділ звіту (загалом 20 стор.), присвячений впровадженню інформаційних
технологій, буде детально розглянуто в огляді, зокрема електронний портфоліо.
Надісланий план – детальний, на 17 стор., запропоновано також цікавий
сценарій літературного вечора-реквієма, присвяченого Чорнобилю.
Мигійський коледж МДАУ надіслав матеріали також е-мейл. Звіт 9 стор.,
літературно-музичну композицію «100 років А.С.Малишку».
Одеське морех. училище рибн. пром. ім. Соляника. Надіслано план роботи
на 1-й і 2-й семестри, але саого звіту нема.
Ананьївський держ. агроекономічний технікум. Річний звіт на 4 стор.,
план, тематична виховна година «Живи, Земле».
Білгород-Дністровський держ. агр. технікум Мін. АПУ
основні
відомості, статистичні показники – скановані на компакт-диску.
Ізмаїльський технікум механіз. і електриф. с.г. Од. ДАУ Звіт на 3 стор.
Посередній з описом інформаційно-масових заходів.
Петрівський держ. агр. технікум. Од. ДАУ Річний звіт разом з
основними відомостями на 8 стор. Цікавий матеріал «Шевченкове слово в
англомовному світі».
Аграрно-економічний коледж ПДАА надіслав неструктурований звіт на 6
стор.
Березоворудський технікум ПДАА надіслав гарно оформлені матеріали:
 Основні відомості, статистичні показники і звіт – 9 стор.
 План роботи – 7 стор
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Виховна година до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. – 12
стор.
 Інформаційна година «Ні жорстокості, ні насиллю» - до акції «16
днів проти насилля» - 22 стор.
Аграрний коледж управління і права ПДАА надіслав 3 конверти!!! 1-й
конверт: основні відомості, грамотно написаний звіт на 8 стор., план на 15
стор., структурований відповідно до вимог. 2-й конверт: сценарії: До 200-річчя
Євгена Гребінки; до 125- річчя М.І.Вавілова , до 100-річчя М.П. Стельмаха
(рекомендаційні списки). 3-й конверт: Бібліографічний огляд «Полтава: минуле
і сучасне»; «Інноваційні технології у сільське господарство України»; До 290 –
річчя Г.Сковороди.
Хомутецький ветзоотехн. ПДАА – звіт на 17стор.!!, план на 14 стор.,
цікавий сценарій усного журналу «Українські символи та національні святині».
Лубенський фін.-ек. коледж. ПДАА – звіт на 9 стор., план і сценарії не
надіслано. У звіті дотично про інфрмаційно-масову роботу.
Хорольський агропромисловий коледж ПДАА надіслав звіт, план,
сценарій виховного заходу «В океані рідного народу відкривй духовні
острови».
Лохвицький технологічний технікум ПДАА – звіт на 12 стор., план на 3
стор., фотоілюстрації: книжкових виставок, робіт студентів, виховних годин.
Бібліотечно-інформаційний центр Рівненського державного аграрного
коледжу
надіслав гарний змістовний, чітко структурований, логічно
побудований звіт (8 стор.), список нових надходжень літератури, розробку
«Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006…», сценарій заходу «Народний мудрець
Григорій Сковорода» інш..
Мирогощансьий аграр. коледж надіслав тільки статистичні показники.
Млинівський державний технолого-економічний коледж надіслав
статистичні показники і добротний звіт на 36 стор., методичну розробку щодо
самостійного опрацювання навчалього матеріалу.
Охтирський коледж СНАУ - одна гарно оформлена книга – звіт з усіма
матеріалами, у т.ч. гарні сценарії, напр. «Державному гімну України – 20
років», інш.
Глухівський коледж СНАУ ім. С.А.Ковпака . Матеріал представлено в
зручній папці-скоросшивачу. 22 сторінки звіту з ілюстраціями! Wi-Fi у
читальному залі! Надіслано також компакт-диск. У додатках цікаві матеріали.
Маловисторопський коледж СНАУ ім. П.С.Рибалка наділав солідний
матеріал у скоросшивачах. Також компакт-диск. Добротні звіт з
фотоілюстраціями і план буде розглянуто в огляді. У додатках:
рекомендаційний список літератури, бібліографічний покажчик «Видатні вчені
– біологи» та інш.
Путивльський коледж СНАУ . Звіт, план, сценарії заходів, презентації
зброшуровано в одній книжці, зручній у користуванні! Багато ілюстрацій.
Надіслано 2 компакт-диски з відеоматеріалом., зокрема «Мой филм» обсягом 1,
7 Гб!! До Дня бібліотеки проведено захід «Vivat, бібліотеко!», цікава гра
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«Турнір знавців права» інш. Коледж співпрацює з Немішаєвським НМЦ
«Агроосвіта».
Роменський коледж СНАУ надіслав прекрасно офрмлені звіт (33 стор.) і
план роботи. Основні положення звіту, ілюстрованого красивими діаграмами,
буде розглянуто у огляді. На компакту надіслано чудові матеріали виховних
заходів, що використовуються в роботі коледжу.
Коледж Сумського НАУ надіслав матеріали і на компакт-диску. Звіт 21
стор. Змістовний! Детальний план на 30 стор. Дуже цікаві різнопланові
додатки.
 Інформаційні бюлетні, вісник «По сторінках періодичних видань»
 Бібліографічна пам’ятка «Андрій Малишко»
 Список літератури «Релігія і суспільство»
 «Василь Лазаревський –письменник, перекладач, помічник і друг В.
Даля»
 Сторінками веб-сайту бібліотеки
 Інформаційно-масові заходи : інтелектуальна гра: «Хто, скільки,
чому?», поет – лірик від бога (Малишко), «Євген Гребінка – чародій
чорних очей», калейдоскоп книжкових виставок…
Безсумнівним здобутком бібліотеки є розробка WEB-сайту бібліотеки
власними силами
https://sites.google.com/site/azkniga09/. Він створений
(розробник сайту та його рубрик – зав.бібліотекою Понкратова Л.М.) на
допомогу навчально-виховному процесу, на безкоштовній основі сайтів Google.
Борщівський агротехнічний коледж надіслав також компакт-диск, на
якому звіт (5 стор.), план (7 стор.), сценарій про голодомор …
Бучацький агр. коледж ПДАТУ надіслав звіт на 12 стор., сценарій про
Й.Сліпого.
Заліщицький держ. агр. коледж ім. Є. Храпливого. Матеріал у файлах.
 Звіт – 13 стор., змістовний
 План масової роботи на 2013 р. і план роботи бібліотеки на 2013 р.
 Інформаційна година – презентація книги «Михайло Бойчук –
визначна постать в історії українського національного мистецтва»
 Духовна година «Життя у вірі і єдність у Христі»
Коледж переробної та харч. промисл. ХНТУ с/г. ім. Петра Василенка
надіслав статистичні показники, звіт на 6 стор.
Вовчанський технікум ХНТУ с/г. ім. П.Василенка надіслав змістовний
звіт (9 стор.). гарний детальний план, один сценарій.
Красноградський техн. механіз. с/г. ім. Ф.Тимошенка надіслав солідний
конверт з пристойним матеріалом (також компакт-диск). Звіт на 10 стор., план,
матеріали читацької конференції до 198 річч Т.Шевченка, методичну розробку
до Дня працівників сільського господарства. Оцінка висока.
Липковатівський аграрний коледж надіслав е-мейл і в конверті:
 Звіт на 17 стор., план 11 стор.
 Серію матеріалів виховних заходів, проведених бібліотекою у 2011
-2012 рр.
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 Методичні розробки: літературно-тематичного вечора «Неопалима
Купино! Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх віків, хранителька
добра!»
 Літературний вечір «Тарас Шевченко – провісник долі України»
 Літературний вечір «Рідна мова – основа Всесвіту»…
Каховський державний аграрний технікум надіслав змістовний на 9
стор. звіт, план на 6 стор. Сценарії: «Найсвітлішій людині на землі-матері,
присвячуємо»; виставка –довідка «Лопе де Вега – чудо природи, фенікс серед
письменників»; «Село моє, для мене ти єдине!» - про село Коробки.
Новокаховський коледж ТДАТУ надіслав добротні, гарні матеріали, звіт,
план, багато сценаріїв.
Скадовський технікум ХДАУ. Маємо основні відомості, статистичні
показники, звіт і план в електронному вигляді загалом на 12 стор. (надійшло
ел. поштою).
Новоушицький технікум ПДАТУ надіслав основні відомості, статистичні
показники, текстову частину звіту (10 стор.), детальний план (13 стор.),
презентацію книги В.Погомія «Вийшли із полум’я». Надісланий DVD – диск,
на жаль, не відкрився.
Шепетівський технікум ПДАТУ Сценарії розміщено в текстовій частині
звіту, який подано нестандартно.
Коледж Подільського ДАТУ . Текстова частина звіту структурована (10
стор.), план – 13 стор, але сценаріїв немає.
Золотоніський технікум вет. мед. БНАУ надіслав солідний конверт з
основними відомостями, звітом (8 стор.), планом (5 стор.), додатками:
-День інформації- об’ємний гросбух
-Інформаційно-бібліографічні списки літератури по місяцях
-Усний журнал «Жодного шансу тютюну»
-Виховна година «Черкаський край» інш.
Городищенський коледж УДАУ надіслав звіт 20 стор., основні показники.
Тальянківський технікум УДАУ – надіслано звіт (4 стор.), план (9стор.).
Тальнівський будівельно-екон. коледж . УДАУ – основні відомості, звіт
10 стор.
Агротехнічний коледж УДАУ
надіслав статистичні показники і
непоганий звіт на 10 стор., але сценарії не прислав.
Чигиринський технікум УДАУ надіслав звіт і план у скоросшивачах і
паралельно на компакт-диску. Звіт і план не досить вдало оформлені.
Шевченківський коледж УДАУ – лаконічний звіт разом з основними
відомостями на 7 стор.
Кіцманський технікум ПДАТУ – звіт на 9 стор.
Хотинський техн. ПДАТУ надіслав змістовні матеріали. Звіт 10 стор.,
план – 8 стор., в додатку – тематика виставок і масова робота бібліотеки.
Матеріали про Т.Шевченка, Ю.Ільєнка, О.Довженка. Надіслано CDR.
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Чернівецький коледж ЛНАУ надіслав на 6 стор. посередній звіт, план не
надіслав, але дав цікавий сценарій виховної години: «Українське національне
вбрання».
Борзнянський держ. с.-г. технікум надіслав ґрунтовні матеріали – звіт на
19 стор., додатки на 65 стор. Недарма відносить бібліотеки до «соціальних
інститутів!». Детальний план на 7 стор., цікаві сценарії:
-дня інформації «Перлини Батьківщини: сім місць, які повинен побачити
кожен українець» (18 стор.)
-тематичний вечір «На рушнику – все мамине життя, її надії, сумніви,
тривоги».
Бобровицький коледж економіки та менеджменту надіслав також
компакт-диск і е-мейл. Звіт на 4 стор. Розробка – досвід організації виховної
роботи «День української книги».
Козелецький технікум ветеринарної
медиц. Б.Ц.НАУ
надіслав
(4.02.2013 р.?) чудовий звіт на 31 стор. (е-мейл і CDR). План – 11 стор. зі
вступним розділом. На жаль, немає сценаріїв. В бібліотеці працює 1 працівник
– зав. бібліотекою! Але надіслано звіт змістовний, об’ємний зі всебічним
аналізом усіх аспектів діяльності бібліотек. Особливо ґрунтовний аналіз дано
маркетинговій діяльності бібліотек.
Остерський коледж будівництва та дизайну – коротенький звіт на 4
стор.
Прилуцький агротехнічний коледж ТДАТУ надіслав добротні, гарні
матеріали, у т.ч. е-мейл. Багато сценаріїв, звіт, план, відео-матеріал.
Сосницький с.-г. техн. бух. обліку надіслав грамотний звіт на 8 стор.,
план більше 10 стор., сценарії на 20 стор. Більш детально –у огляді.

1.

2.
3.

4.
5.

Не звітували у 2012 році:
Херсонське морехідне училище рибної промисловості (З 2006 року є
структурним підрозділом Керчинського Державного морського
технологічного університету).
-Каменець-Подільський коледж харчової промисловості України (МОН
України)
ДВНЗ Білгород- Дністровський морський рибопромисловий технікум
(структурний
підрозділ
Керчинського
Державного
морського
технологічного університету).
Львів. держ. коледж харчової і переробної промисловості, (перейшов у
МОН)
Запорізька філія Ногайського коледжу (з 2008 р. не звітують)
ІІІ. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІОТЕК

В
умовах
сучасного
інформаційного
суспільства
бібліотеки
трансформуються в бібліотечно-інформаційні центри, де впроваджуються
новітні комп‘ютерні технології, вони стають установами де концентрується
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інформація з усього світу. Тому професійні вимоги до спеціалістів в сфері
бібліотечної справи постійно зростають, адже на відміну від інших
спеціальностей, бібліотечна професія потребує не тільки професійних
бібліотечних знань, а й знань з широкого кола наук5. Серед проблем
бібліотечної сфери найбільш важлива пов’язана зі становищем бібліотечних
кадрів. Професія бібліотекаря будучи нині соціально значимою, не є
престижною. Хибною є думка, що в бібліотеці можна успішно працювати, не
маючи спеціальної освіти. Великою проблемою є «старіння» бібліотечних
кадрів, зменшення відсотка молодих працівників у штатах бібліотек1.
Дані про кадровий склад мережі наведено у табл. 5. Порівняно з 2011 р. у
2012 р. кількість бібліотечних працівників зменшилась на (14) осіб – з 358,5 до
344,5. Тільки в одній установі – Глухівський коледж СНАУ – кількість
працівників в котрому значно перевищуе середній рівень (3), збільшилась на
одного працівника (з 6 до 7). У звітному 2012 році кадровий потенціал
складав: із загальної кількості 341,5 працівників – 108 (31,6%) мають середню
спеціальну освіту. З повною вищою фаховою освітою 99,5 (29,1%), з повною
вищою нефаховою освітою – 100,5 (29,4%), з середньою загальною – 40 (11,7
%) (табл. 5, діаграми). Найбільше працівників (248,5 – 73 %) мають стаж
роботи понад 10 років (діаграма). Молодих працівників зі стажем до 5 років –
15 %, зі стажем – 5-10 років – 12 %. На нашу думку співвідношення «молодих»
і досвідчених працівників бібліотек для збереження спадкоємності поколінь має
бути хоча б 1:1 (50 %).
Діаграма розподілу працівників бібліотек
мережі за освітою
середня
загсльна
12%

вищ а фахова
29%

вищ а фахова
вищ а нефазова

середня
спеціальна
29%

середня спеціальна
вищ а
нефазова
30%

середня загсльна

Рис. 3-1

5
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Діаграма розподілу працівників за стажем

до 5 років
15%
5-10 років
12%

до 5 років
5-10 років
понад 10 років

понад 10 років
73%

Рис. 3-2

Відносно велика доля працівників бібліотек має вищу освіту (59 %, див.
діаграму)..
У Іллінецькому аграрному коледжі запорукою якісного та оперативного
обслуговування користувачів, системного вирішення всіх питань бібліотечної
діяльності вважають високий професіоналізм кадрового складу бібліотеки. Для
підвищеним професійного рівня в колективі бібліотеки традиційно
проводились заняття «Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального
закладу». Значною підтримкою у професійній діяльності є систематичне
опрацювання фахових періодичних видань «Бібліотечна планета», «Шкільна
бібліотека». Колектив бібліотеки боляче сприйняв скорочення зі штату одного
працівника.
Технологічний коледж ДДАУ: У звітному році завідуюча постійно
приймала участь у засіданнях міського методичного об’єднання. В листопаді
2012 року в Головній бібліотеці Дніпропетровського регіонального об’єднання
аграрних бібліотек відбулася науково-практична конференція «90 років на
службі науки, просвіти та виховання майбутнього аграрія вищого ґатунку».
Керівники бібліотек об’єднання ознайомилися з історією наукової бібліотеки,
світлинами про масові інформаційні, культурно-просвітницькі та виховні
заходи бібліотеки в різні періоди, науково-методичними матеріалами з
бібліотечної справи. Завідуюча бібліотекою підготувала доповідь «Взаємодія
бібліотек об’єднання у сфері формування та використання інформаційних
ресурсів». Надані рекомендації щодо поліпшення інформаційно-бібліотечного
обслуговування користувачів. Суттєву допомогу в організації роботи бібліотеці
коледжу надає Головна наукова бібліотека ДДАУ.
Нікопольський коледж: В бібліотеці коледжу працюють троє
співробітників: зав бібліотекою, бібліограф та бібліотекар. Багаторічний досвід
роботи колективу дозволяє якісно, на високому професійному рівні виконувати
свої посадові обов’язки. Всі співробітники бібліотеки володіють не тільки
навичками роботи з персональним комп’ютером, а й спроможні створювати
новий інформаційний продукт, використовуючи сучасні комп'ютерні
технології. Сьогодні вже стало очевидним, що грамотне їх застосування у
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багато разів підвищує ефективність інформаційного обслуговування, та
звільняє бібліотекарів від рутинних процесів, дає простір для творчої
діяльності. В минулому році, як і раніше, бібліотека ДДАУ щоквартально
проводила семінари, на яких ми отримували неоціненну методичну, практичну
та інформаційну допомогу а також пакети зразків необхідної для роботи
документації. Один із семінарів був присвячений детальному аналізу звітів
коледжів, та методичним рекомендаціям, що допомогло кожному коледжу
об’єктивно проаналізувати і оцінити свою роботу. За високий професіоналізм,
якісний рівень впровадження інформаційних технологій в бібліотечній
діяльності, колектив бібліотеки, в особі завідувача бібліотекою, був
нагороджений Почесною Грамотою від Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, Грамотою від Дніпропетровської обласної ради та Подякою від
Дніпропетровського державного аграрного університету.
Відзначаючи своє 90-річчя, бібліотека почувається молодою, енергійною,
сповненою творчих планів і задумів. Адже абсолютна більшість наших читачів
– студентська молодь, а в колективі її працівників гармонійно поєднуються такі
якості, як досвід і новаторство. Фахівці бібліотеки активно опановують нові
знання, комп'ютерні технології, створюють атмосферу творчості.
Новомосковський коледж ДДАУ Бібліотечні працівники мають вищу
фахову освіту, значний досвід бібліотечної роботи. Крім основної бібліотечної
роботи виконують великий об’єм платних послуг, кошти від яких
використовують на придбання підручників, періодичних видань, комп’ютера,
але адміністрація коледжу при скороченні штатів не звернула на це увагу.
Звільнила не тільки бібліотечного працівника, але і техпрацівницю.
Матеріальну та моральну підтримку з боку керівництва коледжу бібліотекарі не
відчувають, а за «Всеукраїнський день бібліотек» адміністрація коледжу навіть
не згадала. Бібліотечні працівники не мають можливості підвищувати
кваліфікацію в ДНСГБ НАААН. Бібліотека придбала один комп’ютер, але він
не встановлений в читальній залі для користування користувачами. Бібліотека
не має виходу в мережу Інтернет
У Горлівському технікумі харчової промисловості працівники, хоч і
працюють на 0,85 окладу, підтримують високий професійний тонус
самоосвітою і вивченням досвіду роботи бібліотек міста Горлівки та участю у
семінарах, презентаціях та інших заходах
головної міської бібліотеки
ім.Т.Г.Шевченка.
«Ефективність роботи коледжу залежить в значній мірі від кадрового
складу. Кожен відвідувач повинен мати впевненість у тому, що знайде в
бібліотеці порадника, помічника, кваліфікованого спеціаліста, який всіма
силами намагатиметься задовольнити його інформаційно – освітні потреби».
Всіма цими якостями володіють працівники бібліотеки Малинського
лісотехнічного коледжу.
Працівники бібліотеки Житомирського агротехнічного коледжу (4
працівника) живуть напруженим творчим життям – участь у семінарах, нарадах
методичного відділу Головної бібліотеки об’єднання с.-г. бібліотек
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Житомирської області та обласного методичного об’єднання бібліотек
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Вважають, що від компетентності,
освіченості, професійної підготовки, творчого потенціалу кадрів безпосередньо
залежить успіх усієї роботи.
У Мукачівському аграрному коледжі у звітному році працювали 5
співробітників, з них 3 працівники зі стажем 2, 4, 7 років, 2 – зі стажем понад
30 років. Так що спадкоємність поколінь забезпечена. У бібліотеці приділяють
велику увагу умінню працювати з аудіовізуальними й електронними
документами, із сучасною технікою, володінню основами комп'ютерної
грамотності. Фахівцю необхідні також юридичні та економічні знання, лише
освоївши всі ці напрямки, такі спеціалісти зможуть створювати інформаційноосвітнє середовище.
Для підвищення свого фахового рівня бібліотека Василівського коледжу
отримує періодичні видання: – «Бібліотечний форум України», видання
Національної Парламентської бібліотеки України – «Бібліотечна планета»,
«Шкільна бібліотека», «Все для вчителя», «Календар знаменних та пам’ятних
дат…».
Підґрунтям забезпечення бібліотеки професійними бібліотечними
кадрами є безперервна бібліотечна освіта. Тому працівники бібліотеки
Ногайського коледжу ТДАТУ наполегливо вивчають вітчизняний та зарубіжний
досвід , запроваджують все краще в практику своєї діяльності.. Крім того
бібліотекарі займаються самоосвітою.
Відзначимо наявність при бібліотеках (Івано-Франківський коледж,
Вишнянський коледж та інш.) бібліотечних Рад.
Працівники Компаніївського технікуму (завідуюча бібліотекою і
бібліотекар) брали участь у роботі науково-практичного семінару «Електронні
бібліотеки – веління часу» на базі наукової бібліотеки Білоцерківського НАУ. З
метою отримання методичної допомоги відвідали бібліотеку Бобринецького
сільськогосподарського технікуму ім. В. В.Порика. Виступали з доповіддю
«Робота бібліотеки по популяризації виробничої літератури» на семінарі при
Компаніївській ЦРБ.
У Ржищівському будівельному технікуму відзначають, що дається взнаки
відсутність спеціальної бібліотечної освіти у працівників. Для більш
продуктивної роботи в бібліотеці добре було б хоч один раз на рік проходити
курси підвищення кваліфікації та отримувати більше методичних матеріалів з
відділу науково методичної роботи та реферування ДНСГБ НААН.
Бібліотекарі Технолого-економічного коледжу періодично проводять
ознайомлення з досвідом роботи центральної міської бібліотеки та бібліотеками
інших навчальних закладів.
Працівники Кримського технікуму меліорації відвідують семінари, які
проводить Симферопольський аграрний університет та звертаються за
методичною допомогою в Головну бібліотеку. (Об’єднати з іншими, хто
співпрацює з бібліотеками області)
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Наводимо фрагменти розділу звіту, присвяченого роботі з кадрами,
Прибрежненського аграрного коледжу, як зразок відповідально ставлення до
справи. «Відомо, що професіоналізм бібліотекаря, компетентність, креативність
та здатність опановувати нові бібліотечні технології є запорукою
конкурентоспроможності бібліотеки, поліпшення показників її виробничої
діяльності і підвищення попиту на її послуги з боку користувачів. В бібліотеці
нашого коледжу є три штатних працівника: бібліограф - Упалюк Інна
Володимірівна, закінчила наш навчальний заклад (агрономічне відділення) і
працює 20 років у бібліотеці; бібліотекар – Лаврент’єва Любов Яківна, має
гуманітарну вищу освіту ( вік пенсійний), бібліотечний стаж роботи - 4 роки;
завідувач бібліотеки має вищу фахову освіту, стаж роботи становить близько
40 років, вік – пенсійний. Працівники бібліотеки - дуже відповідальні,
ретельно ставляться до справи, захоплюються своєю роботою, постійно
підвищують свій професійний рівень, опановують сучасну комп’ютерну
техніку та відповідні інформаційні технології. Але для мене, як завідувачки (з
метою передачі бібліотеки), залишається актуальним питання кадрового
забезпечення бібліотеки спеціалістом нового покоління. Для розвитку закладу
потрібні нові ідеї і проекти, які спільно з традиціями та професійним досвідом
допомагали би втіленню інновацій. Треба відзначити, що наш невеличкий
колектив постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, відвідуючи заняття у
Головній бібліотеці, обмінюючись досвідом роботи з працівниками бібліотек
інших підрозділів; також шляхом самоосвіти та вивчення досвіду роботи
бібліотек ВНЗ та шкільних і масових бібліотек. Упровадження комп’ютерних
технологій, доступ до електронних носіїв та програмного забезпечення суттєво
змінює зміст традиційних видів роботи колективу. Колектив бібліотеки розуміє,
що інноваційні технології передбачають не лише передачу частини операцій
комп’ютеру, а й зміну характеру трудових дій, що передбачають розширення
професійних можливостей фахівців. Сьогодні невід’ємною частиною діяльності
працівників бібліотеки, їхньої освіти і самоосвіти стає інформаційна
компетентність.
Колектив бібліотеки розуміє необхідність змін, оновлення форм і методів
роботи, тому ми охоче вчимось, самовдосконалюємось, відкриваємо для себе
нові горизонти професійної майстерності. Працівники бібліотеки постійно
керуються у своїй роботі законодавчими та інструкційними документами,
ретельно знайомляться з пресою, в першу чергу – професійними виданнями:
«Бібліотечний форум
України»,
«Бібліотечна планета»,
«Шкільний
бібліотечно-інформаційний центр», іншими інформаційними та методичними
виданнями. Колектив бібліотеки дбає за свою майстерніть та успішність, тому
досягає у своїй роботі досить високих показників…
…Наведені показники свідчать про напружену роботу колективу, який у
звітному році активно опановував та втілював інновації в свою професійну
діяльність, постійно перебуваючи у творчому пошуку; приймав активну
участь у підготовці до ювілею коледжу. Керівництво коледжу створює умови
для активного використання нових ІКТ в коледжі та, в тому числі і бібліотеці,
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розуміючи, що це – шлях до оптимізації трудового процесу бібліотечних
працівників, покращення інформаційного обслуговування користувачів, а
відтак – до якісної освіти».
Штат бібліотеки Політехнічного коледжу ЛНАУ складають 8 осіб. Всі
працівники атестовані та мають підвищення кваліфікації. В звітному році
діяльність була спрямована на покращення роботи щодо професійного рівня
персоналу, підвищення його кваліфікації. Згідно плану роботи проводились
загальні збори колективу, виробничі та оперативні наради. Кожним
працівником складено індивіду-альні плани самоосвіти та напрацьовується
портфоліо бібліотекаря. Проведено заняття та тренінги по підвищенню
кваліфікації – 8:
–“Впровадження та удосконалення технологічних процесів роботи ”;
–“Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших працівників”;
–“З досвіду роботи бібліотек України ”;
–“Проекти «Бібліомосту”;
–“Створення повнотекстової бази в електронному каталозі”;
–“Формування творчої спрямованості діяльності колективу”;
–“Інноваційні процеси в обслуговуванні читачів”;
–“Аналіз роботи за 2012 рік. Планові завдання бібліотеки на 2013 рік”.
Протягом року постійно отримували консультації та стажування по роботі в АС
«Ірбіс» на базі бібліотеки ЛНАУ. З метою обміну досвідом роботи відвідали 2
бібліотеки ВНЗ I-II рівнів акредитації – Луганський державний коледж
економіки та торгівлі, Луганський будівельний коледж.
Слов’яносербський технікум Луганського НАУ: Кількість працівників у
бібліотеці – 4. Повну вищу не фахову освіту мають 4 працівники. Бібліотечні
працівники постійно підвищували свій професійний рівень, знайомлячись з
професійними журналами «Бібліотечна планета». Проводились бесіди з
бібліотекарями «Етика бібліотекаря», «Бібліотекар і читач». Приділялась увага
таким питанням, як робота з боржниками бібліотеки, збереження фонду,
обслуговування читачів.
Зав. бібліотеки підвищувала свою кваліфікацію на курсах при ДНСГБ
УААН у 2010 році. Є необхідність підвищення кваліфікації бібліотекарів (3
особи).
Бібліотека брала участь у засіданнях бібліотек методичного об’єднання в
Луганському національному аграрному університеті, методисти якого постійно
надавали методичну допомогу. Директор бібліотеки Луганського національного
аграрного університету Фесечко Валентина Михайлівна на засіданнях
методичного об’єднання постійно інформувала про її відрядження на
конференції, наради, на які її запрошували, і розкривала перед зав. бібліотеками
ті актуальні питання, які ставились перед бібліотеками і які необхідно
вирішувати.
Працівники відділу новітніх технологій бібліотеки ЛНАУ постійно
надавали допомогу по освоєнню програми ІРБІС для створення електронного
каталогу книжкового фонду і періодичних видань.
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Вишнянський коледж: у свойому звіті окрім аналізу кадрового
забезпечення бібліотек подав ряд конструктивних пропозицій щодо діяльності
ННСГБ НААН, зокрема запропонував розробити методичні матеріали:

«Досьє бібліотекаря»;

Планування та звітність бібліотек;

Рекомендації щодо застосування таблиць УДК у бібліотеках ВНЗ І
– ІІ рівня акредитації;

Новітні досягнення бібліотечної теорії, методики і практики;

Досвід роботи бібліотек;

Рекомендації щодо формування довідково-пошукового апарату;

Опис бібліотечних нововведень;

Особливості бібліотечного опису;

Методичні вказівки щодо проблем обліку бібліотечних фондів»,
а також випустити збірник кращих розробок бібліотек.
Бібліотеки Вознесеського, Мигійського, Новобузького коледжів, що
входять до сфери впливу Миколаївського національного аграрного
університету (МНАУ) отримують методичну допомогу від бібліотеки МНАУ, а
саме: розробки виховних заходів, методичні матеріали з організації бібліотечної
роботи , інформаційні матеріали. «Завдяки Інтернету оперативно отримуємо від
головної бібліотеки інструкційно- нормативні матеріали, отримали доступ до
електронних ресурсів бібліотеки МНАУ. Також беремо участь у семінарах, які
проводить бібліотека МНАУ, приймаємо участь в майстер-класах по
впровадженню новітніх інформаційних технологій в технологічні процеси
бібліотечної роботи, а саме: використання електронних ресурсів бібліотеки
МНАУ на допомогу навчальному процесу, оформлення віртуальних книжкових
виставок тощо, а також обмінюємось досвідом роботи з членами
територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської
області, зокрема по впровадженню досвіду роботи бібліотеки Вознесенського
коледжу щодо створення повнотекстової електронної бази даних навчальних
засобів на допомогу навчальному процесу. Підвищувати свій професійний
рівень маємо змогу, беручи участь і в семінарах обласного методичного
об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» –
Новобузький коледж.
У бібліотеці Березоворудського технікуму, маємо надію і в інших,
розроблені посадові інструкції затверджені директором навчального закладу,
яких дотримуються працівники бібліотеки.
Хомутецький ветзоотехікум: «Сьогодення вимагає від бібліотечних
працівників переосмислення роботи з навчальною, художньою літературою,
впровадження інтерактивних методик її популяризації…наданні нового змісту
інформаційно-бібліографічній просвіті студентської молоді, … поліпшення
якості бібліотечної, бібліографічної, інформаційної роботи з користувачами
бібліотеки». Але «…застаріла комп’ютерна техніка, якою оснащена
бібліотека,» не надає такої можливості, навіть можливості користуватися
мережею Інтернет.
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У бібліотеці Лубенського фінансово-економічного технікуму вважають
незаперечною потребу «в централізованому систематичному підвищенні
кваліфікації бібліотекарів. Серед питань, які необхідно вивчати – використання
комп’ютерних технологій та автоматизація бібліотечних процесів, системи
бібліотечної класифікації (УДК), обмін практичним досвідом роботи бібліотек
навчальних закладів».
У Рівненському аграрному коледжі всі бібліотекарі (4 працівника)
«володіють комп’ютерними технологіями, мають навики роботи в системі
ІРБІС, створюють бібліографічні записи власної бази даних електронного
каталогу; працюють над підвищенням свого фахового рівня, вивчають
матеріали періодичних видань; 1 раз на 4 роки проходять атестацію,
стажування; беруть участь у нарадах, семінарах; вміють створювати електронні
презентації, розробляють сценарії і проводять масові інформаційні та виховні
заходи». Бібліотекарі надають необхідні консультації кожному користувачу в
питаннях пошуку навчальних матеріалів, роботи з електронним каталогом,
допомагають самостійно орієнтуватись в інформаційних ресурсах, ефективно
використовувати ресурсні можливості бібліотечно-інформаційного центру у
своїй освітній діяльності».
У Млинівському технікумі ветеринарної медицини вважають, що «для
сучасного
бібліотекаря
вже
недостатньо
функцій
книгознавця,
бібліографознавця. Він одночасно має бути ще й наукознавцем, знавцем і
творцем довідкової інформації. Тобто це повинен бути науково-інформаційний
працівник».
Про «уміння працювати з аудіовізуальними й електронними
документами, із сучасною технікою, володіння основами комп’ютерної
грамотності» говорять в Охтирському коледжі СНАУ. «Фахівцю необхідні
юридичні та екологічні знання, лише освоївши всі ці напрямки такі спеціалісти
зможуть створювати інформаційно-освітнє середовище»
У Путивльському коледжі вважають: «Бібліотекар коледжу повинен
бути хорошим психологом, обізнаним фахівцем з основних процесів організації
бібліотечних фондів, уміти здійснювати інформаційний аналіз усіх видань
навчальної літератури».
Бібліотека Бучацького аграрного коледжу має у свойому складі
Видавничий центр з двома працівниками. У бібліотеці коледжу, на абонементі і
в читальному залі, працює три бібліотекарі (один із них- на пів ставки).
Працівники бібліотеки Бобровицького коледжу (3 співробітника), як і
багатьох інших бібліотек, підвищували свій рівень знань на курсах підвищення
кваліфікації та за допомогою вивчення передового досвіду роботи інших
бібліотек, шляхом ознайомлення зі спеціальною літературою.
Зав. бібліотекою Козелецького технікуму ветеринарної медицини
Щербина Л.М., до речі єдиний працівник бібліотеки!, надіслала у звіті
грунтовний аналіз кадрової проблематики: «Професійне вдосконалення
бібліотечних спеціалістів – важлива складова успішної діяльності бібліотек
вищих навчальних закладів. Основні форми і методи професійного навчання
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працівників бібліотек вищих навчальних закладів, дають змогу бібліотекарям
оперативно адаптуватися до соціальних та виробничих змін, поглиблювати та
одержувати нові знання.
Останніми роками відбулися значні зміни в уявленні про роль та місце
бібліотек технікумів в інфраструктурі навчального закладу.
У зв’язку із входженням у Болонський процес, зміни вимог до
підготовки конкурентоспроможних спеціалістів потребують забезпечення
найвищого рівня інформаційного супроводу навчання. Ще один фактор – це
інновації в галузі інформаційних
технологій та комунікації.
В добу
інформатизації роль традиційної технікумівської
бібліотеки змінюється.
Традиційна бібліотека з її книжковими і журнальними фондами являє собою
лише один компонент у процесі інформаційного обміну. Інтернет надає
можливість доступу до великих обсягів інформації, а легкість технологій
користування –
обходитись без допомоги
професіоналів, тобто поза
формальною структурою бібліотеки. Для збереження своєї ролі в
суспільстві і своїх функцій в освітньому процесі бібліотеки повинні
впроваджувати нові види діяльності, змінювати традиційні технології,
перерозподіляти внутрішні ресурси, підвищувати кваліфікацію кадрів.
Престиж бібліотечної професії і бібліотеки певною мірою залежить від
рівня професійної майстерності співробітників. А рівень професіоналізму
важко виміряти. Він не завжди залежить від кількості проведених у бібліотеці
років: кваліфікація співробітника від стажу роботи не зростає, та й досвід
може бути різним. Не можна вважати кожного працівника, що має диплом
бібліотекаря професіоналом. Сьогодні існує думка, що професіонал повинен
учитися безперервно. За оцінками американців, щорічно фахівець повинен
оновлювати 5% теоретичних і 20% практичних професійних знань. Сучасний
бібліотекар повинен навчати, знати і бути носієм не тільки традиційної
бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти сукупністю інформаційних
технологій, спеціальними психолого - педагогічними знаннями та навичками.
Саме від їх підготовки і кваліфікації залежатиме успіх роботи в нових
інформаційних умовах. Для бібліотекаря важливим є уміння правильно
оцінювати одержану інформацію, використовувати її, зберігати й переробляти,
при необхідності передавати для колективного користування, створювати
інформацію на якісно новому рівні. Успішність функціонування бібліотеки як
центру інформації, соціального інституту зобов’язує бібліотечних фахівців
швидко та адекватно реагувати на зміни в інформаційних потребах
користувачів, удосконалювати форми обслуговування, надавати якісне
інформаційне консультування, розширювати спектр бібліотечно-інформаційних
послуг, вимагає систематичного вивчення. достатньо високий. У бібліотеці
нашого навчального закладу працює 1 працівник. Освіта – вища. По мірі
можливості вивчаю досвід інших бібліотек, набуваю навички кваліфікованого
консультування з використанням електронних ресурсів у локальній мережі та
мережі Інтернет. Життя вимагає від сучасного бібліотекаря, інформаційного
працівника нових додаткових професійних навичок: поінформованість про
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основні напрямки застосування комп’ютерів;
уміння
використовувати
універсальне прикладне програмне забезпечення;
знання особливостей
текстових редакторів та уміння їх використовувати; застосування електронних
таблиць у професійній діяльності і багато іншого. Бібліотечні фахівці повинні
добре знати документально - інформаційні потоки та масиви по профілю ВНЗ,
уміти їх опрацьовувати і надавати в інформаційних системах та мережах, знати
користувачів,
їх інформаційні потреби,
добре орієнтуватися в різних
інформаційних продуктах та послугах. Стандартною вимогою до кваліфікації
бібліотекаря стає уміння навчати користувачів бібліотеки ВНЗ основам
інформаційної культури, принципам пошуку в електронних ресурсах. На
деяких етапах упровадження інноваційних технологій відчуваю недостатній
досвід, відсутність необхідної методичної літератури. Але за допомогою
звертаюся до викладачів комп’ютеризації та інформатики. Останній раз
підвищення кваліфікації було в 2010 році, яке забезпечило актуалізацію,
розширення й поглиблення наявних знань; сприяло одержанню нових сучасних
теоретичних знань, набуттю практичних умінь і навичок, необхідних для
оперативної адаптації до постійних змін соціальних і виробничих умов,
розширенню
компетенції, тобто слугувати професійному зростанню як
фахівця.
З метою підвищення професійного рівня в бібліотеці КТВМ БНАУ
проводяться огляди нової літератури з
питань бібліографії та
бібліотекознавства, огляди «Сторінками фахових періодичних видань»,
заняття з організації технологічних процесів, фахових питань. Наприклад, з
вивчення та впровадження в роботу бібліотеки ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Велика увага приділяється самостійній роботі, яка з різними джерелами
інформації позитивно впливає на професійний і культурний
потенціал
бібліотекаря та вимагає певного рівня інформаційної культури. Тому важливо
самостійно одержувати знання, формувати уміння її ефективного відбору,
систематизації та обміну з іншими працівниками. Фахівець бібліотечної справи
– це професіонал, від рівня компетентності, поінформованості, активності в
роботі якої значною мірою залежить якість обслуговування користувачів. Тому
читання фахової літератури має стати необхідним елементом роботи
бібліотекаря вищого навчального закладу, інформаційного працівника і
педагога в одній особі, важливе завдання якого – підвищення рівня
інформаційної культури викладачів і студентів. Бібліотека КТВМ БНАУ
передплачує фахові періодичні видання «Бібліотечний вісник», який
задовольняє прогалини в знаннях».
ІV. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
В умовах переходу до інформаційного суспільства загострюється
суперечність між невпинно зростаючими обсягами знань, що створюються
суспільством і підлягають поширенню в часі та просторі, з однієї сторони, і
обмеженими можливостями системи документальних комунікацій "ери
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Гутенберга", основа яких базується на друкованих носіях, з другої.
Необхідність розв’язання згаданої суперечності потребує кардинальної
активізації робіт зі створення та впровадження в практику діяльності бібліотек
новітніх комп’ютерних технологій.
Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її
інформатизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових інформаційних
технологій, формування і використання електронних ресурсів, впровадження
мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек,
підключення до світової системи Інтернет.
Інформаційне суспільство та інформаційні процеси, які ведуть до його
реалізації, повсякчас привертають увагу до центрів інформації, головними
осередками яких були і завжди будуть бібліотеки. Перетворення останніх в
сучасні інформаційні центри при збереженні їх основних традиційних функцій
– одне з основних завдань сьогодення6.
Аналіз статистичних даних 119 бібліотек мережі аграрних ВНЗ 1-2 рівнів
акредитації наведено у табл. 1-5 Додатку.
У звітному 2011 році деякі показники діяльності бібліотек мережі з
інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів дещо знизились.
Працівники бібліотеки використовували в своїй роботі нові форми і методи
обслуговування, враховуючи інтереси всіх читацьких груп, а також,
приділяючи багато уваги індивідуальній роботі з користувачами.
Про роботу бібліотек мережі у звітному 2012 р. дають уявлення
середньостатистичні показники, що стосуються обслуговування читачів (табл.
«Обслуговування читачів…»). Динаміка основних показників (навантаження на
одного бібліотекаря, користувачі, кількість відвдувань і виданих документів)
представлена в табл. 1.1. Так, у звітному році кадровий склад зменшився на 14 !
працівників: в 10 установах кількість працівників зменшилась, а тільки у 2 –
збільшилась. Кількість обслужених користувачів зросло у 37 бібліотеках, але
впало у 63 (на попередньому рівні – 19). Аналогічна картина стосується
показників відвідування, виданих документів (див. табл,. 1.1, діаграми мал.1, 2).
Інтервали зміни:

Читаності: 1,58 (технологічно-промисловий коледж) – 125,0
(Липковатівський коледж), норма 20

Обертаності: 0,52 (технологічно-промисловий коледж) – 3,6
(технолого-економічний коледж БНАУ), норма – 2-3

Відвідуваності: 7,75 (Івано-Франківський коледж) – 144,07
(Таращанський агротехнічний коледж)

Навантаження: 5518 (Ізмаїльський технікум) – 66966
(Хорольський агропромисловий коледж)

6

http://dilovod.com.ua/publ/diplomni_roboti/obslugovuvannja_koristuvachiv_biblioteki_v_umovakh_informat
izaciji_na_prikladi_rdob_ch_1/7-1-0-80
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Таблиця 1-1. Динаміка показників обслуговування читачів в мережі за
даними 2012 р у прівнянні з попереднім роком.

бібл,
осіб.

Користувачі, осіб
Навантаження,д Зареєстро
ок./бібл
вано, осіб Обслуж
ено, осіб

Зростання
показника

2

49

37

30

38

Зменшення
показника

10

53

63

67

71

Показник
без змін

107

17

19

22

10

132975

311823

4839295

8012229

Кадри
праців

2011 р.
2012 р.

358,5
344,5

380566967
551866966

127979

296928

Відвідувань,
осіб.

4986448

Видано
док.,
од.

7580794

Ряд бібліотек зауважує на проблемні питання, які потребують вирішення,
зокрема негативно позначається на можливостях бібліотек в обслуговуванні
недостатнє фінансування поповнення фонду, необхідність забезпечення
комп'ютерів для користувачів і інш потреб.
Кількість зарестрованих і обслужених
користувачів по роках

350000
300000
250000
200000

2010 рік

150000

2011 рік

100000
50000
0

зареєстр.

обслуж.

Рис. 4-1
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Кіькість відвідувань і виданих документів
по роках

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000

2 010р.

4000000

2 011р.

3000000
2000000
1000000
0

відвідувань

видано документів

Рис. 4-2
Наводимо витяги з відповідного розділу звіту Прибрежненського
аграрного коледжу. Знайомство з постановкою роботи з користувачами в
даному коледжі може стати корисним для інших бібліотек мережі.
«Важливим фактором розвитку суспільства в нових умовах стає
інформація, яка розглядається у всьому світі в якості одного з економічних
ресурсів. Інформаційне суспільство – це суспільство, де більшість працюючих
займаються виробництвом, збереженням, переробкою і реалізацією інформації,
особливо вищої її форми – знань. Бібліотека в інформаційному суспільстві –
інтегративний соціальний інститут, який здійснює збір, збереження і
розповсюдження в часовому просторі соціально значимих документів з метою
задоволення інформаційних потреб користувачів. Тому головним завданням
бібліотеки коледжу у звітному році було формування у майбутніх спеціалістів
інформаційної культури, пізнавальної самостійності. Сучасному суспільству
потрібен культ знань. Прагнення до знань, до пізнання світу повинне стати
однією з найважливіших потреб користувача бібліотеки коледжу. Як і раніше,
багато часу в роботі бібліотеки приділялось саме підготуванню майбутнього
спеціаліста до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Виходячи з
цього, почата робота з переорієнтації бібліотеки коледжу в інформаційний
центр, який повинен забезпечувати повністю навчально-виховний процес. В
цьому напрямі постійно проводиться робота: у читальній залі розміщено п'ять
сучасних комп'ютерів,які підключені до локальної мережі і мережі Інтернету,
обладнані робочі місця з доступом до Інтернету,стаціонарно встановлено
мультимедійний пристрій. Робочі місця працівників бібліотеки оснащені двома
комп'ютерами, принтером, ксероксом, сканером (3 у 1).Всі компьютери
підключені до мережі Інтернет і дуже активно використовуються в роботі
студентами, педагогічними працівниками та працівниками бібліотеки. Про це
яскраво свідчать показники: майже 15% всіх відвідувань – це робота на
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обладнаних комп'ютерами місцях. У 2011 році була придбана і встановлена
програма ІРБІС (64 версія), створена локальна комп'ютерна мережа, до якої
увійшли всі важливі структури коледжу. У звітному році було продовжено
роботу з опанування бібліотечної програми та наповнення електронного
каталога, створенню власних БД. На перспективу перед працівниками
бібліотеки поставлені завдання докорінного вдосконалення інформаційного
забеспечення та досягнення якісно нового рівня бібліотечного обслуговування
користувачів на основі традиційних і новітніх інформаційних продуктів та
послуг.
Бібліотечне обслуговування користувачів у звітному 2012 році, як і
завжди, регламентувалось Правилами користування бібліотекою коледжу,
Положенням про бібліотеку коледжу та внутрішніми розпорядженнями
адміністрації коледжу.У звітному році бібліотекою коледжу обслуговувались
різні категорії читачів: студенти, викладачі,
адміністрація коледжу,
спеціалісти аграрного сектору нашого району, службовці та інші читачі.
Робота бібліотеки з обслуговування користувачів у 2012 році буласпрямована
на забезпечення ефективності навчального процесу, на оперативне, повне і
якісне задоволення
інформаційних потреб, широке впровадження
диференційованого підходу до обслуговування різних категорій читачів,
підвищення якості і культури обслуговування із застосуванням новітніх
інформаційних технологій. З метою якісноговирішення поставлених завдань,
бібліотека активно вивчає інноваційний досвід інших бібліотек, постійно
поповнюючи власний доробок.
У 2012 році бібліотекою коледжу було здійснено 100% обслуговування
всіх категорій користувачів. Це стало можливим завдяки аналізу контингенту
користувачів двічі на рік: на початку навчального та календарного року. В
процесі цієї роботи бібліотекою звіряються з учбовою частиною списки
студентів по групах, аналізується контингент адміністрації, педагогічних
працівників. Це дозволяє відокремити та корегувати такі читацькі групи:
адміністрація, керівники циклових комісій, педагоги–наставники, молоді
викладачі, куратори груп, студенти-сироти, актив бібліотеки. Це сприяє більш
якісному та оперативному обслуговуванню користувачів бібліотеки.
Згідно до Положення про бібліотеку коледжу працівники бібліотеки
організують свою роботу,обговорюючи та узгоджуючи план роботи бібліотеки
на методичних, педагогічних, бібліотечних радах та з керівниками всіх
структурних підрозділів коледжу. Така співпраця плідно впливає на якість
роботи бібліотеки, на її авторитет і незамінність у вирішенні багатьох задач,
які виникають у користувачів бібліотеки різних читацьких груп.
Численною складовою користувачів бібліотеки є студенти коледжу(715),
саме для них, в першу чергу, спрямована робота колективу. Першокурсники
(149) - це досить складна і різноманітна категорія користувачів: неповнолітні
(після закінчення 9-го класу -88) і випускники шкіл, професійних училищ,
після служби в армії, трудівники агропромислового комплексу. Всі вони мають
різний рівень підготовки і потребують індивідуального підходу під час
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обслуговування. Більшість студентів нового набору знайомиться з бібліотекою
ще навесні, під час екскурсії в День розчинених дверей – це стало традицією.
Знайомство абітурієнтів та їх батьків з бібліотекою, комфортними , затишними
умовами для самостійної роботи, відповідною матеріальною базою і технічним
оснащенням позитивно впливають на їх вибір - навчатися саме в нашому
навчальному закладі. Традиційно, першого вересня, після завершення свята
відбуваються збори студентів-першокурсників, на яких завідувач бібліотеки
знайомить всіх присутніх з історією бібліотеки, її ресурсами і, головне, з
правилами користування бібліотекою і підручниками,
вимогами по
збереженню, ремонту, заміни втрачених видань. Також першокурсники в цей
день знайомляться з порядком та умовами отримання комплектів підручників
та терміном користування ними. Саме з цього починається «Місячник
першокурсника», адаптування їх до нового середовища з одного боку, та
вивчення їх інтересів, прихильностей, захоплень та навичок користування
бібліотекою та книгою з боку працівників бібліотеки. У звітному році з 3-го
вересня студентам першого курсу бібліотека почала видавати комплекти
підручників, а до кінця тижня (7-го вересня) комплекти було видано всім
студентам коледжу. Це стало можливим завдяки добре відпрацьованому ще у
попередні роки груповому методу обслуговування. Така практика роботи
позитивно впливає на навчальний процес. На протязі Місячника
першокурсника студенти нового набору є частими відвідувачами бібліотеки:
вони знайомляться з фондами бібліотеки, з різноманітними послугами, які
надає бібліотека, матеріалами, які можна використовувати під час самостійної
роботи (тематичні виставки, картотеки, тематичні папки, методичні розробки та
матеріали до уроків, матеріали виховного змісту та поради з організації
самостійної роботи, раціональними прийомами роботи з книгами та
періодичними виданнями, переліки періодичних видань, електронних
підручників, відеофільмів - учбових , популярних та художніх тощо). У цей
період працівники бібліотеки знайомили першокурсників з довідковим
апаратом бібліотеки: системою каталогів, картотек, бібліографічних списків та
рекомендаційних покажчиків літератури,
змістом електронних ресурсів,
можливостями використання Інтернету. Від того, наскільки вдалим буде
перше знайомство бібліотекаря з першокурсником , залежить багато в його
подальшому навчанні, в необхідності користування бібліотекою, розуміння,
що без бібліотеки, без книги, без постійного здобуття та оновлення інформації
неможливо сформуватися як Громадянин, як Особистість і стати гідним
спеціалістом в обраній галузі. На протязі «Місячника першокурсника»
бібліотекою проводиться напружена робота : це групові та індивідуальні
бесіди, консультації, практичні заняття, уроки з інформаційної грамотності,
тощо. У звітному році була зроблена повнотекстова БД «Підручники
загальноосвітнього циклу», яка мала великий попит у студентівпершокурсників, що навчаються на базі 9-ти класів. В цю БД входять 65
підручників. Естетично оформлене приміщення бібліотеки, різноманітність
наглядного матеріалу, багато квітів сприяють творчій, довірливій атмосфері
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спілкування бібліотекаря і користувача, що спонукає до продовження співпраці
не тільки до закінчення коледжу, а і далі.
У звітному році бібліотека коледжу намагалась здійснювати повноцінне
та оперативне обслуговування ще однієї дуже важливої групи користувачів,
якою є випускники коледжу. Ця категорія користувачів має пріоритетне
обслуговування:
їм подовжуються терміни користування необхідною
літературою, вони частіше за інших мають можливість користуватись
послугами «нічного абонементу», для них відбувається позачергова видача
необхідних видань. Для цієї групи користувачів оформляються виставки
літератури, проводяться перегляди та огляди нових надходжень літератури та
періодичних видань. На допомогу виконання курсових та дипломних робіт
працівники бібліотеки оформляють картотеку з переліком тематики робіт
та рекомендованою до них літературою, виконують тематичні підбори
літератури разом з керівниками цих робіт, надають допомогу у виконанні
списків використаної літератури, оформлюються папки «На допомогу
виконання курсових та дипломних робіт».
На протязі навчального року в читальній залі бібліотеки великим
попитом користувались робочі місця, оснащені комп’ютерами з виходом в
Інтернет. Для самостійної роботи на них випускникам коледжу надається
першочергова можливість. Великим попитом у всіх студентів, в т.ч. і
випускників, мала створена БД «Навчальні відеофільми на допомогу учбовій
програмі», яка нараховує 185 фільмів. Вже стало традиційним те, що
наприкінці навчання студентів у коледжі, працівники бібліотеки разом з
активом бібліотеки аналізують читання випускників і підводять підсумки
відвідувань і читання кожного. На випускному вечорі найбільш активним
читачам вручались Почесні грамоти «Супер-читач – 2012, ювілейного
випуску» та були вручені в подарунок книжки. Це сприяє підвищенню
авторитету як бібліотеки, так і читання, активізує інших студентів до
підвищення свого інтелектуального, пізнавального та культурного рівня .
В умовах сучасного навчального закладу збільшується навантаження на
бібліотеку, значно зростає її роль у навчальному процесі, вдосконалюється
бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студентів є однією з основних складових навчальновиховного процесу, творчого розвитку студентів, провідним чинником
підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Тому у звітному році діяльність
бібліотеки коледжу була спрямована на повноцінне забезпечення навчального
процесу в цілому , а також самостійної роботи студентів, в першу чергу. Це
можливо завдяки тісному зв'язкувикладач-студент-бібліотекар, що сприяє
якісному забезпеченню навчального процесу. Бібліотека ще до початку нового
навчального року вивчає навчальні плани, перелік предметів по спеціальностям
та в межах відділень, вивчає забеспеченість підручниками, періодичними та
довідковими виданнями, методичними матеріалами. Якщо є потреба , на
засіданнях методичної та бібліотечної ради вирішують питання з
докомплектування
бібліотеки
необхідними
виданнями.Для
більшої
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оперативності, наочності та широкого доступу всіх категорій користувачів,
були створені такі БД: «Інформаційне забезпечення навчального процесу» 2287 записів; «Фахові періодичні видання» - 154 записи; «Інформаційне
забезпечення робітничих професій» - 1234 записів; «Спеціальні підручники на
електронних носіях» – 69; «Рекомендаційні списки літератури» – 57 (114
сторінок).У звітному році, з метою впровадження сучасних технологій, в нашій
бібліотеці була продовжена
робота по створенню БД
«Користувачі»,
відбувалось поповнення електронного каталогу (1015 записів), в якому
містяться відомості про зв'язок кожного джерела з навчальними дисциплінами,
навчальними спеціальностями, ключові слова за темами та проблемами. Все це
у майбутньому
дасть можливість для більш якісного, вичерпного та
оперативного пошуку інформації, необхідної для забезпечення навчального та
виховного процесу. Для підвищення якості обслуговування користувачів у
2011-му році було організовано вільний доступ до періодичних видань, а у
звітному, 2012 році, була проведена робота з оформлення фонду періодичних
видань(191 роздільник з кольоровими етикетками) та було придбано 100
металевих підставок для журналів.
Викладачі коледжу (67) - це дуже різноманітна група користувачів
бібліотеки: досвідчені педагоги-наставники і молоді фахівці; представники
адміністрації, куратори академічних груп, голови циклових комісій, завідуючі
відділеннями, керівники та учасники методичної та бібліотечної ради,
вихователі, завідувач музею Бойової Слави. З усіма ними бібліотека вирішує
питання і завдання, які стоять перед бібліотекою та навчальним закладом.
Кожен з працюючих в коледжі потребує збагачення інформацією як в питаннях
вищої освіти та виховання в цілому, так і в тільки йому персонально
потрібному аспекті. В рішенні цих проблем педагогам допомагає бібліотека.
Адміністрація обслуговується бібліотекою в режимі підвищеної оперативності
та вичерпаності інформації.У попередні рокидобре себе зарекомендував метод
обслуговування «Кільцева пошта», коли з
новими надходженнями
періодичних, методичних та офіційних видань знайомиться директор коледжу
та його заступники. Кожен викладач отримує такі форми інформації як
індивідуальна, групова, наочна. Основою якісного обслуговування є добре
відпрацьований довідково-бібліографічний апарат бібліотеки і налагоджена
співпраця з адміністрацією та методичним кабінетом коледжу. Груповим
обслуговуванням охоплені різні об'єднання – циклові комісії, методичне
об'єднання кураторів, школа молодого викладача. Для цих груп проводяться
перегляди літератури(тематичні та нових надходжень), готуються добірки
літератури з тематики семінарських занять, засідань круглого столу, також на
заняття школи «Молодого викладача». У
звітному році багато часу
приділялось індивідуальній роботі з викладачами: це оперативне
інформування про нові надходження, тематичні добірки літератури на
допомогу вивчення якоїсь проблеми, для проведення уроку або виховної
години. Згідно плану проведення педагогічних, або методичних нарад,
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семінарських занять бібліотека робить добірки матеріалів з передового досвіду
для доповідачів.
До складу абонентів індивідуальної інформації входять усі викладачі
коледжу.Дієвою формою масової наочної інформації є експрес-полички :
«Бібліотека пропонує», «Це Вас цікавить!», «Вам варто про це знати» та інші.
Також досить популярними є постійно діючі виставки: «Познайомтесь: нова
література», «Гуманізація освіти – крок в майбутнє», «Искусство жить
красиво» ( з проблеми року в роботі педагогічного колективу коледжу
«Этические нормы в учебно-воспитательном процессе»)та інші. Щотижня, у
понеділок, на оперативних нарадах педагогічного колективу завідувач
бібліотеки знайомить присутніх з новими надходженнями до бібліотеки. У
звітному році разом з методичним кабінетом були проведені педагогічні
читання «Этика взаимоотношений: читаем классиков педагогики, изучаем
инновации», в яких взяли участь не тільки педагогічні працівники,а й студенти.
Традиційно, щоквартально оновлювалась папка «Бібліотека інформує» ,
дублікат цієї папки знаходиться у методичному кабінеті, що сприяє більш
оперативному доступу до інформації, яку надає бібліотека. Досить популярні
папки з рекомендаційними списками літератури зрізних галузей знань, на
допомогу самостійнній роботі та інші. Також великим попитом користуються
папки: «На допомогу куратору груп», «Вища освіта в Україні», «Скажи: «НІ»
шкідливим звичкам», «На допомогу проведенню виховних заходів» та багато
іншіх (Всього260 папок).
За останні роки сформована добірка методичних вказівок для
самостійного вивчення тем з предметів, розроблених викладачами коледжу і
працівниками бібліотеки (120 папок). Ці матеріали знаходяться в бібліотеці та
мають великий попит користувачів, постійно оновлюються та поповнюються.
На грунті цих матеріалів у звітному році бібліотекою розпочата робота по
створенню нових БД та наповненю створених раніше.
Ці матеріали
користуються великим попитом у користувачів.
Для більш якісного обслуговування користувачів у бібліотеці в 2011 році
розпочата робота по створенню медіатеки: фонд на електроних носіях
поповнено новимипідручниками і наприкінці 2012 року становить 134
примірника; навчальними відеофільмами, яких налічується 185 назв; на
допомогу виховній роботі – 87 назв. Інформацію про наявність цих та інших
матеріалів отримують користувачі бібліотеки з різних джерел: під час
індивідуального спілкування, на нарадах, в методичному кабінеті, на засіданнях
циклових комісій, з книжкових виставок, користуючись каталогами та
картотеками. А головне, - працюючи на комп'ютерах, всі користувачі мають
доступ до цієї інформації.
Значну роль у якісному обслуговуванні користувачів відіграють
періодичні видання(більш 100 назв). З цього джерела користувачі бібліотеки
мають докладну інформацію про найсучасніші інноваційні педагогічні
технології, про найкращій досвід колег, їх експерименти, пошуки ефективних
шляхів навчання; важливу роль відіграють профільні періодичні видання. Дуже
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хотілось би відзначити новий журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний
центр:шкільному бібліотекарю – для інформаційного
запеспечення
навчального процесу».Це видання – незамінний помічник для бібліотекарів в
обслуговуванні як студентів, які навчаються після 9-го класу, так і викладачів,
що читають загальноосвітні дисципліни, і не тільки для них. У звітному році
активно використовувавсябагатий матеріал до знаменних дат (на його основі
ще у 2011-му році ми зробили своєрідну «Енциклопедію матеріалів до
знаменних дат»), а у звітному –повнотекстову БД «Календар знаменних дат»,
яка налічує290 статей з посилками до Інтернету та списками літератури на
1669 сторінках.
Вже відзначалось, що бібліотека дуже активно співпрацює з групою
користувачів, які входять до складу бібліотечного активу(15) та бібліотечної
ради ( 15). Вони – надійні помічники та дуже активні відвідувачі бібліотеки,
тому мають можливість на пріоритетне обслуговування .
Особлива увага з боку працівників бібліотеки приділяється студентамсиротам(3). На їхніх формулярах працівники бібліотеки зробили позначки. У
роботі з цією групою користувачів застосовуємо індивідуальні бесіди, бесідидіалоги, консультації, рекомендації.
Необхідно відзначити, що користувачі бібліотеки задоволені складом
фонду та якістю послуг, які надає наша бібліотека. Але в звітному році 4
молодих викладача навчались в аспірантурі, тому у них виникла потреба в
користуванні послугами МБА. За допомогою бібліотеки вони отримали 29
примірників книг з бібліотеки ПФ НУБіП України «КАТУ».
Для задоволення інформаційних потреб та запитів користувачів, їхнього
вміння адаптуватися до соціальних умов, читацьких інтересів, освітнього й
інтелектуального рівня здійснюється моніторингова діяльність бібліотеки.
Серед так званих «малих» форм досліджень використовуються усні
опитування,
групові
аналізи
читацьких
формулярів,
анкетування,
спостереження за динамікою читання та відвідування.
Систематично вивчається
думка читачів щодо роботи бібліотеки.
Особливо цінним матеріалом для робітників бібліотеки є відгуки і пропозиції
наших читачів про роботу бібліотеки, про книги, масові заходи. Свої думки
вони заносять на картках до картотеки «Бібліотека – книга – читач:ваші думки
та пропозиції», яка ведеться вже четвертий рік. Аналіз відгуків допомагає
покращувати обслуговування читачів.
Аналіз діяльності бібліотеки по обслуговуванню користувачів свідчить:
кількість виданих документів перевищує заплановані на 62,5%. Про зростання
попиту на бібліотечні послуги говорить показник відвідувань бібліотеки
користувачами: він перевищує запланований показник на 36,4%. Треба
відзначити, що цей зріст у значний мірі відбувся завдяки втіленню в практику
роботи бібліотеки нових технологій: майже 15.2% (3545) від загальноі
кількості відвідувань – це робота користувачів на обладнаних комп'ютерами
місцях з виходом в Інтернет. Це досить високий показник і він свідчить про те,
що втілення нових технологій в роботу бібліотеки дуже позитивно впливають
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на якість обслуговування і зростання потреби у читачів в сучасних
бібліотечних формах і методах обслуговування.
Про роботу бібліотеки у звітному році
дають інформацію такі
середньостатистичні показники:

Читанність - 95,0( за нормою – 20);

Книгозабеспеченність - 59,3; у т.ч. навчальною літературою 39,5;

Відвідуваність - 22,6;

Обертанність -1,6; (за нормою 2-3), але при такому високому
показнику книгозабеспеченості, можна вважати досить непоганою.
Навантаження на одного бібліотекаря :

Користувачів - 612(103,7% порівняно з 2011 роком);

Відвідувань - 7752(102,6%);

Виданих документів - 32506 (101,2%); ( за нормами 10-12 тис.)
У звітному 2012 році діяльність бібліотеки коледжу з інформаційнобібліотечного обслуговування користувачів ( згідно показників роботи) була в
цілому успішною. Працівники бібліотеки використовували в своїй роботі нові
форми і методи обслуговування, враховуючи інтереси всіх читацьких груп, а
також, приділяючи багато уваги індивідуальній роботі з користувачами. З
метою надання якісних та комфортних умов користувачам,
бібліотека
координувала свою діяльність з усіма структурами коледжу.
Завдяки
активному впровадженню нових технологій в практику роботи бібліотеки,
користувачам стає доступним великий обсяг інформації. Застосування новітніх
технологій сприяло значному скороченню часу на обслуговування читачів,
збільшенню кількості відвідування та книговидачі; можливості підбору
інформації за максимально короткий термін із максимальної кількості джерел;
можливості для користувачів самостійного пошуку інформації і уміння
працювати з різними видами джерел інформації; найповнішому розкриттю
фонду бібліотеки; осучасненню навчального процесу, а головне – підвищенню
інтересу до бібліотеки.
Роменська бібліотека СНАУ також підготувала зразковий звіт. Ось
фрагменти розділу їх звіту «Обслуговування користувачів».
Колектив працював над забезпеченням якісного та оперативного
бібліотечно-бібліографічного обслуговування навчально-виховного процесу
коледжу.
Велика увага приділялася забезпеченню доступу до традиційних та
електронних інформаційних ресурсів, модернізації діяльності бібліотеки
шляхом впровадження в практику обслуговування сучасних інформаційних
технологій.
«Бібліотека для читача» - під таким гаслом працювала бібліотека коледжу
протягом звітного року. А це значить, що пріоритет надавався найповнішому
задоволенню запитів всіх категорій користувачів для виконання навчальної
роботи. Саме читачі, їх думка й погляди були достовірними показниками
діяльності бібліотеки.
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студенти з/в
коледж 7,0%

Категорії читачів

спеціалісти
4,6%
викладачі

студенти з/в
СНАУ
16,4%
інші;
4,8%

5,3%
студенти
денного
відділення;
61,9 %

Основні завдання діяльності:
 забезпечення літературою у відповідності з навчальними планами;
 повне оперативне задоволення потреб користувачів у інформації;
 покращення якості обслуговування;
 ліквідація читацької заборгованості;
 підвищення професійного і культурного рівня обслуговування;
 популяризація наявних видань;
 сприяння інтелектуальному розвитку і самоствердженню особистості студента.
Основними в сфері розповсюдження бібліотечних знань серед
користувачів бібліотеки є цифрові показники роботи бібліотеки.
Протягом 2012 року кількість користувачів за єдиним реєстраційним
обліком становить – 1002; (1036 в минулому році).
Всього кількість обслужених бібліотекою користувачів в 2012 році
становить осіб - 1765, (1789 користувачів було в минулому році ).
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Динаміка основних показників за 3 роки:
Кількість користувачів за єдиною
реєстрацією
1060

2010
1060

Зменшення кількості читачів
за єдиною реєстрацією пояснюється
зменшенням кількості
студентів нового набору

2011;
1036

1040

2012р.;
1002

1020
1000
980
960

Скорочення кількості читачів, обслужених
всіма структурними підрозділами відбулося
за рахунок зменшення відвідувань в
читальній залі (випуск студентів- заочників
СНАУ на початку року )

Кількість читачів, обслужених
всіма структурними підрозділами
1840
1820

2010
1840

1800
1780
1760
1740

2011
1789
2012
1765

1720

Показники по відвідуванню та книговидачі за 2012 рік становлять:
відвідувань – 23530; ( план на 2012 рік – 23500);
книговидач – 56664; ( план на 2012 рік –56000).

Збільшення кількості відвідувань
при скороченні кількості читачів,
обслужених всіма структурними
свідчить про авторитет бібліотеки
серед постійних читачів

Відвідування

24000
23500
2011;
23521

23000
22500
22000

2012;
23530

2010;
22245

21500
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Збільшення показників
книговидачі
відбулось за рахунок видачі
літератури на абонементі
(зросла видача підручників в кабінети та
лабораторії )та в ч/з – за рахунок збільшення
годин на самоосвіту студентів

Книговидача
56800
56600

2012;
56664

56400
2011;
56313

56200
56000
2010;
56086

55800
55600

Середньостатистичні показники роботи за 2012 рік:
- читаність : 56,6 (56664 : 1022 );
-книгозабезпеченість : 35,5 (35575:1022);
- книгозабезпеченість підручниками : 32 (23459 : 743);
- обертаність фонду : 1,55 (56664:36393).
Відносні показники:

53

читаність

57

54

книгозабезпеченість

45
34

35

2010

2011

36
30

32

книгозабезпеченість
підручниками

2012

обертаність

1,6
1,59
1,58
1,57

1,6

1,56
1,55

1,56

1,54

1,55

1,53
1,52
2010

2011

2012
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Незначне покращення
показників
книгозабезпеченості
відбулося за рахунок
зменшення кількості
студентів; читаність
зростає за рахунок загальної
книговидачі, зокрема зріс
інтерес до періодичних
видань;

Зниження показника
обертаності при
збільшенні книговидачі
пов’язаний із незначним
покращенням
книгозабезпеченості
користувачів

Цифрові показники бібліотекою коледжу у звітному році виконано, згідно
плану на 2012 рік. В порівнянні з показниками 2011 року спостерігається
незначне зменшення показника користувачів.
Це пояснюється меншим
набором студентів. Показник книговидачі
стабільний, але необхідної
кількості нових підручників не вистачає, між студентами в межах групи
проводиться пропорційне розподілення навчальної літератури.
Бібліотекою, у рамках акції «Подаруй бібліотеці підручник», у звітному
році забезпечені тільки кабінети загальноосвітньої підготовки та читальна зала.
Активно використовується електронний підручник як із загальноосвітніх
дисциплін, так і з фахових дисциплін.
Підписана галузева періодика, яка набула популярності, завдяки широкій
їй пропаганді, як різновиду навчальної літератури, своєрідного інтерактивного
підручника.
Бібліотека орієнтована перш за все на обслуговування студентів та
викладачів. З цією метою бібліотекарі систематично вивчали їхні інтереси
шляхом аналізу використання фонду.
Працівники бібліотеки значну увагу звертали на роботу зі студентамипершокурсниками.
В
бібліотеці
запроваджено
проведення
тижня
першокурсника, під час якого проводяться консультації з опанування навичок
користування та технікою обслуговування бібліотеки. Діє груповий метод
обслуговування студентів на абонементі, який передбачає складання графіків
обслуговування та видачу заздалегідь підготовлених комплектів літератури.
Читацьку заборгованість ліквідовуємо шляхом підписання обхідних
листів кожного семестру перед здачею екзаменів .
Основу цієї роботи складали такі заходи:
- систематично проводилися з читачами бесіди про правила користування
бібліотекою;
- систематично проводився аналіз заборгованості по читацьких формулярах;
- списки боржників передавали кураторам груп, а також надсилали листи нагадування та телефонували безпосередньо боржникам;
- студентам видавалися підручники на наступний семестр лише після
повного розрахунку за попередній період навчання;
- відшкодування втрачених книг проводилося шляхом заміни
рівноцінними, пропонуємо замовляти загублений підручник в Іnternet
магазинах та через менеджера видавництва з доставкою;
В цьому напрямку були досягнуті певні результати, а саме:
- зменшення загальної кількості боржників;
- зменшення кількості невчасно повернутих видань;
- часткове повернення літератури.
Бібліотека активно залучається до профорієнтаційної роботи. Так під час
проведення Днів відкритих дверей в бібліотеці проводились бесіди з історії
навчального закладу з часу його заснування до сьогодення. Майбутні студенти
знайомились з матеріальною базою бібліотеки
та новою навчальною
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літературою з обраних спеціальностей, яка була представлена на книжковій
виставці «Професії, які ми обираємо».
В бібліотеці працював центр реєстрації учасників ЗНО. Використовуючи
цю можливість, працівники бібліотеки знайомлять абітурієнтів шкіл з
перевагами навчання в нашому закладі та Сумському НАУ.
Впровадження в роботу бібліотеки певних інформаційних технологій , а
саме створення електронного каталогу та БД, Інтернету, дало змогу більш
ефективно, якісно та комфортно обслуговувати користувачів нашої бібліотеки.
Обслуговування користувачів, яке використовує інформаційні технології,
суттєво відрізняється від традиційного:
- користувачу стають доступні світові інформаційні ресурси;
- традиційне обслуговування орієнтує користувача головним чином на документи, а нове – на електронний ресурс. Велика увага приділялась розвитку у
читачів інтересу до поглибленої самостійної роботи з навчальною
літературою. Створені всі умови для того,щоб студенти мали змогу працювати
з книгою та електронним ресурсом бібліотеки в читальному залі.
Найбільш запитуваними були традиційні та електронні повнотекстові версії
підручників для 10-11 класів, повні тексти статей наукових фахових видань,
конспекти лекцій викладачів, цифрова колекція презентацій і т. ін.».
V. ІНФОРМАЦІЙНО–МАСОВА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ
V.1 Інформаційно-масова робота, довідково-бібліографічне та
інформаційне обслуговування

Бібліотеки вищих навчальних закладів (ВНЗ) 1–2 рівня акредитації
Міністерства агрополітики та продовольства України є навчальними,
інформаційними та культурно-просвітницькими підрозділами навчальних
закладів, що здійснюють формування, використання і зберігання бібліотечного
фонду відповідно до профілю коледжу або технікуму та інформаційних потреб
користувачів. Процес підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ включає не
тільки засвоєння відповідного обсягу науково-технічної інформації, а й
формування всебічно розвиненої особистості. Важливу роль у вирішенні цього
завдання відіграє бібліотека ВНЗ, яка виконує не тільки інформаційну функцію,
а й сприяє вихованню студентської молоді. Сьогодні значно підвищилась
соціальна значущість бібліотеки ВНЗ, яка стає не тільки інформаційним, а й
культурним центром вишу.
Одним з основних завдань ННСГБ НААН як координаційного і
методичного центру для бібліотек аграрних ВНЗ , є аналіз їх роботи, кумуляції
кращого досвіду, розробці і впровадженні інноваційних процесів, організації
безперервної освіти, методичного забезпечення бібліотек у відповідності до
вимог часу. Методисти ННСГБ намагаються вчасно реагувати на всі зміни, які
відбуваються в суспільстві, у бібліотечній сфері; сприяти адаптації бібліотечної
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роботи до нових умов, освоєнню нових знань, систематичному підвищенню
професійної кваліфікації та творчої ініціативи на основі вдосконалення
традиційних і впровадження нових форм і методів роботи.
В минулому році бібліотеки мережі використовували різні форми
інформаційно - бібліографічної діяльності, як традиційні, так і інноваційні. Це
створення і удосконалення довідково-бібліографічного апарату, надання
бібліографічних довідок, в тому числі в автоматизованому режимі, проведення
інформаційно-масових
заходів,
підготовка
і
видання
поточних,
ретроспективних,
тематичних,
галузевих,
бібліографічних
та
біобібліографічних, науково-допоміжних покажчиків та рекомендаційнобібліографічних списків на традиційних та електронних носіях.
Стан інформаційно-масової та інформаційно-бібліографічної роботи
бібліотек мережі у 2012 році сумовано в табл. 2 «Інформаційно бібліографічна
діяльність» (див. додаток).
У 2012 р. проведено 6425 інформаційно масових заходів (у 2011 –
6263), на 2,5 % більше порівняно з минулим роком. Кращими за кількістю
проведених
заходів
слід
назвати
коледжі:
Ілінецький
(121),
Верхньодніпровський (69), Малинський (111), Мукачівський (92),
Таращанський (154), Технолого-економічний (143), Прибрежненський (201),
Політехнічний (100), Вишнянський (121), Рівненський (119), Сумського НАУ
(100), Борщівський (223), Новокаховський (85), Новоушицький (76),
Тальянківський (87), Агротехнічний УНУС (158) ; і технікуми: Ерастівський
(69), Компаніївський
(67), Петрівський (85), Березоворудський (120),
Прилуцький (140), Сосницький (142).
Інформаційно-масові заходи
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Рис 5-1 Інформаційно-масові заходи.
А – Загальна кількість, Б – Виставки, С -Дні інформації, Д – Конфернції, вечори,
виховні години, інше
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Інформаційно-бібліограф. послуги і індив.
абоненти
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Рис. 5-2. А- Інформаційно-бібліографічні послуги, Б- Індивідуальні абонети
Інформційно-бібліографічні послуги по
роках
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Рис 5-3. С – Бібліограф. посібники наук.-допом., Д – Бібліограф. посібники
рекомендаційні, Е – Кількість занять, К – Індивід.та групові консультації
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Кількість. занять

Індивід. та груп.
консультації

Інформації про біб. у
ЗМІ/наук публік.

23

32

38

10

18

17

35

16

36

32

27

40

40

12

22

25

24

18

36

34

69

47

41

98* 79*

77

60

85

Загалом
2011 р.

6263

Загалом
2012 р.

6425 2165 793 1910

Табл. 5-1.
обслуговування

4424

Рекомендаційні

Конференції,
вечори, вих. год

53

Наук.-допоміжні

Дні інформації

Зменшенн
я
Без змін

Інформ.-бібліографічні
послуги та індивід
абоненти од.

Загальна
кількість
Виставки

Динаміка
показника
Зростання

Бібліогра
фічні
посібник

447

Інформаційно-масові
заходи, од.

553088/5
865 1499 2498 16118 277
31
534034/7
919 1822 2679 22928 330
0800

Динаміка показників інформаційно-бібліографічного

* – нема або відсутні дані
З даних таблиці бачимо, що, наприклад,
показник «загальна
кількість заходів» зріс у 47 бібліотеках, зменшився – у 36, залишився на
попередньому рівні у 36 установах. Аналогічну картину бачимо в поведінці
інших показників (табл.).
V.2 Культурно-просвітницька діяльність бібліотек
Реалізуючи одну з основних своїх функцій – виховну, для ознайомлення з
бібліотечними фондами, залучення читачів бібліотеки проводять різноманітні
культурно-просвітницькі заходи: книжкові виставки, відкриті перегляди
літератури, диспути, тематичні вечори, літературно-мистецькі зустрічі, виховні
години, інш.
Важливим напрямком роботи всіх бібліотек ВНЗ є книжкові виставки:
постійно діючі, тематичні, ювілейні та до знаменних дат (тематика книжкових
виставок, переглядів та інших заходів кращих бібліотек приведено у Додатку).
У Брацлавському агроекономічному коледжі основними напрямами
інформаційно-бібліотечного обслуговування бібліотеки вважають:
–
створення ДБА;
–
підготовка бібліографічних посібників у бібліотеці;



Тільки для установ із суттєвою, на погляд авторів, інформцією.
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–
організація бібліографічного обслуговування, яке включає такі
процеси:
1)
довідково-бібліографічне обслуговування (виконання разових
читацьких запитів та видача різноманітних довідок);
2)
бібліографічне інформування (систематична робота, спрямована на
задоволення поточних і постійно діючих запитів читача);
3)
рекомендаційно-бібліографічне обслуговування;
4)
популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, складової
інформаційної культури особистості.
Інформаційно – бібліографічна діяльність бібліотеки Верхівського с. г.
коледжу ВНАУ спрямована на інформаційне забезпечення користувачів.
Виконувались різні види довідок: фактографічні, адресно-бібліографічні,
тематичні і довідки на уточнення бібліографічного опису. Протягом року
велась картотека, в яку було занесено 388 карток та вилучено 43 картки
списання періодичних видань. Постійно поповнювалася краєзнавча картотека.
Традиційним напрямком роботи бібліотеки було сприяння підвищенню
інформаційної компетентності студентів, пропаганда бібліотечно бібліографічних знань.
У Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ інформаційно - масова
робота бібліотеки спрямована на те , щоб привернути увагу користувачів до
історії України, її культури, джерел духовності українського народу. Для
досягнення цієї мети використовуються різноманітні масові заходи. Такі як
відкрита виховна година до 20-річчя проведення Всеукраїнського референдуму
«Живи моя держава - незалежна Україна», бесіда на тему «Пасхальні традиції».
Проведено конкурс « Диво, ім'я якому книга». Було організовано бібліотекою
17 тематичних виставок. В читальному залі продемонстровано 18
відеофільмів.
Інформаційно-бібліографічна робота Ілінецького коледжу була
спрямована
на
вдосконалення
інформаційного
забезпечення
та
бібліографічного обслуговування всіх категорій користувачів. Для виконання
цього завдання здійснювалося слідуюче:
 створювалися власні інформаційні ресурси: бібліографічні
картотеки, інформаційні списки;
 підвищувалась інформаційна якість ДБФ шляхом його поповнення
сучасними довідковими, енциклопедичними і інформаційними виданнями;
 надавались консультації по методиці бібліографічного пошуку з
використанням довідкового апарату апарату та електронних ресурсів;
 розширювалась номенклатура нових інформаційно-бібліографічних
послуг, надавалась можливість використання власних інформаційних
ресурсів і ресурсів Ітегпеї користувачам бібліотеки;
 вивчався досвід бібліотек по запровадженню інновацій в роботу
бібліотеки;
 вдосконалювалось інформаційне обслуговування викладацького
складу коледжу, використовуючи можливості нових технологій;
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 застосувались нові інформаційні технології під час проведення
занять зі студента ми перших курсів для навчання навичкам інформаційної
культури шляхом прищеплення студентам практичних навичок пошуку
інформації з використанням Інтернету;
 систематично оновлювалась інформація на сторінці бібліотеки;
 розвивалось співробітництво з бібліотеками аграрного профілю з
проблем коорпоративної роботи по створенню бібліографічних й
повнотекстових БД та шляхом обміну вторинними ресурсами.
Ладижинський коледж: У розв'язуванні проблеми формування у
студентів культури читання одним із найголовніших завдань є прищеплення
студентам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності, ставлення до
бібліотеки як до невичерпного джерела інформації, осередку, де можна не лише
поповнити знання, а й поспілкуватися з однодумцями, висловити свої погляди:
вчити найкраще оволодівати навичками читання роботи з книгою, прийомами
пошуку потрібної інформації. В бібліотеці проводяться бібліотечні урокилекції: «Учись бути читачем», «Як користуватись навчальною літературою»,
«Як працювати з довідковими виданнями»,
У читальній залі бібліотеки оформлені постійно діючі книжкові виставки
та тематичні полиці: « Україна в просторі і часі», «За здорове життя»,
«Новинки літератури».
КультурноТульчинський
технікум
ветеринарної
медицини:
просвітницька функція бібліотеки полягає в пропагуванні та розкритті через
книги змісту загальнолюдських цінностей, історичної, духовної та культурної
спадщини. Ефективність виконання цієї функції залежить від визначення цілей
та змісту виховання, а також від способів їх досягнення, що відображені в
“Концепції національного виховання”.
Бібліотека Горохівського коледжу ЛНАУ вивчала читацькі інтереси
вивченням читацьких формулярів, веденням журналу запиту читачів,
проводила анкетування, опитування. Тематика анкет різна: «Анкета про
ставлення до читання, книги», «Якою ви бачите бібліотеку третього
тисячоліття», «Про роль і місце інформації для сучасного учня». Аналіз усних і
письмових заявок дає можливість глибше вивчити запити читачів із певних тем,
відповідно виділити у фонді найнеобхідніші видання, організувати тематичні
виставки, складати рекомендаційні списки літератури.
У Рожищенському коледжі ЛНАУ приділяли велику увагу національнопатріотичному і морально-правовому вихованню студентів. Проведено цикл
масових заходів (тематичні вечори, уроки мужності, години спілкування, усні
журнали, години народознавства, літературно-музичні композиції, бесіди,
книжкові виставки і т.і. )
У Верхньодніпровському коледжі щорічно учбовий рік в бібліотеці
розпочинається «Вересневими зустрічами» з першокурсниками. Оформлені
книжково-ілюстративні виставки на різні теми (див. додаток). У бібліотеці
декілька років при бібліотеці працює гурток «Бібліознавець». Серед тем занять
є така: «З Інтернетом на ти». Бібліотека не стоїть на осторонь від проблеми
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задоволення інформаційних потреб за допомогою баз даних на електронних
носіях інформації.
Нікопольський коледж…
Тематика постійно діючих виставок є
актуальною у висвітлені подій, які відбуваються в Україні, в місті Нікополі. Це
такі виставки, як ”Курс України - Європейський Союз”, “Люби і знай козацький
край”, “Християнські свята та обряди”, “На допомогу викладачу, куратору,
вихователю” та ін. Проводяться цикли тематичних виставок, типу «Організація
ремонту
сільськогосподарської
техніки»,
«Машиновикористання
в
землеробстві» та інш. Найбільшим попитом користувалась інформація з таких
виставок: До 90-річчя коледжу була оформлена цікава за змістом виставка
інформаційних матеріалів, присвячених історії Нікопольського коледжу. З
метою формування загальнолюдських цінностей і моралі в групах проводились
бесіди, огляди, виховні години та ін. Усний бібліографічний огляд-бесіда — це
традиційна і ефективна форма висвітлення теми і реклами літератури. Щорічне
поновлення студентської аудиторії сприяє створенню специфічної читацької
аудиторії бібліотеки. Використовуючи цей фактор, бібліотека коледжу
створила цикл масових заходів для студентів 1-4 курсів… Щорічно масові
заходи доповнюються новими - присвяченими ювілейним та знаменним датам.
Культурно-просвітницький напрям у діяльності бібліотеки коледжу вважається
одним із основних, оскільки завдяки йому реалізується вплив на духовність,
культуру студентської молоді, екологічне, правове та трудове виховання.
«Культурно – просвітницька діяльність та інформаційне забезпечення
користувачів є одним із засобів пропаганди літератури, формування
інформаційної культури користувача, що дозволяє більш повно розкрити фонд
бібліотеки» вважають у Новомосковському коледжі. Бібліотека коледжу
приймає активну участь у підготовці та проведенні масових заходів, які
проводяться в коледжі. Це виховні години, декадники циклових комісій, Дні
відкритих дверей, День знань, вікторини та ін. Організовує книжкові виставки
(див. додаток), приймає участь в підготовці сценаріїв, проводить бесіди,
бібліографічні огляди, підбирає необхідний матеріал для їх проведення.
Інформація про масові заходи, які проводяться в бібліотеці друкуються в
місцевій газеті «Новомосковська правда», газеті ДДАУ «За кадри», а також в
газеті коледжу (див. ст. з газет)
У Ерастівському коледжі ДДАУ, Донецькому і Горлівському технікумах
у звітному році організовано і проведено тематичні вечори, виховні години,
книжкові виставки, перегляди літератури, бесіди та інш.
У
Технікумі
землевпорядкування
ЖНАУ
завдяки
картотеці
„Доукомплектування фонду» проводиться аналіз стану забезпеченості
навчального процесу літературою. Картотека доукомплектування базується на
невиконаних запитах користувачів. У звітному 2012 році інформаційно-масова
та культурно-просвітницька діяльність бібліотеки здійснювалась у
відповідності до концепції інформаційно - масових заходів національного
виховання і освіти, що відображена в Державній програмі „Освіта. Україна в
XXI ст.” та згідно методичних рекомендацій щодо основних напрямків
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виховної роботи бібліотек ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації розроблених ЖНАЕУ та
Головною бібліотекою обєднання.
Бібліотека Житомирського будівельного коледжу є центром інноваційних
форм культурно- просвітницької роботи. «Тут проводяться диспути, літературні
вечори, оформлюються книжкові виставки з нагоди визначення знаменних та
пам’ятних дат, як наприклад: «Видатний Українець» (виховна година
присвячена до 130- річчя дня народження І. Огієнка), «Слово з висот
героїчності» (година поезій до 105-річчя від дня народження О. Теліги та О.
Ольжича), «Ландшафт + дизайн» (інформаційно-рекламна прем’єра журналу),
постійно діюча виставка «Екологія для всіх»…
Інформаційно-масова робота бібліотеки Новочорторийського аграрного
технікуму спрямована на те, щоб привернути увагу користувачів до історії
нашої держави, джерел духовності українського народу. При проведенні
інформаційно-масової роботи, керуємось Державною національною програмою
„Освіта, Україна в XXI ст.” в якій відображена концепція інформаційномасових заходів національного виховання і освіти. Використовуємо
різноманітні за змістом і формою заходи бібліотечної роботи: книжкові
виставки, бібліографічні огляди, бесіди, тематичні вечори та ін.
Житомирський агротехнічний коледж: Культурно-просвітницька
функція бібліотеки полягає в пропагуванні та розкритті через книги змісту
загальнолюдських цінностей, історичної, духовної та культурної спадщини.
Ефективність виконання цієї функції залежить від визначення цілей та змісту
виховання, а також від способів їх досягнення, що відображені в “Концепції
культурно-просвітницької роботи бібліотеки”. Виховна робота бібліотеки у
2012 р. проводилась сумісно з цикловими комісіями викладачів, кураторами
студентських груп і була спрямована на виконання вимог комплексного плану
виховної роботи коледжу.
У бібліотеці Малинського лісотехнічного коледжу використовуються
традиційні і нові форми бібліографічної діяльності: удосконалення довідково –
бібліографічного апарату (карткового ), виконання усних ти письмових
бібліографічних довідок , підготовка інформаційних бібліографічних списків
літератури, оперативне інформування про нові надходження за допомогою Днів
інформацій, Днів спеціаліста, тижнів предметів тощо.
Саме інформаційно – масова робота є необхідною умовою успішної
роботи бібліотекаря. Вона включає проведення виховних, просвітницьких та
інформаційних годин, презентацій нових книг, бібліографічних оглядів,
оформлення книжкових виставок та тематичних поличок. При бібліотеці
коледжу створена і функціонує бібліотечна Рада, яка погоджує свою роботу з
основними напрямками діяльності і Планом навчально – виховної роботи
коледжу, безпосередньо бере участь у розробці і проведенні виховних заходів,
погоджуючи з роботою класних керівників, викладачів.
Бібліотеки Василівського, Бердянського коледжів, Оріхівського с.-г.
технікуму надіслали звіти зі змістовними, гарно структуровними розділами
«Культурно просвітницька діяльність…» і «Довідково - бібліографічне та
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інформаційне обслуговування…». Культурно - просвітницька робота бібліотеки
коледжу носить комплексний та плановий характер і направлена на допомогу
навчально - виховному процесу коледжу. В роботі використовуються як
традиційні форми роботи: книжкові виставки, бесіди, диспути, читацькі
конференції, усні журнали, так і нові форми - виставки -агітації, тренінги, дні
яка була проведена напередодні Дня Перемоги.
У Ногайському коледжі ТДАТУ щорічно , в кінці навчального року,
проводять анкетування студентів з метою виявлення виховних заходів,
проведених бібліотекою, які вразили їх. Найбільш успішними були:
Народознавство
 «Зимові свята мого народу»;
 «Релігійні свята весняного циклу»;
 «Сучасні українські обряди».
Краєзнавство:
 «Краю мій рідний»- екскурсія;
 «Мудрість тисячоліть» - історичний альманах;
 «Моя земля - моя історія» - заочна подорож Запорізьким краєм;
 «Сім чудес України» - краєзнавча мандрівка.
Бібліотека Бобринецького технікуму була активним учасником навчально
- виховного процесу, направленого на формування у студентів громадської
свідомості, сприяння інтелектуальному розвитку особистості, прагнення до
постійного професійного росту. Використовувалися різноманітні форми
культурно - просвітницької роботи : бесіди, презентації, огляди, семінари,
літературно - мистецькі зустрічі. Особливо важливою складовою роботи була
виставкова діяльність. Великого значення бібліотека надавала назвам
книжкових виставок та їх оформленню.
Різнобічні заходи виховної роботи проведено у Компаніївському
технікумі ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ. Усний журнал
«Державні символи моєї країни» до 20-річчя Державного Гімна України,
Державного Прапора України та малого Державного Герба України.
Літературно-публіцистична експозиція «Моя Україно, колиско-калино, пізнати
тебе мені щастя дано»/ до Дня незалежності України, презентація книги
«Україна: повна енциклопедія», відкрита полиця «Моя Батьківщина – це будні і
свята, і неба безмежного шир»/до Першої лекції, виставка-панорама «У цім
краю, де серця рідна пристань», година спілкування «Історія козацької слави»/
до Дня українського козацтва.
Проведено години спілкування із видатними земляками.
Традиційно проходять в технікумі Шевченківські дні. Було оформлено
тематичну виставку «Ти в моєму серці, Україно, думою Тараса гомониш»,
проведено конкурс читців «Слухайте голос безсмертний Тараса», вікторину
«Життя поета і художника Т.Шевченка».
Серед масових форм інформування значне місце належить наочній
популяризації книги – книжкові виставки, перегляди літератури, відкриті
полиці. Протягом минулого року було оформлено книжкові виставки: «Усе
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любов’ю зміряне до дна»/до Дня Святого Валентина, «Життєвий і творчий
шлях Михайла Стельмаха»/до 100-річчя від дня народження М.Стельмаха,
«Ціною власного життя він прокладав шлях до свободи»/до 105 річниці від дня
народження О.Ольжича, «Слово про вершника»/до 110 річниці Ю.Яновського,
«Чарівник поетичного слова»/до 100 – річчя від дня народження А.Малишка,
«Апостол духовності» /до 290 річниці від дня народження Г.Сковороди;
відкриті полиці: «Про гумор всерйоз і жартома»/до Дня гумору, «Прилетіло
літечко на рожевих крилечках», «Ярослав Галан – письменник, драматург,
журналіст»/до 110 річниці від дня народження Я.Галана; тематичну виставку
«Європейський вибір України:Людина. Право. Суспільство», виставку-вернісаж
«Хліб святий –дар Божий», бібліографічні огляди:: «Життя і творчий шлях
Архипа Тесленка»/до 130-річчя від дня народження А.Тесленка та «Така довга
дорога додому»/до 140-річчя від дня народження Б.Лепкого.
Взагалі цей розділ діяльності бібліотеки у звіті Компаніївського
технікуму розглянуто надзвичайно грунтовно! При нагоді будемо
розповсюджувати їхній досвід.
У Кіровоградському технікумі механізації сільського господарства по
мірі надходження нової літератури складаються інформаційні списки: «Увага!
Нові надходження до бібліотеки», які розміщаються в диспетчерській та в
бібліотеці. В читальному залі оформляється викладка літератури «На хвилину
зупинись, нову книгу подивись!». Ведеться також картотека нових надходжень.
Бібліотека Немішаєвського агротехнічного коледжу прводить «розмаїті
за тематикою соціокультурні заходи». Враховуючи інтерес відвідувачів до
подій минулого, бібліотекою ведеться копітка пошукова робота, метою якої є
вивчення історії нашого коледжу. В результаті цієї діяльності зібрано унікальні
матеріали щодо історичного минулого та сьогодення коледжу. Все це знайшло
відображення в книзі «Сіємо зерна мудрості», яка написана авторським
колективом до 100-річчя ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний
коледж». Довідково-біографічне видання, присвячене 100-річному ювілею ВП
НУБІП України «Немішаївський агротехнічний коледж», в якому висвітлено
історію його заснування і розвитку, основні напрями підготовки фахівціваграріїв, кадрове забезпечення та становлення матеріально-технічної бази
навчального закладу. Передусім, це історія освітньої діяльності багатьох
поколінь співробітників, які працювали й працюють на освітній ниві, а також
випускників коледжу, що своєю невтомною працею примножують його славу.
Історія коледжу ведеться з 1912 року із сільськогосподарської школи
ім.П.А.Столипіна тому бібліотекою було проведено ряд масових заходів:
«Столипінські читання - до 150 річчя від дня народження» , Міжнародна
науково-практична конференція «Великий реформатор XX століття,
поетичний конкурс « Славетний будь на всі віки, наш агротехнічний
коледж», літературно-музична композиція «Сіємо зерна мудрості».
Особливістю масової роботи бібліотеки Технолого-економічного коледжу
є працюючий клуб „Дебати”, мета якого – розвивати вміння відстоювати
власну думку, вміння вислухати опонента, вести дискусію на науковому рівні.
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Тематика засідань завжди цікава та актуальна, наприклад в рамках засідання
клубу цікаво пройшов диспут «Матеріальна позиція життя - духовна
загибель?».
Інформаційно-масова та культурно-просвітницька робота бібліотеки
Ірпінського економічного коледжу направлена на максимальне задоволення
інформаційних потреб, інтересів, запитів користувачів, виховання
інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних якостей особистості,
професійної майстерності. Для цього використовуються як традиційні, так і
інноваційні форми і методи інформування та популяризації літератури :
Моральне виховання
Сприяти моральному вихованню, виховувати цілеспрямовану людину,
виховувати моральні якості, переконувати, що потрібно поводити себе згідно
норм, що діють у суспільстві – одне з головних завдань бібліотеки коледжу.
Багато бібліотечних заходів спрямовано на виконання цих завдань. У бібліотеці
приділяють увагу таким аспектам виховання: моральний, професійний,
художньо-естетичний, екологічний.
В жовтні 2010 року придбано автоматизовану бібліографічноінформаційну систему ИРБИС 64. Це дало можливість розпочати створення
власного електронного алфавітного каталогу. На даний момент до каталогу
внесено 24133 екземплярів книг.
У жовтні 2012 року на базі Ірпінського економічного коледжу відбулося
засідання навчально-методичної комісії завідувачів бібліотек аграрних ВНЗ 1-2
рівня акредитації. Учасники засідання ознайомилися з навчальним закладом,
роботою бібліотеки, а саме: розділом електронної бібліотеки.
Перед представниками комісії виступили: заступник директора з виховної
роботи Вдович В.Г. з доповіддю на тему «Роль бібліотеки у вихованні
особистості» та завідувачка бібліотеки Горніч Н.В. з темою «Інформаційнокомунікативна діяльність бібліотеки у підвищенні якості знань студентів»
(див.додоток).
Розділ «Інформаційно-масова та культурно-просвітницька діяльність»
бібліотеки Прибрежненського аграрного коледжу, як і вся текстова частина
звіту подані змістовно, цікаво, на високому науковому рівні. Про це говорять
вже самі назви підрозділів:

«Суспільно-політична
орієнтація
студентів.
Національне
виховання»;

«Пропаганда аграрної політики України»;

«Виховання спеціаліста та підвищення професійного рівня.
Екологічне виховання»;

«Пропаганда культурної спадщини. Моральне, етичне, естетичне
виховання студентів».
«Сучасне життя примушує бібліотекарів по-новому мислити і діяти,
приймати неординарні рішення. Тому працівники бібліотеки у звітному році,
усвідомлюючи важливість головної функції
- здійснювати оперативне й
вичерпне обслуговування читачів, сприяли своєю повсякденною наполегливою
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працею розвитку та зміцненню бібліотеки як складової частини інформаційної
структури коледжу. Саме в спільній роботі з педагогами колектив
бібліотеки, використовуючи різноманітні форми і методи, застосовуючи
інноваційні методики під час проведення уроків та заходів,
прагнув
підтримати зацікавленість, надати необхідну інформацію, навчити нею
користуватися і знаходити її самостійно. Тобто, створювати середовище,
сприятливе для формування та зростання творчого потенціалу молоді,
естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на найкращих надбаннях
цивілізації».У Додатках до Огляду наводимо перелік заходів, книжкових
виставок та інш. Прибрежненського коледжу як приклад зразкової подачі
матеріалу на допомогу іншим бібліотекам мережі.
Інформаційно-масова та культурно-просвітницька діяльність бібліотеки
Політехнічного коледжу Луганського національного аграрного університету
направлена на формування у студентів громадянської свідомості, сприяння
інтелектуальному розвитку особистості, прагнення до постійного професійного
росту. До цієї роботи бібліотекарі ставляться творчо, використовуючи
різноманітні форми організації культурно-просвітницької роботи.
Важливою складовою роботи бібліотеки є виставкова діяльність.
Справжня виставка – це не просто підбір матеріалів, а усвідомлене творіння,
покликане пробуджувати в читачеві ціленаправлену інтелектуальну діяльність.
За рік було організовано 71 виставки літератури (див. Додаток).
З метою гармонійного розвитку студентства, його творчого
потенціалу та зростання професійної компетентності майбутніх фахівців
протягом року велика увага приділялась організації якісних виховних
заходів.
У практиці роботи бібліографічні огляди літератури:

«Цілюще джерело духовності»
 «Поет на всі віки» (До 175-річчя від дня смерті О. С. Пушкіна)
 «Православ’я в історії України» (До 1025-річчя хрещення Київської Русі)
 «Ми усі з єдиної родини» (До дня слов’янської писемності)
 «Бухенвальдський набат» (До міжнародного дня визволення в’язнів
концтаборів)
 «Луганщина – пісня моя»
 – «Велика Вітчизняна війна у творах українських письменників»
 «...Земля свічки свої світила
 «Над тими, що у неї полягли» (До Дня пам’яті жертв голодомору)
Велика увага приділяється проведенню заходів які спрямовано на
виховання поваги до історії нашої держави, її культури, джерел духовності
українського народу. У 2012 році було проведено такі заходи:

Літературно-фольклорний вечір «За законом, за звичаєм, за
внутрішнім переконанням: правові уявлення українців»,

Презентація-екскурсія «Малярська спадщина Тараса Шевченко»

Ролові ігри «Хай козацька мудрість воскреса щоднини» ( До Дня
українського козацтва)
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Екологічний урок пам’яті «Чорнобильські дзвони»

Урок-дискусія «Зроби крок на зустріч» (До Міжнародного дня
толерантності)
Важливе місце в рекламній діяльності бібліотеки Вишнянського коледжу
займали книжкові виставки, серед них особливу увагу користувачів привертали
нетрадиційні назви постійно діючих книжкових виставок: «Автори книг – наші
гості», «Автори книг – наші випускники», «Наші перші книги». Проведено ряд
цікавих заходів: до 130-річчя В.К. Липинського, засідання дискусійного клубу,
бесіди-роздуми, до Всесвітнього дня книги та авторських прав, години цікавих
повідомлень, «духовні годитни», нетрадиційні форми роботи - брейн-ринги,
правові турніри та інш.
У Золочівському коледжі керуються словами видатного педагога,
В. Сухомлинського, який говорив: «Якщо ви хочете, щоб молодь тягнулася до
знань, турбуйтеся про головні, найважливіші джерела духовної культури бібліотеки». «І дійсно, незважаючи на використання інтернету, який нині
здійснює значні обсяги всіх форм інформації, саме бібліотека допомагає
читачам бути обізнаними у сучасних проблемах, відкриває шлях до книги джерела знань, вчить любити книгу, працювати над змістом, вміти аналізувати,
а не переписувати готові думки та ідеї».
Новобузький коледж надав змістовний розділ звіту бібліотеки
«Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення. Інформаційно-масові
заходи, впровадження нових технологій». Бібліотекою плануються і
проводяться заходи, які відображають значні суспільно-політичні та культурні
події в Україні, знаменні дати з життя краю, заходи з усіх напрямів виховної
роботи. Заслуговують на увагу зусилля колективів і коледжу і біблотеки на
впровадження інформаційних технологій і це за відсутності поки що
спеціалізованої бібліотечної програми типу «Ірбіс». Бібліотека має сторінку на
веб-сайті коледжу з відповідними розділами. Бібліотекою зініційована робота
по створенню бази даних, в якій буде представлена повнотекстова інформація
про методичні розробки викладачів коледжу на допомогу самостійній роботі
студентів. Це методичні матеріали по самостійному вивченню предметів, по
виконанню лабораторних і практичних робіт, курсовому і дипломному
проектуванню. Наявність такої бази даних значно розширить можливості
студентів щодо здійснення самостійної роботи, підвищить роль бібліотеки
коледжу в організації самопідготовки студентів, у поліпшенні якості підготовки
майбутніх спеціалістів. Електронний каталог методичних розробок викладачів
дає змогу користувачам можливість їх переглянути, скинути необхідну
інформацію на диски, роздрукувати, працювати вдома.
Бібліотека Ізмаїльського технікуму механізації с.-г. приймає участь у
культурно-масових заходах клубу, який працює у технікумі, окрім власних суто
бібліотечних заходів (книжкові виставки, огляди літератури…).
Бібліотека Березоворудського технікуму має стандартний набір послуг і
заходів, зокрема поповнюються тематичні папки: «Знай свої права та
обов’язки», « Мій край – моя історія жива» (історія Березової Рудки), «Видатні
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українці», « Наш земляк – Д.Луценко», «Сторінки з історії України», «Історія
світової релігії», «Забуті імена», «Екологічні дзвони», «Голодомор 1932-1933
років», «Спосіб життя і здоров’я», «Духовні дзвони».
Хомутецький ветзоотехнікум: «Бібліотека – унікальний інститут, який
забезпечує загальнодоступність документів, які зберігають знання набуті в
процесі розвитку людства, сприяють піднесенню морального та
інтелектуального потенціалу суспільства. У кожному навчальному закладі
бібліотека має виконувати функцію скарбниці інформації, бути фундаментом
освіти і самоосвіти, вона функціонує як міст між навчальним закладом та
суспільством. Головна функція бібліотеки - зробити інформацію доступною».
Інформація про діяльність Лубенського фінансово - економічного
коледжу ПДАА, в тому числі бібліотеки, висвітлюється на веб-сайті за адресою
http:// lubfek.org.ua. У бібліотеці коледжу успішно діє система виховної
діяльності, що позитивно впливає на формування свідомості студентської
молоді. З цією метою в бібліотеці проводиться ряд масових заходів, які
працівники бібліотеки проводять разом з викладачами, бібліотечною радою та
бібліотеками міста. Так, у квітні 2012 року у коледжі проводився
Всеукраїнський еко-фестиваль «Лель» під назвою «З любов’ю до природи, з
любов’ю до України». Мета фестивалю – збереження української культури,
любов до природи.
Рівненський аграрний коледж. Інновації в роботі бібліотечноінформаційного центру (БІЦ) коледжу направлені на підвищення рівня
бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів та якісне
інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Під час формування
документно-ресурсної бази бібліотек виявляються переваги нових
інформаційних технологій. З 2004 року створено та та підтримується робота
власних електронних ресурсів. Це 3 бази даних: електронний каталог книг БІЦ
РДАК - 9300 бібліографічних записів (на базі сучасного програмного
забезпечення ІРБІС), електронний каталог періодичних видань (складається з
двох частин - газетно-журнальні статті за період 2004-2010 рр.; статті з
періодичних видань з 2011
Пріоритетом навчально-виховної роботи Млинівського технологоекономічного коледжу «є ідеї свободи, доброти, національної та особистої
гідності, формування працелюбства, взаємодопомоги і самодисципліни,
потреби набуття знань і вмінь. Успішному вирішенню цих проблем сприяють
традиційні та інноваційні методи культурно-просвітницької діяльності.
Сутність і завдання інформаційного забезпечення бібліотеки полягають у тому,
щоб довести до користувача ту інформацію, якою володіє бібліотека.
Необхідними умовами інформаційного забезпечення є систематичність і
визначення конкретної форми роботи для кожної групи читачів».
Охтирський коледж СНАУ: «Застосування комп’ютерної техніки в
бібліотечно- інформаційній діяльності не тільки істотно прискорює і підвищує
якісний рівень обслуговування та відкриває користувачеві цілий спектр нових,
раніше недосяжних можливостей, а й перетворює та видозмінює весь сервісний
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комплекс, вирішує такі основні завдання : забезпечення нового, вищого рівня
якості, каталогізації та одночасно полегшує процес бібліографічного опису,
задоволення інформаційних потреб студентів».
У Глухівському коледжі проведено цікаві заходи:

широкий тематичний перегляд документів (нових надходжень і видань
за минулі роки),

бібліографічний огляд документів й інформаційно-бібліографічних
видань, представлених на виставці;

демонстрацію електронних баз даних;

виступ фахівців із стислою лекцією, що відповідала тематиці заходу.

урок пам’яті «Лунають чорнобильські дзвони»;

До Дня Перемоги проведено вечір-спомин «Ідуть роки, а пам’ять не
згасає»;

Пізнавальна година «Україна і ЄС»
Маловисторопський коледж надіслав насичений змістом розділ звіту,
присвячений масовій роботі, довідково-бібліографічному та інформаційному
обслуговуванню користувачів. Всю роботу бібліотека планує опираючись на
загальноколеджанський план «Основні напрями практичних заходів з
національного виховання студентів». Працювали на протязі року у
співдружності з педагогічним та студентським колективами.
Путивльський коледж СНАУ має розділ звіту “Довідково - бібліографічне
та інформаційне забезпечення. Інформаційно-масові заходи. Впровадження
нових технологій» Планування діяльності бібліотеки провадиться на основі
вивчення потреби користувачів за допомогою анкетування, опитування.
Звіт гарно ілюстрований фото з життя бібліотеки. З метою виховної
роботи бібліотекою розроблені і проведені ряд масових заходів: пізнавальні
години, турніри, практикуми, вечори, музично-поетичні вітальні, презентації
книг. Чистим і невичерпним джерелом духовності, моральності та культури
сучасної людини є почуття любові до отчого краю, глибокої поваги до вікових
традицій. Саме про такі традиції йде мова в книзі Тамари та Ольги Угнівенко
«Духовний скарб українського народу», презентація якої пройшла у
читальному залі бібліотеки для студентів ветеринарного відділення, заняттіпрактикумі «Інтернет – найсучасніше джерело інформації». Студенти
бухгалтерського відділення вчились віднаходити інформацію, використовуючи
різні пошукові системи, робити закладки, віднаходити уривки інформації по
заданій темі і створювати сторінку в Інтернеті, працювати з електронним
каталогом. Краєзнавча робота посідає важливе місце у роботі бібліотеки
коледжу. Бібліотека тісно співпрацює з Путивльським історико-краєзнавчим
заповідником.
Роменський коледж СНАУ
надіслав прекрасний звіт – змістовний,
структурований, гарно ілюстрований діаграмами! У додатках на електронних
носіях : бібліографічні покажчики, списки; розробки і сценарії масових заходів;
інструктивно - регламентуючі матеріали бібліотеки. Наводимо фрагмент звіту
бібліотеки коледжу.
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«Нестандартними» виставками, які ми використовували у своїй роботі
були:


виставка-вікторина довідкових видань з української мови «Не
бійтесь заглядати у словник» - (до Дня української писемності і мови 9листопада) не тільки книжкових, але й електронних джерел . Виставка
використовувалася студентами під час написання вікторини знавців української
мови, розробленої викладачами коледжу;

виставка-реквієм «Розгойдані дзвони пам'яті». Страта голодом»
- 80 років(1932) вшанування пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.
Вона поєднувала
книгу, ілюстрації, а також одержані за допомогою
мультимедіа фото.

Застосовували також електронні технології у виставковій роботі
,зокрема було підготовлено Інтернет версія картин із Третьяковської галереї :
«Купець, колекціонер, меценат» до
180 річчя від дня народження
П.М.Третьякова (1832-1898, 27 грудня) російського культурного діяча,
засновника Третьяковської галереї Це була експозиція в електронному форматі
на CD,яка видавалася на виховні години в аудиторії та додому, а також була
поміщена на комп’ютері у бібліотеці;

святковий дух панував у бібліотеці під час демонстрації виставки
«Епоха в байках», присвяченій 200 річчю від дня народження Є.П.Гребінки
(1812-1848) українського поета, прозаїка, байкаря та 185 річчю від дня
народження Л.І.Глібова (1827-1893), українського поета, байкаря поряд з
експонуванням книг байкарів , матеріалів про них, ілюстрованого ряду, на
моніторі комп’ютера демонструвалася : пісні «Очи черные» Євгена Гребінки та
«Стоїть гора високая» - українська народна пісня на слова Леоніда Глібова та
демонструвався документальний фільм - біографія Л. Глібова.VOB :
http://www.youtube.com/watch?v=DLhJhkuNbc0,
що додатково привертало увагу
зацікавлених користувачів бібліотеки.

Озвученою книжковою виставкою була і виставка «Жилось мне
весело и шибко...» присвячена 75 річчю від дня народження Б.А.Ахмадуліної
(1937-2010) російської поетеси, перекладача. Користувачам пропонувалися
відеоматеріали, які мала бібліотека по цій темі».
Коледж Сумського НАУ. «Книжкові виставки, розміщені в загальній
читальній залі, створювались згідно з Календарем пам’ятних дат і тому
постійно оновлювались, представляючи все нову й нову інформацію
користувачам. Оновились, як форма виставок (виставки-хроніки, виставкипортрети, виставки-застереження та інші), так і зміст, пропагувались найбільш
актуальні події сьогодення і минулих часів.
Робили
наголос на неординарності експонатів, їх змістовності,
інформаційній цінності виставки, наявності інноваційних елементів. Щоб
глибше, дохідливіше, а головне цікаво проілюструвати подію чи явище
заздалегідь вдавалися до пошуку документів, предметів, виробів тощо.
Інноваційність в проведенні просвітницьких заходів проявлялась в
наявності елементів дискусійності, проблемності, театралізації, включенні
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ігрових моментів, використанні новітніх комп’ютерних технологій, залученні
студентів до розробки сценарію і активній участі в самому заході».
Заліщицький коледж: викладено звіт дещо сумбурно. Інформаційнобібліографічна робота викладена у розділі «Формувння та збереження фондів».
Перелік виставок – у додатку.
Красноградський технікум мех с.-г.
В
бібліотеці
постійно
оформляються і поновлюються тематичні прес-досьє, де збираються вирізки з
газет та журналів. Тематика таких досьє різноманітна:
„Україна – це наша родина”;
„Народознавство”;
„Світ духовності”;
„Символіка України”
„Історичні постаті”;
„Болить у душі моїй Афганістан”;
„Гордість моя - Красноград”;
„Історія нашого технікуму” та інші.
Цей матеріал завжди користується особливим попитом у студентів і
кураторів груп для підготовки і проведення виховних заходів.
Представлені світлини в читальній залі бібліотеки присвячені життю і
творчості Кобзаря, Дню української писемності та мови, рідному краю.
Новокаховський коледж: У зв’язку із обмеженими фінансовими
можливостями установи щодо придбання друкованих підручників нового
зразка, бібліотекою використовуються електронні ресурси щодо дуплікації
учбових новинок на дисках. Дуже допомагає в роботі наявність веб – сайту в
закладі, і зокрема власної веб – сторінки на сайті установи: www.nkatk.com –
офіційний сайт; www.nkatk.com/index.php/struktura/biblioteka - сторінка
бібліотеки .
Шевченківський коледж: надіслав перелік інформаційо-масових заходів
(книжкові виставки, теиатичні полички, відкриті перегляди літератури,
літературно-тематичні вечори, читацькі конференції, вечори…)
Борзнянський с.-г.технікум «На сьогодні бібліотеки, реалізуючи
концепцію інформаційного суспільства, тобто зберігаючи, обробляючи,
поширюючи інформацію, займають ключову позицію серед постачальників
інформаційних послуг. Бібліотека повинна зберігати соціальну та культурну
пам’ять, що міститься в матеріальному предметі - книзі, розвивати в
користувачеві потребу в ній. …Бібліотеки навчальних закладів являються
інформаційними, культурними осередками та центрами дозвілля молоді. Адже
можливості бібліотеки можуть бути оцінені не тільки за обсягами книжкових
фондів, площею приміщень, наявністю технічних засобів, а ще й за складом
читачів, їхньою активністю, бажанням згуртуватися для спільної справи.
Бібліотека стала справжнім культурним центром, де поєднуються
інтереси читачів, виникає відчуття соціальної повноцінності та причетності до
добрих справ, суспільного визнання, поваги з боку оточуючих. Бібліотека
являється центром організації змістовного дозвілля студентів, культурного
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спілкування. Бібліотека залучає молодь до культурного життя. Тому так
важливо сьогодні не обмежуватися традиційними формами роботи, а шукати
нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів, розповсюдження знань,
формування культури і духовності підростаючого покоління».
Козелецький технікум ветеринарної медицини надіслав грунтовний звіт з
детальним аналізом не тільки бібліотечних справ бібліотеки технікуму, а і
цікавих спостережень і висновків взагалі у бібліотечній справі стосовно
сучасних реалій. Відчувається, що маємо справу з професіоналом своєї справи,
професіонал цей – завідувачка бібліотеки Щербина Любов Миколаївна, яка
після скорочення однієї штатної одиниці залишилась в бібліотеці одна і дуже
якісно виконує свою роботу. Наводимо значну частину звіту:
«Нині, у період переходу від індустріальної до постіндустріальної,
інформаційної, форми розвитку людства ефективність використання
інформаційного потенціалу набуває дедалі більшого значення для розвитку
країни. Тому потреба орієнтації в інформаційних ресурсах, їх аналіз, обробка та
оперативне доведення до користувача актуалізували інформаційну функцію
бібліотек у сучасних умовах. До того ж стрімкий розвиток інформаційних
технологій та глобальної мережі Інтернет змусили бібліотеки взяти на себе
функції інформаційних центрів, в яких зосереджені як традиційні друковані
видання, так і сучасні носії інформації.
Сьогодні бібліотеці потрібно підтвердити і довести свою корисність як
інформаційного,
культурно-просвітницького й освітнього закладу.
Це
завдання частково допомагає вирішити бібліотечний маркетинг,
який
розглядається як сукупність комплексних заходів, що включають: вивчення і
прогнозування ринку потреб і пропозицій;
розробку методів впливу і
просування на ринок бібліотечно-інформаційних послуг; інформування про
бібліотечні фонди і послуги, їх можливості; оповіщення, рекламу і
пропаганду бібліотечної інформації; створення і закріплення позитивного
іміджу бібліотеки. Еволюція впровадження маркетингу свідчить, що для
бібліотек він стає необхідним елементом їхньої діяльності. Сьогодні вибір,
перед яким опинилися бібліотеки, вже полягає не в тому, застосовувати
маркетинг чи ні, а в тому, як це краще зробити. В бібліотечному маркетингу
головне – це двоєдиний і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це
старанне і всебічне вивчення потреб, запитів, інтересів читачів, орієнтація на
надання послуг відповідно до цих потреб, адресність надання послуг, з іншого –
активний вплив на використання послуг та існуючий попит, на формування
потреб.
Маркетинг дозволяє оцінити власні можливості, подивитись на себе і на
свою роботу з точки зору користувача, змінити свої стереотипи. Таким
чином, робота бібліотек оцінюється не за кількістю і
асортиментом
вироблених послуг, а за кількістю продуктів і послуг бібліотечнобібліографічної діяльності,
які вимагають читачі. Бібліотека нашого
навчального закладу підготовлена до систематичного оновлення всіх видів
своїх послуг відповідно до інтересів споживачів. Бібліотека виправдовує своє
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існування тільки тоді, коли вона корисна для кожного студента і викладача й
забезпечує їхнє право на вільне одержання, поширення і використання
інформації. Реалізація цих завдань неможлива без маркетингового підходу,
який базується на основному принципі – вирішення проблем користувача.
Основними елементами бібліотечного маркетингу є:
- маркетингове дослідження (комплексне вивчення попиту,потреб);
- визначення номенклатури послуг (розробка заходів, направлених на
задоволення потреб за результатами аналізу можливостей бібліотеки,
визначення цілей і завдань бібліотеки);
- реклама;
- структурні перебудови, контроль і управління маркетингом.
Головною складовою маркетингової діяльності бібліотеки Козелецького
технікуму ветеринарної медицини є маркетингове дослідження, яке допомагає
бібліотеці зорієнтуватися в проблемах, пов’язаних з потребами користувачів.
Дослідження проводимо в різних формах: анкетування, опитування,
інтерв’ювання серед реальних і потенційних користувачів,
моніторинг
незадоволених запитів користувачів, вивчення досвіду і комплексу послуг,
які надаються іншими бібліотеками. Вибір методів проведення дослідження
залежить від мети проведення. Головне, щоб воно стало засобом підвищення
якості роботи бібліотеки.
В 2012 в бібліотеці було проведено маркетингове дослідження «Книга і
читання в житті сучасної студентської молоді»,завданням якого було з'ясувати
читацькі інтереси студентів і визначити стратегію бібліотеки щодо
комплектування фондів.
З метою виявлення проблем у формуванні інформаційної культури
студентів у 2012р. було проведено дослідження «Інформаційна культура
студентів в контексті навчального процесу Козелецького технікуму
ветеринарної медицини»
На основі його результатів буде розроблена нова програма заходів щодо
вдосконалення роботи бібліотеки в цьому напрямку. Направлення діяльності
бібліотеки технікуму на навчальний процес відображається і на принципах
побудови картотек, тематиці книжкових виставок, змісті оглядів літератури.
Використовуючи концепції маркетингу, бібліотека нашого навчального
закладу вивчає і враховує тенденції у розвитку студентського контингенту,
зміни у навчальних планах, постійно здійснює моніторинг книжкового ринку
для визначення послуг і профільної продукції для окремих груп користувачів.
Це дозволяє бібліотеці зменшити залежність від соціально-економічних умов і
найповніше
реалізувати
цілі
якісного
бібліотечно-інформаційного
обслуговування.
Вже не вперше бібліотекою проведено ряд соціологічних маркетингових
досліджень. Серед них: «Бібліотека технікуму очима своїх користувачів» ,
«Книга і читання в житті сучасної студентської молоді», «Інформаційна
культура студентів в контексті навчального процесу в технікумі».Разом з тим,
для організації вивчення читачів та їх індивідуальних інформаційних запитів
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застосовую ряд бібліотечних методів таких як: аналіз незадоволеного попиту
на літературу. Його результати дають нам можливість визначати подальші
перспективи щодо удосконалення роботи з обслуговуванням користувачів та
задоволення їх інформаційних запитів.
Спочатку бібліотечний маркетинг розглядався як спосіб додаткового
заробітку коштів для бібліотек в умовах
недостатнього державного
фінансування. А починаючи з 1992 року, висвітлення маркетингу у фаховій
пресі змінило акценти і бібліотечний
маркетинг почав вивчатися як
комплексний управлінський механізм,
який у змозі привернути увагу
суспільства до бібліотек саме зміною обличчя бібліотеки, перетворивши її на
гнучкий, динамічний заклад, здатний задовольнити різноманітні потреби своїх
користувачів.
Складовою частиною маркетингу є реклама і «паблік-рілейшнз».
Використання реклами дозволяє бібліотеці сформувати попит на свої послуги,
ознайомити потенційного користувача з тими, які можуть задовольнити його
потреби. Рекламуємо всі аспекти діяльності бібліотеки. Практика роботи
українських бібліотек показує, що бібліотеки можуть рекламувати себе за
допомогою повідомлень у ЗМІ про бібліотечні події: починаючи з книжковоілюстративної виставки і закінчуючи зустрічами з цікавими людьми,
презентаціями книг і таке інше Активно співпрацюємо з місцевою пресою,
висвітлюємо діяльність бібліотеки у внутрішньотехнікумівській газеті «Альмаматер» - головним редактором якої і є завідуюча бібліотеки. Представляємо
себе громадськості створеними інформаційними матеріалами: буклетами,
проспектами, листівками та інші. Реклама здійснюється також і під час
проведення бібліографічних оглядів, презентацій, виставок та інших форм
інформаційної і культурно-просвітницької діяльності. Реклама відіграє
вирішальну роль у створенні іміджу бібліотеки, формує ставлення до неї
керівництва технікуму, студентів
і
викладачів.
Завдяки
рекламі
розширюється коло її користувачів. Сьогодні технікум має свій сайт, що
відкриває широкі можливості для такого виду діяльності. Інформація на сайті
влучно підібрана і структурована, дає чітке уявлення про бібліотеку й
регулярно поновлюється.. Формування позитивного іміджу бібліотеки
неможливе без такого маркетингового елементу як «паблік-рілейшнз», або
налагодження зв’язків з громадськістю шляхом використання різних форм і
методів. Для зміцнення ділових контактів з викладачами загальноосвітніх
предметів та викладачами спецдисциплін бібліотекою проводяться «Дні
інформації». Налагодження таких зв’язків допомагає не тільки визначитись
щодо пріоритетів у комплектуванні фондів і створенні бібліотечних продуктів,
але й отримати від викладачів створені ними папки матеріалів самостійного
вивчення для використання студентами. опубліковані ними.
В невеликій кількості, але надходять книги, підручники, як подарунки
бібліотеці. Дари читачів – краще свідоцтво рейтингу бібліотеки. Крім того,
підбираючи для викладацького складу і керівництва технікуму бібліографічну і
довідкову інформацію, бібліотека бере участь у вирішенні певних, актуальних
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для навчального закладу, проблем. Це підвищує її авторитет і створює
образ підрозділу, без якого важко обійтися. Якщо ж бібліотека здійснює свої
функції і показує високий рівень виконання всіх завдань, це забезпечить їй
підтримку керівництва технікуму у вирішенні фінансових проблем і в
технічному оснащенні бібліотеки. Імідж бібліотеки складається з роботи
кожного працівника. Кожен член колективу – це «візитка» бібліотеки. На жаль
в цьому плані досягнень нема, так як відбулось скорочення штатного
працівника. Одному працівнику важко охопити всі аспекти бібліотечної
діяльності, і тому, наприклад в бібліографічній роботі є недопрацювання. За
наявності працівника з фаховою освітою можна було б приділити цьому
напрямку більше уваги. А це випуск бібліографічної продукції: буклетів,
проспектів, листівок і ін.
Отже, головною метою бібліотечного маркетингу є збереження
бібліотеки технікуму як освітнього, культурного й інформаційного центру з
великим діапазоном можливостей. Здійснення цього завдання неможливе без
дієвого маркетингового механізму, основні принципи якого:
- інтереси користувача домінують над виробничими міркуваннями, тому
при визначенні мети і завдань обслуговування вирішальними є не внутрішні
технологічні, а зовнішні потреби;
- негнучкість, зайва усталеність процесів обслуговування повинна
змінитися динамічністю, здатністю швидше і повніше пристосуватися до вимог
користувача щодо створення нових продуктів і послуг;
- управління базується на вичерпному знанні об’єктивних факторів,
реальних запитів користувачів, а також на правильно і швидко зроблених
висновках.
- бібліотека як інформаційний центр упроваджує у свою різноаспектну
діяльність інноваційні підходи.
Впроваджуючи інновації, бібліотека враховує свої завдання та функції.
Відповідно до цього й формуються запити на культурно – просвітницьку
роботу та її виконання. Обслуговуючи викладачів, студентів, тематику
культурно-просвітницької роботи бібліотеки, спрямовуємо на задоволення
їхніх інформаційних потреб як фахових, так і духовних. Тому, інноваційний
підхід тут виявляється в нових формах і методах роботи, які використовуємо
у традиційних бібліотечних заходах: організації виставок,
проведенні
бібліографічних оглядів, днів інформації та ін. Це і застосування елементів
діалогу, запитань і відповідей, проблемних бесід тощо. Бібліотека у своїй
культурно-просвітницькій діяльності ставить мету сприяти
формуванню
ціннісних орієнтирів у студентів шляхом розкриття розмаїття культурного
простору на основі використання наявних документних та інформаційних
ресурсів. Ми прагнемо забезпечити, з одного боку, високий рівень фахової
освіти й професійності майбутнього спеціаліста, а з іншого – виховання
гармонійно розвиненої, соціально-активної й національно - свідомої людини,
здатної до саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації. З метою
розвитку інтелектуальних здібностей молоді та
сприянню у виконанні
152

навчальних планів і програм бібліотека проводить «Дні факультету», «Години
цікавих повідомлень»,традиційно
на початку нового навчального року
розпочинає свою роботу «Школа першокурсника» та ін. На допомогу
національному, патріотичному та громадянському вихованню студентської
молоді, а також реалізації Указів Президента, розпоряджень Кабінету
Міністрів України та доручень Чернігівської облдержадміністрації щодо
відзначення державних, історичних пам’ятних дат було організовано та
проведено масові заходи, ось деякі:
- виставка до Міжнародного дня інвалідів;
- до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС з 29 листопада по 14 грудня для студентів було
організовано перегляд документального фільму «За минуту до взрыва»;
- оформлено тематичну виставку «Трагедія і подвиг».
З нагоди відзначення 75-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола
було підготовлено тематичну підбірку, присвячену життю та діяльності».
Прилуцький агротехнічний коледж: Протягом року увазі користувачів
були представлені 61 книжкова виставка літератури.
Масова робота бібліотеки Сосницького с.-г. технікуму була спрямована на
формування та засвоєння норм поведінки, виховання духовності, пропаганду
культурної спадщини, аграрної політики держави, популяризації видань про
сьогодення України та питань Інтеграції до Європейського простору.
V.3 Довідково-бібліографічне, інформаційне обслуговування
Загальна кількість інформаційно-бібліографічних послуг
по
бібліотечній мережі ВНЗ у звітному 2012 році становила 553088, що дещо
менше, ніж у 2011 р. (554034), (див. табл. 2 додатку і діаграму). Зато маємо
значне зростання показника «індивідуальні абоненти»: 70800 (2012 рік), 5312
(2011 рік).
Діаграма розподілу інформаційнобібліографічних послуг і індив. абонентів по
роках
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Довідково-інформаційне та бібліографічне обслуговування (ДБО) проводиться на базі довідково-бібліографічного апарату (ДБА)7 бібліотек, який
систематично вдосконалюється шляхом створення нових рубрик, тематичних
картотек із найважливіших проблем аграрної політики, редагування при
підготовці бібліографічних посібників різного жанру. Здійснюється за трьома
напрямами: індивідуальне, групове і фронтальне, або масове довідковобібліографічне обслуговування.
ДБО – традиційно найважливіша та найперспективніша сфера
інформаційно-бібліографічної діяльності, ефективність якої визначається
станом довідково-бібліографічного (ДБА) та довідково-пошукового апарату
(довідкові
видання;
бібліографічні
видання;
алфавітний
каталог;
систематичний каталог; електронний каталог підручників і посібників
викладачів коледжу; художній каталог; картотека газетно-журнальних
статей; тематичні картотеки; тематичні папки; рекомендаційні списки – в
редакції Таращанського агротехнічного коледжу), включаючи джерела
бібліографічної інформації, каталоги, картотеки, бібліографічні посібники, а
також довідники з питань с.-г., енциклопедії, словники, праці викладачів тощо.
АК (алфавітний каталог), СК (систематичний каталог) і СКС (систематичний
каталог статей) регулярно поповнюються в усіх бібліотеках. Електронні
каталоги створені у багатьох бібліотеках.
Для задоволення потреб користувачів щодо актуальних проблем освіти,
науки, культури і мистецтва створюються тематичні картотеки. Кількість і
тематика картотек у Бібліотеках різна,. Нижче буде дано приклади. З метою
більш раціональної організації навчально-виховного процесу ведуться
картотеки на паперових та електронних носіях . В бібліотеці Технологічного
коледжу ДДАУ, наприклад, створено 7 електронних власних баз даних:
Реєстраційна картотека користувачів; Картотека періодичних видань;
Забезпеченості підручниками; Газетно-журнальних статей; Календарних і
знаменних дат; На допомогу курсовому та дипломному проектуванню; На
допомогу бібліотечному працівнику. Ще приклади картотек: «на допомогу
спеціалісту АПК»; «все про бухгалтерський і фінансовий облік»;
«краєзнавча»;«Квітни, мово, зірнице слова»; «лікарю ветеринарної медицини»;
«закони України» (Новочорторийський аграрний технікум).
У бібліотеці Нікопольського коледжу продовжують розвиватися
традиційні методи роботи. У цих умовах оптимальна організація
інформаційного обслуговування може бути забезпечена за рахунок взаємодії
традиційних та нових форм роботи. Останнім часом були створені нові рубрики
в СКС та тематичних картотеках: “Толератність в нашому житті”, «Студентське
самоврядування», “Робота з обдарованою молоддю”, «Снід – проблема світу»,
«Молодь і бізнес», «Незалежне тестування», «Гурткова робота»,“Адаптація
першокурсника”. «Невід'ємною складовою інформаційно-бібліографічної
7
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діяльності бібліотеки є вивчення інформаційних потреб користувачів (студентів
та викладачів), яке проводиться шляхом анкетування або опитування.
Використовуючи локальну мережу, бібліотека не тільки розсилає електронну
інформацію ведучим фахівцям, але й систематично проводить опитування щодо
відповідності інформування їх тематики. З введенням нових технічних засобів
збільшилась потреба в індивідуальних та групових консультаціях з питань
технології пошуку електронної інформації». У практиці роботи бібліотеки як
індивідуальне, так і групове інформування. «У 2012 році, згідно Рекомендацій
Ради ЦНСГБ УААН (нині ННСГБ НААН), на другому курсі проводились
уроки з предмету «Основи інформаційної культури». У 2012 році почали
створювати БД повнотекстових електронних версій паперових та сканованих
підручників, додаткової літератури і періодичних видань.
Традиційним є бібліографічні огляди нової літератури на засіданнях
педради Малинського лісотехнічного коледжу . У читальній залі бібліотеки
коледжу діє постійна книжкова виставка нових надходжень «На хвилинку
зупинись – нову книжку подивись» та виставка періодичних видань «Новини з
сього світу».
У 2012 році у бібліотеці Путивльського коледжу СНАУ діяли такі платні
послуги: ксерокопіювання; сканування; ламінування документів; брошурування
документів; роздрукування інформації. У коледжі створено електронний
каталог з використанням програми ««IRBIS-64». Каталог бібліотеки, як і інших
бібліотек коледжів, що входять до структури СНАУ, розміщений на сайті
Сумського Національного аграрного університету: www.sau.sumy.ua.
Принцип загальнодоступності інформації протягом звітного року
залишався основоположним в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні
у бібліотеці Роменського коледжу. Надісланий бібліотекою матеріал звіту є
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зразковим. «Серед електронних ресурсів бібліотеки найбільш затребуваним
залишався електронний каталог (ЕК). База “Електронний каталог ” – на
01.01.2013 становить 9138 записів. За звітний період в бібліотеці
продовжувалася робота з поповнення бази даних електронної картотеки
статей та роздруковувалися каталожні картки. В умовах корпоратизації
бібліотек Сумського НАУ інформаційне обслуговування стало більш якісним.


Прим. авторів
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Від колег-партнерів бібліотека коледжу отримувала записи на періодичні
видання, які передплачувала у звітному році. Бібліотека надавала доступ до
баз даних (БД ) сайтів, які безкоштовно надають доступ до повнотекстової
інформації та поповнювала свої (БД) з таких напрямків:
БД віртуальні періодичні видання;
БД віртуальні загальноосвітні підручники;
БД віртуальні підручники із фахових дисциплін;
БД колекція цифрових ресурсів на допомогу викладачам з/о
дисциплін(розробки лекцій, презентації, відео уроки і таке ін.)
БД колекція цифрових ресурсів на допомогу виховній роботі (сценарії
виховних заходів )
БД нормативні, директивні документи з питань освіти, навчальні
програми, перелік рекомендованих основних та допоміжних підручників,
навчально-методичної літератури».
Бобровицький коледж: «До бібліотеки сьогодні прийшло нове покоління
користувачів, обізнаних у комп’ютерних та Інтернет-технологіях. Проте вони
часто не володіють традиційними методами пошуку інформації, не вміють
користуватися звичайними каталогами і картотеками, бібліографічною та
реферативною інформацією. Тому однією з головних функцій бібліотеки є
формування інформаційної культури, яка включає традиційну бібліотечнобібліографічну культуру й вміння оперувати інформацією з використанням
сучасних комп’ютерних засобів. На початку нового навчального року з кожною
групою нового набору проводилась бесіда по бібліотечно-бібліографічній
орієнтації (студенти самостійно вчаться працювати з книгою, каталогами,
картотеками)».
Зав. бібліотекою Козелецького технікуму втеринарної медицини дано
вичерпний аналіз довідково-інформаційної роботи. Головними напрямками
роботи були:
-довідково-бібліографічне інформування;
- інформування про фонди бібліотеки;
- поточне інформування;
- навчально-консультаційне інформування;
- рекламна діяльність.
До кожної з цих видів технологій бібліотека диференційовано застосувала
різні форми та методи індивідуального, групового та масового
інформаційного забезпечення.
Довідково-бібліографічне обслуговування
здійснювалося не тільки за допомогою традиційних каталогів і картотек, але й
за допомогою мережі Інтернет. Довідково-бібліографічне обслуговування
повинен здійснювати спеціальний підрозділ бібліотеки або працівник –
бібліограф, який на жаль відсутній в нашому навчальному закладі, тому я в
своїй роботі відвожу деякий час на здійснення бібліографічної роботи,
працюючи здебільшого в режимі «запит - відповідь», виконую різноманітні
довідки,
використовую різні
форми та технології інформування та
бібліографування. Інформаційне навантаження несуть у собі такі форми роботи
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як «Дні інформації»,
бібліографічні огляди різноманітного читацького
призначення.
Бібліотека удосконалює свою діяльність як інформаційний центр,
основними завданнями якого є цілеспрямована діяльність на своєчасне
задоволення інформаційних потреб працівників освіти й студентів – майбутніх
спеціалістів на основі ефективної організації і використання інформаційнобібліографічних
ресурсів. Оперативно готуються покажчики літератури:
тематичні, нових надходжень; ретроспективні та матеріали з інформаційного
забезпечення навчальних дисциплін. Серед форм навчально-консультаційного
інформування наша бібліотека, використовуючи індивідуальні, групові та
масові форми роботи, проводить зі студентами І курсів
бібліотечнобібліографічні заняття щодо сучасних методів роботи з інформацією, приділяє
увагу проблемам, пов’язаним з пошуком і використанням інформації.
Регулярно поповнюються новим матеріалом тематичні папки :
«Ми роду козацького діти – землі української цвіт», «У світі цікавого»,
«Маловідомі письменники Чернігівщини», «Відомі люди Козелеччини»,
«Національні особливості етикету», «Народна медицина», «День
української писемності», «Славетні відомі земляки», «Релігійні свята»
«В читальному залі поповнюється новим матеріалом постійно діючий
куточок: «Довідкове бюро читача», де користувачі мають змогу попрацювати з
енциклопедіями, довідниками та словниками.
По мірі надходження нової літератури проводимо бібліографічні огляди
літератури. Складено рекомендаційні списки літератури – 10, надано 30
консультацій з методики оформлення списків використаних джерел,
користування словниками і довідниками, складено список: «Приклад
бібліографічного опису творів друку», поповнюються дайджести : «На
допомогу куратору», «Відомі люди Козелеччини», «Державна символіка», «9
листопада-День писемності». …Поповнюються та обновлюються новою
інформацією
методичні матеріали самостійного вивчення навчальних
дисциплін, розроблених викладачами технікуму…»
У звітному році бібліотека Сосницького с.-г. технікуму серед іншої
роботи приділяла увагу заняттям бібліотечно-бібліографічної грамотності.
Студенти знайомилися з такими питаннями: бібліотечна справа у державі; єдиний
бібліотечний фонд; шифр книги, його зв’язок із розстановкою і класифікацією;
алфавітний та систематичний каталоги, навички пошуку літератури за ними;
картотека газетних і журнальних статей, методика пошуку за нею; Internet – твій
друг, використання при підготовці до уроків, написанні курсових робіт,
рефератів.
VI. ФОРМУВАННЯ ФОНДУ
Якісне комплектування фондів залежить від багатьох чинників, серед
яких основні – залучення додаткових коштів, постійне вивчення досить
об’ємного ринку різноманітних носіїв інформації, заохочення і стимулювання
дарувальників, вивчення читацьких запитів, навчальних програм із різних
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дисциплін. Наявність комісії щодо організації бібліотечного фонду значно
покращує вирішення цього важливого питання.
Якість фонду залежить також від своєчасного радикального звільнення
його від морально застарілої, непрофільної і дублетної літератури.
Формування фонду в підзвітних закладах відображено у табл. 3
додатку. Типові джерела наповнення фонду ілюструє малюнок 6-1. Загальний
фонд у 2011 р. склав 6086085 прим. (у 2010 р. – 6275287), цінні і рідкісні
видання – 8383 (у 2010 р. – 11158). Маємо деякий спад показників. Тим не
менше у 63 бібліотеах відбулось підвищення показника «загальний фонд», у 33
– цей показник зменшився, у 21 установи – показник залишився на тому ж
рівні.
Джерела
комплектування

фондів
Бібліотек

Видавництва
та
книготоргове
льні фірми

Книжкові
магазини

Обмінні
фонди

Дарунки

Передплата
періодичних
видань

Рис. 6-1
Таблиця 6-1 Формування фонду по роках.

Роки

2010 р.
2011 р.
2012 р.

Загальни
й фонд,
од.
6.275287
6086085
6164996

Цінні,
рідкісні
вид., од.

11158
8383
7494

Підручники

Всього,при
м.
3.347999
3109480
3272656
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книгоза
безпечені

Всього документів, од.

надійшло

вибуло

126807
123026
76023

77764
66998
53321

Приріс
т фонду
за рік
+5,2%
71277

Фонд мережі

загальий фонд
навчальна література
цінні та рідкісні
видання*100

Динаміка фонду по роках

7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2 010р.

2 011р.

Загальний фонд

2 012р.

Підручники

У Рівненському коледжі комплектування фонду БІЦ відбувається в
основному за спеціальні кошти. За 2012 рік придбано 1228 прим. книг на суму
54500 грн та 1115 прим. (89 найменувань) журналів та газет для усіх
спеціальностей на суму 34200. грн. За рахунок Міносвіти та науки, молоді та
спорту України впродовж 2012 року не надійшло жодного підручника для 1011кл. Значна доля комплектування припадає на ДУ «Науково-методичний
центр інформаційно-аналітичного забезпечення ВНЗ «Агроосвіта» Міністерства
аграрної політики та продовольства України: навчальні програми, методичні
рекомендації до проведення практичних занять і лабораторних робіт, курсових
робіт і проектів, щоденники-звіти навчальної та технологічної практики, робочі
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зошити, відеофільми
та інші матеріали активно використовуються у
начальному процесі. З ВСП НМЦ за 2012 рік надійшло навчальних матеріалів
та документів на суму 76129,02 грн, з жовтня від ДУ НМЦ інформаційноаналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» - 16707,40 грн. Разом
ця сума становить за 2012 рік - 92836,42 грн.; в тому числі навчальних
посібників для бібліотечно-інформаційного центру - 513 прим. на суму
11515,98 грн
VII. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тільки 27 установ надіслали статформи, у розділі 5 якої (організація
семінарів, конференцій…; практимуми, стажування; надано методичних
консультацій; розробка інструктивно-методичних матеріалів, видавнича
діяльність і т.п.) наведено деякі дані, тобто робота проводиться. Це наступні
бібліотеки: Ілінецького аграрного, Ладижинського, Володимир-Волинського,
Нікопольського коледжів, Слов’янського технікуму, Запорізького, Тлумацького,
Рогатинського аграрного коледжів, Компаніїського технікуму ветеринарної
медицини, Таращанського агротехнічного, Ірпінського економічного,
Прибрежненського аграрного коледжів, Бахчисарайського будівельного
технікуму, Політехнічного коледжу Луг. НАУ, Старобільського технікуму,
Вишнянського коледжу Львівського НАУ, Петрівського аграрного технікуму,
Аграрно-економічного коледжу ПДАА, Заліщицького аграрного коледжу,
Кіцманського технікуму ПДАТУ, Козелецького технікуму ветеринарної
медицини, Сосницького с/г технікуму бухгалтерського обліку.
Ірпінський
економічний,
Рівненський
коледж,
ВП
НУБіП
«Прибрежненський аграрний коледж», Роменський коледж, Козелецький
технікум ветеринарної медицини надіслали змістовний аналіз науковометодичної роботи. Наводимо фрагменти відповідних розділів звітів деяких
бібліотек.
Ірпінський економічний коледж вдало, на наш поляд, визначив основні
напрямки наукової діяльності бібліотеки:
 розробка регламентуючих документів, планів;
 інформування викладачів та аспірантів коледжу з актуальних для них
проблем;
 проведення соціологічних досліджень думки користувачів та
бібліотечних працівників;
 аналіз діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів;
 участь в наукових конференціях, семінарах ;
 організація бібліотечних науково-практичних конференцій та
семінарів;
 бібліографування творчого доробку працівників коледжу, укладання
бібліографічних покажчиків;
 створення власних інформаційних баз даних;
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бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах електронного
середовища
Науково методична робота бібліотеки направлена на поліпшення
організації
праці,
впровадження
нових
технологій,
підвищення
кваліфікаційного рівня працівників, надання практичної та методичної
допомоги.
Разом з методичним кабінетом коледжу бібліотека розробляє
інструктивно-методичні матеріали, складає списки надходжень робіт наших
викладачів до бібліотеки.
Бібліотека тісно співпрацює з методичним кабінетом Ірпінського
міського відділу освіти, є учасником загальних семінарів бібліотекарів шкіл м.
Ірпеня, разом з методистами надає інформаційну та методичну підтримку
педагогічним колективам шкіл.
На засіданнях бібліотечної ради розглядаються питання підвищення
фахового рівня працівників.
Питанням науково-методичної роботи приділила увагу у своїх звітах
бібліотека Верхньодніпровського коледжу. Протягом року складено і видано 4
інформаційні списки нових надходжень, 2 бібліоанонси, 4 тематичних списки.
Всі списки розміщені в бібліотеці на стенді «Бібліотека інформує», роздані
цикловим комісіям та у методичний кабінет.
Оформлені 8 папок-досье на різноманітні актуальні теми для студентів.
Розроблені програми гуртка «Бібліознавець» і роздруковані на всі групи і
циклові комісії, тижня права, тижня «Вересневі зустрічі» для першокурсників.
У Нікопольському коледжі, який разом з бібліотекою у 2012 р. святкував
90-річний ювілей, серед заходів найбільш важливим була Рада директорів ВНЗ
I-II р.а. Дніпропетровської області, де головним питанням був досвід роботи
бібліотеки Нікопольського коледжу “Диференційне бібліотечно-інформаційне
обслуговування користувачів у сучасних умовах”. На Раді було детально
проаналізовано зусилля бібліотеки по створенню електронної бібілотеки (ЕБ),
хоч і без спеціалізованої бібліотечної програми (на базі програми ACCESS).
Згідно плану роботи, в 2012 році були розроблені “Правила користування
Електронною бібліотекою Нікопольського коледжу Дніпропетровського
державного аграрного університету”, а також “Пам'ятка для користувачів
Електронної бібліотеки”.
На сторінках районної газети “Південна зоря”, присвячених ювілею
коледжу, розташовано матеріал про історію бібліотеки коледжу.
В жовтні 2012 року завідуюча бібліотекою виступала на науковопрактичній конференції аграрних бібліотек Дніпропетровського регіонального
об'єднання до 90-річчя наукової бібліотеки ДДАУ з повідомленням з досвіду
роботи “Впровадження інноваційних технологій в обслуговуванні
користувачів”.
В минулому році були надані методичні консультації завідуючій
бібліотекою Нікопольського металургійного коледжу щодо практичного
використання нашого досвіду роботи ЕБ.
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В 2012 році були поновленні посадові інструкції співробітників бібліотеки згідно нових вимог. Інструкції були осучасненні відповідно до нових
інформаційних технологій, які використовуються співробітниками в своїй
роботі.
В звітному році бібліотека Новомосковського коледжу поновила нові
посадові інструкції згідно нових вимог. Щорічно складає звіти та плани роботи
про діяльність бібліотеки, надає інформацію та виступає з нею на педагогічних
нарадах. Розробляє та поповнює «Положення про каталоги і картотеки»,
«Положення про бібліотеку НК ДДАУ», «Правила користування бібліотекою»,
«Паспорт бібліотеки», «Інструкцію про порядок застосування грошової застави
в бібліотеці НК ДДАУ». Розроблений та ведеться також «Паспорт власних баз
даних бібліотеки НК ДДАУ». Бібліотекарі розробляють сценарії масових
заходів, які проводяться в бібліотеці, а також допомагають викладачам при
підготовці сценаріїв масових заходів, відкритих занять та виховних годин,
підбирають необхідний матеріал.
Так в звітному році бібліотекою були складені сценарії виховних заходів
(додаються до звіту). Працівники бібліотеки праціюють з періодичною
науковою спеціальною літературою, приймають участь у семінарах, нарадах,
заходах Наукової бібліотеки ДДАУ.
Бібліотека Ерастівського коледжу подала аналогічний звіт щодо
науково-методичної роботи.
Технікум землевпорядкувння і Житомирський будівельний коледж тісно
співпрацюють з Головною бібілотекою ЖНАЕУ в питаннях методичної і
наукової роботи. Зокрема, у звітному році Головною бібліотекою об'єднання
був проведений науково- практичний семінар „Сучасні інформаційні та новітні
технології в бібліотечній роботі”.
У Мукачівському аграрному коледжі на допомогу викладачам
підготовлено рекомендаційні списки літератури, а саме: «Конституція України
– історія та сучасність», «Ділова українська мова», «Краєзнавство», «Екологічні
проблеми України», «Загальна характеристика картоплі», «Хімія та їжа» та ін.
Протягом року працівниками бібліотеки надавались методичні рекомендації
користування бібліографічним описом використаних творів друку,
рекомендації по складанню списків використаної літератури при написанні
курсових робіт. Надавали методичну допомогу працівникам інших бібліотек,
які звертались до бібліотеки навчального закладу.
Бердянський коледж: Працівники бібліотеки знайомились з досвідом
роботи інших бібліотек вищих навчальних закладів. У 2010 році зав.
бібліотекою пройшла курси підвищення кваліфікації на базі Навчальнонаукового інституту післядипломної освіти НУБіП України. У вересні 2011 р.
приймала участь у засіданні навчально-методичної комісії завідувачів бібліотек
аграрних ВНЗ I-II рівнів акредитації з питань «Впровадження інноваційних
технологій та використання електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках
аграрних ВНЗ I-II рівнів акредитації Запорізької області».
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Бібліотека Компаніївського технікуму розробила методичні рекомендації
«Робота з електронним підручником», 4 інформаційні списки нових
надходжень та рекомендаційні списки з дисциплін «Соціологія»,
«Культурологія»,
«Організація
ветеринарної
справи».
Підготовлено
рекомендаційні списки з дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Латинська
мова», «Сімейно-побутова культура та домашня економіка».
Науково-методична робота бібліотеки Немішаєвського коледжу
«направлена на поліпшення організації праці, впровадження нових
інформаційних технологій, підвищення кваліфікації кадрів, надання практичної
та методичної допомоги. Важливе місце в діяльності бібліотеки є розробка
інструктивно - методичних матеріалів, сценаріїв і програм масових заходів та
інших документів».
У рамках тісного співробітництва коледжанської книгозбірні та
методичних кабінетів Бородянського районного відділу освіти та НМЦ 1-П
рівнів акредитації протягом року надавалась методична допомога з питань
бібліотечної роботи , проводились консультації для шкільних бібліотекарів,
надавались методичні поради, рекомендації, здійснювався тематичний підбір
документів… Співробітники бібліотеки взяли участь у роботі Міжнароднаої
науково-практичної конференції «Великий реформатор XX століття» – до 150
річчя від дня народження П.А.Столипіна.
На засіданнях Методичного об’єднання від НМЦ завідуючих
бібліотек 1-П рівнів акредитацій в бібліотеках Немішаївського агротехнічного
коледжу та Ірпінського економічного коледжу розглядалися актуальні питання
роботи бібліотек у сучасних умовах. Прийняли участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному
просторі України», яка відбулась у Національній історичній бібліотеці.
Зав. бібліотекою є членом адміністративної і педагогічної рад коледжу,
республіканської методичної комісії бібліотек ВНЗ 1-П рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики і продовольства України, брала участь у роботі
семінарів та нарад керівників бібліотек бібліотек та виступала на них з питань
обміну досвідом роботи. В бібліотечну раду входять 8 чоловік
Змістовною і актуальною була науково-методична робота бібліотеки
Таращанського коледжу. Бібліотека коледжу підготувала три публікації в
місцеву газету «Таращанський край», дві публікації в коледжанську газету.
Складено 4 методичних збірника: Збірник сценаріїв виховних заходів «Від
свята до свята» Випуск 3, Випуск 4. Методичний збірник:«Супутник читача»;
екологічний збірник «Альтернативна енергетика - майбутнє людства.
У Технолого-економічному коледжі БНАУ створюються «необхідні
передумови для запровадження дистанційної овіти»
Наводимо майже повністю відповідний розділ звіту ВП НУБіП
«Прибрежненський аграрний коледж» як такий, що може слугувати взірцем
для інших бібліотек. «Наука, технології та інновації завжди були вирішальним
чинником розвитку суспільства. Інновацій потребують всі сфери нашого життя,
вони покликані докорінно поліпшити справи у всіх галузях виробництва,
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науки, культури, освіти. Сьогодні бібліотекар має допомагати користувачам
орієнтуватися у розмаїтті інформації, розповідати про нові технології, що
з’являються на ринку, про те, як ними користуватися. Працівники бібліотеки
постійно повинні навчатися, розширювати свої професійні можливості.
Колектив бібліотеки коледжу прагне, щоб новітні технології діяли і в
нашому навчальному закладі. Основне завдання нашої бібліотеки –
цілеспрямовано працювати, здійснюючи інформаційне
забезпечення
методичної проблеми коледжу: «Формування професійно-ділових рис студентів
у процесі навчання в умовах ринкової економіки», а також впровадження в
практику роботи педагогічного колективу модульно-рейтингової системи
навчання. Бібліотека повинна дати педагогам відповіді на багато питань як у
науковому, так і методичному плані, і саме тому працівники бібліотеки
повинні володіти інформацією певного типу, яку ми можемо запропонувати
студентам, вчителям, кураторам та адміністрації.
Для якісного виконання всіх завдань необхідно постійне підвищення
нашої професійної компетентності. І в цьому нам допомагає співробітництво з
Головною бібліотекою
Об"єднання – бібліотекою ПФ НУБіП України
«КАТУ». Щорічно головною бібліотекою Об’єднання нам надається «План
работи Координационного Совета Объединения сельскохозяйственных
библиотек Крыма», «График взаимопосещений аграрных библиотек Крымского
Объединения»,
«План занятий в системе повышения квалификации
сотрудников библиотеуки ЮФ НУБиПУ «КАТУ», «План работы Головной
библиотеки Объединения аграрных библиотек Крыма». Всі ці документи
обговорюються на засіданнях, корегуються згідно пропозицій, які надають
бібліотеки Об’єднання. Координація роботи дозволяє нам впроваджувати в
практику все нове і неординарне. На наших зустрічах відбувалися тренінги,
моделюючи ігри, майстер-класи, теоретичні та практичні заняття. Останні роки
наша спільна діяльність якісно змінюється: це не тільки навчання, а і активна
співпраця.
У звітному році наша бібліотека брала участь у створенні разом з
Головною бібліотекою бібліографічних покажчиків, надаючи видання з фондів
бібліотеки коледжу для створення віртуальних виставок, картки на нові
надходження сільськогосподарської літератури для зведеного електронного
каталогу. Необхідно відзначити, що багато методичних та регламентуючих
документів, потрібних для роботи, набираємо також із «Бюлетеней ДНСГБ
УААН».
У 2012 році зав. бібліотеко була учасником Міжнародної науковопрактичної конференції бібліотек ВНЗ ЙЙЙ–ЙY рівнів акредитації «Традиції і
новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти». Цей семінар був дуже
актуальним та інформаційно насиченим. Завдяки конференції ми мали змогу
спілкуватися з досвідченими фахівцями, набути багато цінної професійної
інформації та досвіду.
Вже багато років ми співпрацюємо з методичним кабінетом Сакського
районного відділу освіти, зокрема, з методистом по фондам шкільних бібліотек.
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Це творча співпраця, яка дає змогу постійно взаємно професійно
збагачуватись.
У 2012 році зав. бібліотеки брала активну участь у роботі з підготовки
до випуску видання, присвяченного 100-річному ювілею нашого навчального
закладу, готуються до друку матеріали, присвячені історії бібліотеки коледжу.
Це відповідальна і дуже кропітка праця, яка потребувала багато часу. Також у
продовж року діяльність бібліотеки періодично висвітлювалась на сторінках
місцевої районної газети; в «Освіті аграрній» до ювілейної дати була теж
публікація, співавтором якої була А. Горячева. У звітному році завідувач
бібліотеки двічі приймала участь у науково-практичних конференціях в КАТУ
і тексти виступів увійшли до матеріалів конференцій. У звітному році було
зроблено всього 7 публікацій.
Таким чином, участь у роботі семинарів, практикумах, зустрічах з обміну
досвідом, спілкування з колегами, участь у виконанні спільних проектів,
вивчення передового педагогічного та бібліотечного досвіду, публікації - все
це сприяє підвищенню нашого фахового рівня, збагаченню передовим
досвідом. А це дає можливість підтримувати імідж бібліотеки на високому
рівні. Це стало можливим, в першу чергу, завдяки безперервності освіти
бібліотечних працівників Об'єднання (в тому числі і працівників бібліотеки
нашого навчального закладу), аналізу проблем, оптимально обраних змісту і
форм, методів та умов, в яких здійснювалась науково-методична робота
Головної бібліотеки Об'єднання».
У Вознесенському коледжі в плані науково-методичної роботи основні
зусилля були спрямовані на:

вивчення і впровадження досвіду роботи інших бібліотек;

впровадження та удосконалення технологічних процесів роботи;

складання організаційно-технологічної документації;

розробку методичних матеріалів;

використання консультативної і методичної допомоги,отриманої від
Головної бібліотеки Миколаївскього національного аграрного університету;

організацію і проведення заходів для самоосвіти бібліотечних
працівників та для підвищення їх кваліфікації ;
Розділ звіту «Науково-методична та видавнича діяльність» БІЦ Рівненського
аграрного коледжу містить ряд цікавих пропозицій. Наводимо його повністю.
«Завідувач БІЦ коледжу, як член методичної комісії бібліотек аграрних
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства
України, постійно бере участь у роботі нарад керівників бібліотек вищих
аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та виступає на них з питань
обміну досвідом роботи. Останні методичні матеріали на тему: «Застосування
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання» в бібліографічній практиці бібліотек»
стосуються роботи корпоративного об’єднання аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. та
вміщують пропозиції щодо спільних підходів бібліотек-учасниць до
бібліографічної роботи. Обговорення цього питання відбулось на засіданні
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навчально-методичної комісії завідувачів бібліотек
аграрних вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на базі ВП НУБіП України
«Немішаєвський агротехнічний коледж» у жовтні 2012 року. У навчальному
посібнику «Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації», випуску 18 опублікована стаття Бурячинської Л. В.
«Методичні рекомендації щодо роботи бібліотек в умовах інформатизації
суспільства і впровадження новітніх технологій».
Публікації іміжевих статтей про діяльність коледжу та роботу
бібліотечно-інформаційного центру сприяють створенню та підтримці
позитивного ділового іміджу та авторитету РДАК. Останні публікації, в яких
завідувач БІЦ виступає співавтором, присвячені 60-річчю коледжу. Це такі
статті: Балдич Л. В. Складові успіху або поєднання традицій, досвіду, інновацій
: [Рівненському державному аграрному коледжу - 60 років] / Л. В. Балдич, Л. В.
Бурячинська, О. Г. Талімончук // Освіта аграрна. - Київ : ДУ НМЦ Агроосвіта,
2012. - № 12 (49).; Корсун Я. П. Успіх - сила тих, хто вірить у себе, і мужність
тих, хто не боїться відповідальності : [60 років Рівненському державному
аграрному коледжу ] / Я. П. Корсун // Віче: теоретичний і громадськополітичний журнал / Верховна Рада України. - Київ : Преса України, 2012. - №
23.
Щороку завідувач БІЦ виступає на педагогічній нараді та методичній раді
коледжу з пропозиціями, звітує про роботу бібліотечно-інформаційного центру;
цього року обговорювались такі питання: «Інновації - визначальний фактор
розвитку бібліотечно-інформаційного центру коледжу»(пед. рада), «Надання
доступу до інформаційних ресурсів за допомогою застосування інновацій у
бібліотечні справі» (метод. рада).
Інформація про діяльність бібліотечного центру розміщена на веб-сайті
коледжу. Окрема сторінка інформує про проведені виховні масові заходи.
Фотогалерея вміщує фотографії з найяскравішими моментами життя
бібліотечно-інформаційного центру.
Науково-методична робота бібліотечно-інформаційного центру включає
також використання інформаційних технологій в бібліотечно-бібліографічному
обслуговуванні та для проведення масових інформаційних та виховних заходів;
написання сценаріїв проведення масових заходів; створення електронних
презентацій; підготовку бібліографічних покажчиків та інформаційних списків
та ін. Бібліотечні працівники також беруть участь у роботі обласних засідань
методичного об’єднання для працівників бібліотек вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області, у проведенні фахових семінарів,
нарад, конференцій, стажувань, вивчають спеціальну літературу.
Традиційно бібліотечно-інформаційний центр коледжу координує
бібліографічну роботу з Рівненською обласною бібліотекою. В рамках
корпорації користувачів ІРБІС з 2004 року ведеться спільний електронний
каталог періодичних видань, що дозволяє уникнути дублювання та забезпечує
оперативне систематичне наповнення бази даних новими аналітичними
записами. Впродовж року спільно з відділом інформації та документів
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виробничої тематики Рівненської державної обласної бібліотеки проводимо
масові заходи: дні інформації, дні спеціаліста, ділові зустрічі, засідання Клубу
молодих господарів землі, круглі столи, презентації, обмінюємось
бібліографічними списками нових надходжень з питань економіки, аграрної
політики, сільського господарства, землевпорядкування, екології та ін.
Хотілося б більш тісної співпраці з Державною науковою
сільськогосподарською бібліотекою, зокрема, отримувати також методичні
розробки ДНСГБ як науково-методичного центру, ознайомитись з
матеріалами «Бюлетенів ДНСГБ» чи хоч би отримувати інформацію про
оцінку діяльності бібліотек І-ІІ рівнів акредитації на основі аналізу наших
звітів в паперовому чи електронному варіанті. На веб-сайті ДНСГБ таких
текстових матеріалів ми не виявили.
Наповнення нашого електронного каталогу зростає завдяки участі БІЦ
РДАК у роботі регіональної корпоративної бібліотечно-інформаційної системи
(РКБІС) з центром у Рівненській державній обласній бібліотеці. Переваги такої
інноваційної співпраці очевидні - створення великих електронних баз,
уникнення дублювання в роботі, підвищення ефективності інформаційного
обслуговування за рахунок об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек користувачів ІРБІС. До роботи корпоративного об’єднання залучені всі
працівники бібліотечно-інформаційного центру коледжу. З 2011 року
розпочала роботу корпорація аграрних ВНЗ І-ІІ р.а., координувати роботу якої
навчально-методичний центр Міністерства аграрної політики та продовольства
доручив нашому бібліотечно-інформаційному центру. Мета цього об’єднання створення та підтримка спільного електронного каталогу періодичних видань
аграрної тематики. Учасниками об’єднання інформаційних ресурсів стали сім
бібліотек-користувачів ІРБІС: бібліотечно-інформаційний центр Рівненського
державного аграрного коледжу, бібліотеки Кримського агропромислового
коледжу ВП НУБіП, Політехнічного коледжу Луганського НАУ,
Путивльського та Глухівського коледжів Сумського НАУ, Немішаєвського
агротехнічного коледжу ВСП НУБіП, Іллінецького аграрного технікуму
Вінницького ДАУ. Початок корпоративному об’єднанню покладений, темпи
взаємо-обміну інформацією ще незначні, є деякі питання, що потребують
спільного вирішення; але всі учасники корпорації сподіваються, що ця
співпраця аграрних ВНЗ по об’єднанню бібліотечно-інформаційних ресурсів
зможе реалізувати переваги спільного використання документів та інформації
певної тематичної направленості».
Бібліотека Млинівського технолого-економічного коледжу «є осередком
інтелектуальної культури та центром якісного та оперативного інформування
педагогічного та студентського колективів. Працівники бібліотеки роблять усе,
щоб складний і динамічний навчально-виховний процес отримав міцну
інформаційно-методичну підтримку. Бібліотека надає методичну допомогу
студентам, викладачам, кураторам груп при проведенні виховних заходів,
педагогічних рад, атестацій, засідань методичної ради та школи молодого
викладача, педагогічних семінарів та ін. План роботи бібліотеки завжди є
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невід’ємною частиною плану роботи коледжу, тісна співпраці бібліотеки з
адміністрацією, заступниками директора, зав відділеннями. Дружба і
взаємодопомога поєднує нашу бібліотеку з районною бібліотекою, відділом
юнацтва особливо, шкільними бібліотеками. Традиційними стали відвідування
семінарів рай бібліотеки та методичних об’єднань зав. бібліотеками ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації Рівненської області.
Координація роботи бібліотек нашого регіону дозволяє впроваджувати в
практику роботи нашої бібліотеки все нове і неординарне».
Методична робота Роменського коледжу «базується в першу чергу, на
вивченні та аналізі діяльності статистичних показників, планів, звітів. Такі
аналізи проводяться щорічно, що дає змогу порівнювати власну роботу з
попередніми роками. Аналіз статистичних показників (відвідувань, книговидач)
допомагає вирішити питання про навантаження на кожного бібліотекаря.
Аналіз використання фондів, сприяє очищенню фонду, його перерозподілу,
комплектуванню.
Умовно можна виділити такі стратегічні напрямки методичної роботи
бібліотеки в 2012 році:
- аналіз та узагальнення діяльності бібліотеки;
- удосконалення технологічних процесів;
- вивчення та впровадження передового досвіду й нових технологій;
- організація підвищення кваліфікації співробітників.
Методична робота
бібліотеки коледжу координується методичним
об’єднанням бібліотек ВНЗ I-II р. а. на базі Сумського вищого училища
мистецтва і культури. У 2012 році бібліотека прийняла участь у проведенні
одного засідання, на якому вирішувалися питання виробничого характеру.
Підвищення кваліфікації бібліотекарів - одна з актуальних проблем, над
оптимальним вирішенням якої активно працювали . Певна увага була приділена
самоосвіті та ознайомленню з фаховими виданнями. В 2012 р. працівники
бібліотеки систематично ознайомлювалися з теоретичними матеріалами з
бібліотекознавства , викладених у матеріалах періодичних видань, які
передплачує бібліотека («Шкільна бібліотека», «Позакласний час»,) та
«Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета» на сайті «Методична служба
публічних бібліотек».
Впроваджували в практичну діяльність рекомендаційні матеріали та
розробки, які надавалися Науковою бібліотекою СНАУ.
Працівники бібліотеки вдосконалюють навики роботи з комп'ютерною
технікою, вмінню працювати в комп'ютерній мережі (заняття і консультації по
роботі в Інтернет,використання електронної пошти, ВЕБ - сторінок різних
бібліотек), електронним каталогом бібліотечної програми ІРБІС, текстовим
редактором та ін.
Діловий імідж бібліотеки підтримувався на високому рівні інформацією
про її діяльність у місцевій газеті «Вісті Роменщини», на сайті РК СНАУ,на
засіданні педради коледжу слухалося питання про « Використання
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інформаційних ресурсів бібліотеки як важлива складова якісної підготовки
фахівців», бібліотека приймала участь в обговореннях доповідей на педрадах.
Протягом останніх 3 років (2010-2012 рр.) бібліотека проводила
дослідження стосовно вибору, розробки і послідовного здійснення
інноваційної стратегії розвитку бібліотеки.
В її основі лежали комплексні завдання, пов’язані із наданням якісних
послуг всім категоріям користувачів. Було розроблено оптимальну модель
сучасної бібліотеки ВНЗ, намічені шляхи досягнення якісних змін у
бібліотечних послугах і створення інформаційних ресурсів відповідно освітнім
і навчальним потребам студентів, викладачів коледжу.
Науковий характер притаманний іншим процесам бібліотечної діяльності.
Прикладами досягнення значних результатів є:

Пошукова робота по виявленню та збереженню цінної і рідкісної
літератури. Проводився ретельний відбір подарованих видань із
дарчими написами під час їх надходжень у бібліотеку. Протягом року
продовжувався процес внесення до ЕК цінних та рідкісних видань шляхом
його постійного перегляду.

Збір, вивчення та розкриття фонду про історію коледжу,
бібліотеки, викладачів - науковців з часу заснування закладу.
 Започатковано створення ЕБД матеріалів краєзнавчої тематики
«Видатні діячі Роменщини».
 Підготовлені
біота
бібліографічні
покажчики,
тематичні
рекомендаційні списки літератури, створюється архів електроних
презентацій.
 Проведення досліджень з метою: а) визначення ступеня задоволення
інформаційних потреб і запитів користувачів на документи з АПВ; б)
визначення рівня доступності для користувачів потрібної навчальної
інформації; в) аналіз та вироблення конкретних рекомендацій щодо
покращення якості обслуговування читачів.Такі дослідження проводилися
різними способами: шляхом аналізів книжкового фонду, книжкових та
читацьких формулярів. З метою ефективного комплектування літератури з
загальноосвітніх дисциплін було проведене вивчення використання цього
фонду студентами та розроблені рекомендації щодо його поповнення.
Бібліотека Коледжу СНАУ входить до складу територіального
методичного об’єднання сільськогосподарських бібліотек м. Суми і області
при Науковій бібліотеці СНАУ.
На протязі 2012 року бібліотека приймала участь в семінарах, нарадах,
засіданнях, які проводила Наукова бібліотека Сумського національного
аграрного університету та в роботі обласного методичного об’єднання ВНЗ 1-2
р. а. Сумської області на базі Сумського вищого училища мистецтв і культури
ім. Д. Бортнянського.
21 листопада 2012 року на базі бібліотеки коледжу СНАУ відбулось
обласне засідання науково-методичного об'єднання завідуючих бібліотеками
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
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Основна тема, яка розглядалась на засіданні : "Модернізація діяльності
бібліотек вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації - важливий чинник
в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти". Завідуюча бібліотекою
коледжу СНАУ Понкратова Людмила Миколаївна
поділилась власним
досвідом роботи і виступила з доповіддю: «Роль бібліотеки в організації
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний
процес». Доповідь супроводжувалась презентацією і конкретними прикладами
використання інформаційно-комунікаційних технологій, такими, наприклад, як
створення власного веб-сайту бібліотеки, електронної картотеки з
прив’язуванням електронних джерел інформації до навчальних дисциплін в
електронній бібліотеці коледжу, віртуальних виставок, відеороликів, слайд-шоу
про роботу бібліотеки і на допомогу навчально-виховному процесу.
«Бібліотека Каховського агротехнічного коледжу входить до складу
Херсонського територіального об єднання сільськогосподарських бібліотек і
одержує від об єднання методичну допомогу по бібліотечній роботі, бере
участь у засіданнях координаційної ради Є учасницею всіх семінарів,
підключилися до формування електронного зведеного каталогу нових
надходжень до фондів територіального об єднання. На базі наукової бібліотеки
Херсонського ДАУ систематично проводяться практичні семінари на допомогу
вивчення інформаційно - бібліотечної програми «ІРБІС».
Цілеспрямована і ефективна діяльність бібліотеки неможлива без
кваліфікованого колективу бібліотечних працівників. В умовах появи нових
джерел інформації, пошукових засобів і систем, можливості доступу до
інформації посилюється роль бібліотекарів як інформаційних провайдерів,
одночасно підвищується і вимога до них. То ж для сучасного бібліотекаря вже
недостатньо функцій книгознавця, бібліографознавця. Він одночасно має бути
ще й наукознавцем і творцем довідкової інформації. Тобто це повинен бути
науково - інформаційний працівник».
Козелецький технікум ветеринарної медицини: «Для організації
бібліотечної роботи користуємось Бюлетенями ДНСГБ НААУ.-вип.1.-К., 2007
та використовуємо науково-методичне видання. У Законі України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» зазначається, що організація науководослідної, науково - бібліографічної та науково-методичної роботи є основним
напрямком роботи кожної бібліотеки. Таким чином, функції бібліотеки
трансформувались, змінились і погляди на них. Науково-дослідна робота стає
базовою у науково-методичній, навчальній, виховній діяльності бібліотеки.
Окремим напрямком науково-дослідної роботи стали соціологічні дослідження
думки читачів-студентів про роботу бібліотеки. Робота бібліотеки
висвітлюється на сторінках періодичних видань.



«Критерії ефективності роботи сільськогосподарських бібліотек: / В.А.Вергунов, В.В.Дерлеменко,
Н.В.Лопатіна, І.Р.Будько, М.Є.Літвенко; за ред. Ю.Ф.Мельника; Мінагрополітики України, НМЦАО;
УААН,ДНСГБ.-К.: Аграрна наука,2008,-92 с.
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Перспективу розвитку ми бачимо у створенні електронної бібліотеки, до
складу якої увійдуть електронні підручники та навчальні посібники, методичні
рекомендації, пакети навчальних програм та інші електронні видання, необхідні
для навчального процесу. В подальшій перспективі – вирішення таких питань:
штрих-кодування фонду, ведення електронного формуляра,
активне
використання як власних електронних ресурсів, так і віддалених. Але вже
зараз ми маємо визначити пріоритети, сформулювати першочергові завдання. А
це:
1) проводити роботу зі створення електронної бібліотеки (ЕБ), заснованої
на власних ресурсах і на доступі до якісної світової наукової інформації
(віддалених ресурсів);
2) підвищувати рівень використання інформаційних ресурсів, сучасних
систем навігації, а також систематизованих баз даних електронних документів
– бібліографічних, фактографічних, повнотекстових;
3) створити власні електронні ресурси (ЕР).
Систематичний та алфавітний каталоги регулярно поповнюються
каталожними картками, згідно актів на списування літератури вилучаються
каталожні картки.
Аналізуючи отриману інформацію, розглядаючи її у аспекті сьогодення,
ми переконуємося в тому, що все-таки сучасне покоління демонструє досить
високий рівень комп’ютерної грамотності використання інтернет-ресурсів, це
підтвердили
82,7%
опитуваних.
Саме
тому
сучасні
студенти
найзатребуванішими елементами довідково-інформаційної системи бібліотеки
вважають доступ до мережі Інтернет. У бібліотеці технікуму студенти мають
змогу працювати з фондом друкованих та електронних видань, який постійно
збільшується; використовувати як традиційні форми пошуку інформації, так і
нові інформаційні технології.
Науково-методична, науково-дослідна, видавнича діяльність бібліотеки
Козелецького технікуму ветеринарної медицини має традиційні напрямки та
сучасні пріоритети. Ці напрями притаманні практично всім функціям
бібліотечної справи. Це є і робота з фондом, довідково-пошуковим апаратом,
обслуговуванням користувачів, введенням нових комп’ютерних технологій у
діяльність бібліотеки тощо. Зокрема, розвиток науковості в діяльності наукової
бібліотеки КТВМ БНАУ збігається з еволюцією завдань, що висуваються
перед нею державними інституціями та нашим технікумом.. Тому основними
напрямками наукових досліджень залишаються два:
- розкриття фондів;
- підготовка та видання різноманітних бібліографічних і методичних
посібників на допомогу науковому та навчальному процесу.
Фундаментом наукової діяльності бібліотеки є її інформаційний ресурс.
У його основі була і залишається книга як елемент генеруючої національної
культури. Тому й не дивно, що в останні два десятиліття було прийнято та
реалізовано ряд державних та міжнародних програм, спрямованих на
збереження рукописів,
стародруків, рідкісних і цінних документів у
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бібліотечних та архівних фондах. Серед них – комплексна програма
ЮНЕСКО під назвою «Пам’ять світу» (прийнята у 1992 році). Також
упродовж 2000-2005 років в Україні діяла державна програма збереження
бібліотечних та архівних фондів, де було передбачено запровадження
державного реєстру національного культурного надбання.
Важливою складовою наукової діяльності нашої бібліотеки є участь у
конференціях, семінарах, які проводяться районною бібліотекою».
VIII. ВИСНОВКИ, ЗАУВАЖЕННЯ, ПОБАЖАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ
Аналіз звітів бібліотек аграрних вищих навчальних закладів І-П рівнів
акредитації за 2012 рік засвідчив, що їх діяльність вже неможливо уявити без
електронних інформаційних ресурсів і формування електронних бібліотек (ЕБ).
Швидкими темпами зростає попит на електронні ресурси, посилюється інтерес
до повнотекстових документів, поданих в електронному форматі. Значення
бібліотеки нині визначається не кількістю фонду друкованих видань, не
обсягом передплати, а тим, наскільки вона готова надати доступ до світових
інформаційних ресурсів і швидкістю їх отримання.
Більшість надісланих звітів бібліотек відповідають необхідним вимогам.
Серед надісланих звітів 37 заслуговують високих оцінок («5 – відмінно» і «4 добре»). Це звіти бібліотек таких коледжів і технікумів: Іллінецький аграрний
(5), Могилів-Подільський (5), Володимир-Волинський (5), Рожищенський (4),
Нікопольський
(5),
Новомосковський
(4)
коледжі;
Технікум
землевпорядкування (4) і Новочорторийський аграрний технікум (5),
Житомирський агротехнічний (4), Запорізький коледжі (5); Компаніївський
технікум ветеринарної медицини (4); Немішаєвський (5+), Ірпінський (5),
Політехнічний (5++), Вишнянський (5+), Вознесенський (5+) коледжі;
Березоворудський (5) і Хомутецький (5) технікуми, Аграрний коледж
управління і права (5), Рівненський аграрний (5), Млинівський технікоекономічний (5), Охтирський (5), Глухівський (5), Маловисторопський (5),
Путивльський (5), Роменський (5+), Заліщицький (4) коледжі і Коледж
Сумського НАУ (5++); Липковатівський (4), Новокаховський
(4),
Городищенський (4), Прилуцький (4) коледжі;
Красноградський (5)
Каховський (4), Хотинський (4,5), Борзнянський (4,5), Козелецький (5+),
Сосницький (5) технікуми. Декілька звітів: Прибрежненського коледжу,
Політехнічного
коледжу
ЛНАУ,
Путивльського,
Роменського,
Глухівського, коледжу Сумського НАУ, Немішаєвського коледжу
заслуговують найвищої оцінки і можуть бути рекомендовані в якості зразка для
інших бібліотек. Серед областей найкращою є Сумська обл. – Коледж
Сумського НАУ та ін.
Як і в попередньому році, до значної частини звітів можна зробити
зауваження: звіти носять формальний характер, неповні, занадто лаконічні,
неструктуровані, без назви розділів. Часто зміст розділу не відповідає його
назві.
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В цілому у звітному році, як і в минулому, бібліотеками багато зроблено
для поліпшення роботи з читачами. Перш за все, набагато поліпшилась робота
по впровадженню інформаційних технологій. Комп’ютерний парк у 2011- 2012
р.р. не збільшився (від 358 до 366 одиниць), в середньому 3 на установу, але
розподілений вкрай нерівномірно – від 1 до 16 (Стрийський коледж)
компґютерів на установу. Зі 119 бібліотек 110 мають комп’ютери – рівень
комп’ютеризації сягає 90 %. Загальна кількість баз даних (БД) складає від 519
до 528, загальна кількість записів у БД – 860889, кількість користувачів
Інтернету в мережі складає 232 місць, 41 бібліотеки мають спеціалізоване
програмне забезпечення типу Ірбіс, 91 коледжів (технікумів) мають власні вебсайти, у т.ч. зі сторінками бібліотек, більшість користуються електронною
поштою і мають відповідні адреси. Але технічний рівень забезпечення
сучасними інформаційно-комунікаційними засобами розподілений вкрай
нерівномірно. Про незадовільний загальний стан комп’ютерного забезпечення
свідчить такий факт: електронні версії звітних документів у 2012 р. надіслали
тільки 55 установ (стільки ж дали інформацію про адреси веб-сайтів своїх
установ), що складає лише 46 %. Але слід відзначити зусилля всіх установ в
напрямі впровадження сучасних інформаційних технологій, як у
Слов’яносербському технікумі Луганського НАУ, де розроблено «Програму
комп'ютеризації бібліотеки». Деякі бібліотеки (Будівельний коледж ЖНАЕУ)
мають мережевий та радіо-Інтернет Wi-Fi, супутникове телебачення. Значним
кроком вперед є створення у 2011 році корпорації аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.,
координувати роботу якої Навчально-методичний центр Міністерства аграрної
політики та продовольства доручив Бібліотечно-інформаційному центру
Рівненського коледжу з метою створення та підтримки спільного електронного
каталогу періодичних видань аграрної тематики. Учасниками об’єднання
інформаційних ресурсів поки що стали сім бібліотек-користувачів ІРБІС:
бібліотечно-інформаційний центр Рівненського державного аграрного коледжу,
бібліотеки Кримського агропромислового коледжу ВП НУБіП, Політехнічного
коледжу Луганського НАУ, Путивльського та Глухівського коледжів
Сумського НАУ, Немішаєвського агротехнічного коледжу ВСП НУБіП,
Іллінецького аграрного технікуму Вінницького ДАУ.
Як і в минулому році спостерігається тенденція: викладачі передають до
електронної бази даних свої лекції, практичні та самостійні роботи, тести і
навчальні посібники.
Більшість бібліотек приділяє велику увагу інформаційно-масовій та
культурно-просвітницькій роботі. Спектр виховних заходів надзвичайно
широкий: тематичні перегляди, виставки літератури, бібліографічні огляди і
години, бесіди, усні часописи, презентації видань, уроки мужності і т. ін.
Масова робота
в бібліотеках Прибрежненського, Політехнічного,
Немішаєвського, Путивльського, Роменського коледжів заслуговує самої
високої оцінки.
Діяльність бібліотек мережі з інформаційно-бібліотечного обслуговування
користувачів була в цілому успішною (табл.). Працівники бібліотеки
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використовували в своїй роботі нові форми і методи обслуговування,
враховуючи інтереси всіх читацьких груп, приділяючи багато уваги
індивідуальній роботі з користувачами. В мережі зареєстровано 132975 (2011
р.), 127979 (2012 р.) користувачів, обслужено відповідно 311823 і 296928 осіб,
кількість відвідувань склала 4839295 і 4986448, видано документів 8012229 і
7580794 од. Навантаження в бібліотеках склало від 5518 до 66966 документів
на одного працівника.
Науково-методична, науково-дослідна та видавнича діяльність бібліотек
мережі ВНЗ 1-2 рівня акредитації чітко не регламентована і є вузьким місцем їх
роботи і практично не відображена у статистичних звітах. Не всім бібліотекам
під силу займатись науково-методичною роботою у зв’язку з відсутністю посад
методиста, науковців для проведення досліджень. Тільки ≈30 установ надіслали
статформи, у розділі 5 якої (організація семінарів, конференцій…; практимуми,
стажування; надано методичних консультацій; розробка інструктивнометодичних матеріалів і т.п.) наведено деякі дані, тобто робота проводиться.
Загалом можно зробити висновок: порівняно з попередніми роками
інформаційні процеси, що відбуваються в бібліотеках аграрних ВНЗ І-ІІ р.а., які
використовують комп’ютеризацію та новітні технології, активізувалися. Але
загальний рівень забезпечення комп’ютерною технікою і засобами
інформаційних комунікацій знаходиться на низькому рівні. Основна причина –
недостатнє фінансування. Бібліотечні працівники демонструють глибоке
розуміння проблем впровадження новітніх інформаційних технологій. Ряду
установ вдалось досягти значних успіхів у формуванні комп’ютеризованого
середовища для якісного бібліотечно-інформаційного та довідковобібліографічного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ аграрного
профілю. В їхню діяльність впроваджуються автоматизовані інформаційнобібліотечні системи і новітні технології, Інтернет, е-mail, створюються
електронні каталоги, повнотекстові бази даних тощо.
Цікавими виглядають результати визначення рейтингу групи бібліотек
ВП НУБіП (див. Додаток 2): 1-місце – Немішаєвський коледж, 2 – місце
Прибрежненський коледж, 3-місце – Кримський агропромисловий коледж.
Результати математичного ранжування по ознаках діяльності практично
співпадають з результатами суб’єктивної візуальної оцінки!
У ряді звітів висловлюються критичні зауваження, побажання, подаються
пропозиції (зауваження Вишнянського коледжу у розділі ІІІ «Кадровий склад»).
Бібліотечно-інформаційний центр Рівненського аграрного коледжу пропонує
«Хотілося
б
більш
тісної
співпраці
з
Державною
науковою
сільськогосподарською бібліотекою, зокрема, отримувати також методичні
розробки ДНСГБ як науково-методичного центру, ознайомитись з
матеріалами «Бюлетенів ДНСГБ» чи хоч би отримувати інформацію про
оцінку діяльності бібліотек І-ІІ рівнів акредитації на основі аналізу наших
звітів в паперовому чи електронному варіанті. На веб-сайті ДНСГБ таких
текстових матеріалів ми не виявили»
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Немішаєвський, Роменський коледжі наголошують на необхідності
поєднання традиційних і електронних інформаційних ресурсів бібліотеки як
важливого стратегічного завдання бібілотеки. «Це надає унікальний досвід
колективу бібліотечних працівників, адже є можливість ознайомитись з
досвідом інших бібліотек, порівняти і оцінити свою роботу».
Політехнічний коледж ЛНАУ: «Сьогодні очевидним є те, що без
засвоєння молоддю цінностей національної культури не можна виховати
повноцінне покоління, яке було б здатне побудувати демократичне, гуманне
суспільство.
Виховний
потенціал
народознавчої
роботи
містить
високоефективні ідеї, принципи та методи, доступні на емоційно насичені
засоби, прийом та форми роботи зі студентами».
Головна бібліотека Житомирського територіального об’єднання
відзначає, що рівень звітної документації аграрних ВНЗ 1-2 р.а. за 2012 р.
помітно зріс.
Серед невідкладних завдань бібліотек :
– забезпечення бібліотек об’єднання сучасною бібліотечною програмою
«Ірбіс 64»;
– організація навчання бібліотечних працівників з освоєння АІБС «Ірбіс 64» на базі Головних бібліотек;
-створення веб-сторінки кожної бібліотеки;
– створення електронного каталогу;
-завданням Головних бібліотек є формування зведеного електронного
каталогу на основі електронних каталогів бібліотек об’єднання;
– видання зведеного бюлетеня нових надходжень (в т. ч. періодичних
видань) в електронній формі, підготовка і видання спільних бібліографічних
посібників, тематичних списків літератури, передбачених координаційним
планом;
Ерастівський коледж: потрібно забезпечити бібілотеку сучасною
комп’ютерною технікою
Малинський лісотехнічний коледж: «Зміна внутрішнього простору,
креативні структурні перетворення, підвищення якості бібліотечних послуг –
ось основні вектори діяльності і розвитку бібліотеки Малинського
лісотехнічного коледжу на 2013 рік».
У бібліотеці Немішаєвського коледжу перспективи гарні: «…Є
фундаментальна основа ( традиційні та електронні інформаційні ресурси
бібліотеки), закладені роками традиції, творчий потенціал колективу і
вневненість у подальшій увазі та підтримці керівництва коледжу».
Слід відзначити плідну роботу бібліотеки Миколаївського
національного аграрного університету, як ГоловноЇ, що тісно співпрацює з
бібліотеками коледжів: Вознесенського аграрного, Мигійського аграрного
Новобузького коледжу механізації і електрифікації сільського господарства.
У Вознесенському коледжі створили і постійно ведуть «електронний
портфоліо, що є складовою навчально-методичного комплексу з дисциплін».
У ряді бібліотек провадяться соціологічні дослідження на кшталт
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«Книга-моя пристрасть» (Березоворудський технікум), маркетингові
дослідження (Козелецький технікум), що засвідчує високий інноваційний
рівень роботи.
Роменський коледж визначає «наступні пріоритети діяльності на 2013
рік та на стратегічну перспективу:
 витрачання більших коштів на поповнення та збереження фондів і
підтримання зібрання на належному рівні для нинішніх і майбутніх
користувачів;
 пріоритетне збирання цифрових матеріалів та розвиток послуг
цифрової бібліотеки, щоб гарантувати нашим користувачам можливість роботи
з новими формами публікацій і користування новими видами доступу;
 об'єднання комп'ютеризованих робочих місць у єдину інформаційну
систему;
 реклама діяльності бібліотеки на сайті коледжу…».
У Коледжі СНАУ, який має високі показники бібліотечної роботи, у
бібліотеці «залишилась гостра нестача площі на абонементі. В зв’язку з цим,
виникають великі труднощі в ефективному обслуговуванні користувачів та
збільшується навантаження на працюючих».
Козелецький технікум ветер медицини: «Нині, у період переходу від
індустріальної до постіндустріальної, інформаційної, форми розвитку людства
ефективність використання інформаційного потенціалу набуває дедалі
більшого значення для розвитку країни. Тому потреба орієнтації в
інформаційних ресурсах, їх аналіз, обробка та оперативне доведення до
користувача актуалізували інформаційну функцію бібліотек у сучасних
умовах. До того ж стрімкий розвиток інформаційних технологій та глобальної
мережі Інтернет змусили бібліотеки взяти на себе функції інформаційних
центрів, в яких зосереджені як традиційні друковані видання, так і сучасні носії
інформації»
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177

Заклад

1808911171+
13191-

3
4
4
3
3
2

12 Рожищенський коледж ЛНУВМ таБТ

13 Верхньодніпровський коледж ДДАУ

14 Коледж електрифікації ДДАУ

22030-

25908-

12181+

25975-

3

229955+

3

12408+

38602+

3

3

6725–

6

17793-

21270+

3

2

31912+

Кадри працівник.
бібл, осіб
2

Наванта-ження,
док./бібл

6 Немирівський коледж будівництва і
архітектури ВНАУ
7 Тульчинський технікум вет.
медицини ВНАУ
Могилів-Подільський технол.-екон.
8
Коледж ВНАУ
9 Чернятинський аграрний технікум
ВНАУ
10 Вол.-Волинський агротехніч. коледж
11 Горохівський коледж ЛНАУ

1 Брацлавський ГК агроекономічний
коледж ВНАУ
2 Верхівський коледж ВНАУ
3 Технологічно-промисловий коледж
ВНАУ
4 Іллінецький
державний
аграрний
коледж
5 Ладижинський коледж ВНАУ

№
п/п

Зареєстровано,
осіб
91

607-

685-

747+

11851543-

1245+

1015+

540-

920-

1309-

1383-

1287-

991+

1031+

Обслужено, осіб
854-

1360-

1414+

2312+
2791-

1240н-

1015+

1283-+

1542-

2618+

2759-

1287-

2919+

2050-

Відвід-нь, осіб.
26571-

37919-

25603+

28980+
21786-

50000-

20100

10494-

17534-

22140+

24595-

48100-

452122+

41551+

44060-

н77725-

36543+

44686+
52767-

54269-

77927-

37225-

35586-

68984+

115805+

40354-

63810+

63825+

Видано док., од.

Таблиця 1. Обслуговування читачів в мережі бібліотек ВНЗ 1-2 рівня акредитації (2012 р.)

72.5-

113+

25.8-

37.7+
19-

43-

76.8-

68-

23.1

53.5

41.9-

1.58+

21.9-

61,9+

Чита-ність,
%
Обертаність,рази
0.68-

1.8-

1.2-

0.95+
1-

-

2.5+

0.6

0.7

1.6

2-

0.52+

1.6+

1.9-

Додаток 1

43.77-

55.36-

34.4

24.45+
14.1-

40.16-

19.8-

19.4+

19.06-

16.91-

17.78-

37.4-

45.6-

40.3-

Відві-дуваність, рази
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Технологічний коледж ДДАУ
Нікопольський коледж ДДАУ
Новомосковський коледж ДДАУ
Ерастівський технікум ДДАУ
ВП «Донецький технікум
19
Луганського НАУ»
20 ВП «Слов’янськ. технікум ЛНАУ»

1210220005+

2802130420-

2
4
2
2
4
5
3
3
2

1

25 Малинський лісотехнічний коледж

26 Новочорторийський аграр. технікум.

27 Житомирський агротехн. коледж

28 ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний
коледж»
29 ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

30 Оріхівський с.-г. технікум

31 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»

32 Запорізька. філія Ногайського коледжу
(з 2008р. не звітують)
33 ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ»

3155-

13964+

23674-

51225+

34987-

46000

16024+

21
1

14601-

3
18871-

32615+

2

2

23981+
1368313675+
18894-

3
3
2
3

ВП «Горлівський технікум харчової
пром-сті ЛНАУ»
Верхівнянська
філія Житомирського
22
агротех. коледжу
23 ДВНЗ «Технікум землевпор.
ЖНАЕУ»
24 «Житом буд. коледж ЖНАЕУ»

15
16
17
18

92

340-

750+

974-

1356-

1646-

2361-

1120-

1300-

900-

377-

506-

409-

923-

843+

1063+
800700
992

340-

1400-

1851-

2526-

2613+

4755-

1975

2600-

2100-

69975-

92000

80020-

24205-

16024-

37743

43803-

65230+

71943+
4105027350+
56682-

3620-

21900+

33475-

19875+

134609+

3155-

27928+

71024-

91261-

140106-

118100+ 204900+

21102-

85000

45000-

28175-

12024-

н17501128-

19962-

32612-

12803+

54410178802895040849

590-

1755-

1356+

2114167813281689

9

37+

72.9+

67-

53.6+

43+

62

70.8

89+

62.0

31.66-

63.9+

25-

48.1-

67.651.339
57.1-

0.2-

0.49+

1.8-

1.5-

2.6-

2.5

1.4

2.1ё

1.19-

0.2-

0.52-

0.9-

0.6-

1.07+

1.40.46
0.46
1.3-

10.6

29.2-

34.4+

14.7+

81.8+

34-+

18.84+

65.38-

50+

74.8-

23.7+

48.8+

35.3-

15.2-

51.222.3541.35
41.17+
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142552489853751-

241140890+
6295+
13300+
1421032506+

5
9
4
3,5
2,5
5
2
4
2
3

46 Ржищівський будівельний технікум

47 ДВНЗ «Маслівський держ. агр.
технікум»
48 Технолого-економічн. коледж
БЦНАУ
49 ВП НУБіПУ «Боярський коледж
екології і природн. ресурсів»
50 ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
коледж»
51 ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
гідромеліорації і механізації с/г.»
52 ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр.
коледж»

43640.4+

32968+
6583+

32810+

1,5
2
2

13005+

4710884021807

2
2
3
2

1711523650-

2
2

41 Бобринецький с.-г. технікум
42 Компаніївский технікум ветеринарної
медицини БНАУ
43 ВНЗ
«Кіровоградський
технікум
механізації с/г»
ВП
НУБіПУ
«Немішаєвський
44
агротехнічний коледж»
45 Таращанський агротехнічний коледж

39 Іван-Франківський коледж
Львівського НАУ
40 Олександрійський технікум БНАУ

34 ВП «Бердянськ. коледж ТДАТУ»
35 ВП «Мелітопольський коледж
ТДАТУ»
36 Тлумацький коледж ЛьвівськогоНАУ
37 Снятинський технікум ПДАТУ
38 Рогатинський держ. агр. коледж

93

1027+

720-

3000

989-

1466+

886+

1094-

1874-

2972-

1451

497399+

900+

1148+

6438121579

702740-

1835+

800

3000-

989-

3786-

1772+

2040-

3155+

5896-

2500

997708

900+

—

1535812
2362+

14041265-

23256+

8186+

40100-

5997+

93848+

40935-

41978-

270001-

192078-

47581-

54809+
8417-

29879+

8900+

—
1111545488+

24450+
17000-

40063+

28421-

53200-

12591+

204453

46029-

152756-

215005+

224087-

71275-

65936+
13167+

49215-

26010+

9420
1768065423+

34230+
47300-

95-

3.8

18

12+

54-

0,4

74.8-

68.15-

75.3-

49.1+

66.1+
33+

55

22.6+

4.221.827-

24+
64+

1.6

1.4

1.2

0.2

3.6

0.76-

3.5-

2.72

1.9-

1.0-

2.5+
0.43

1.6+

0,79-

3+
1.2
1.6

0.6+
1.4

22.6-

11.36+

13.37-

6.06+?

64+

46.2-

38.37+

144.07

64.6-

32.8-

110.3+
21.09-

33.2+

7.75-

0
13.7
28.8-

34.8+
22.9-
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3

4
3
3

66 Новобузький коледж МДАУ

67 ДВНЗ
«Білгород-Дністровський
морський рибопр. технікум»
68 Одеське морех.училище риб.пром..

69 Ананьївський держ. агроек. технікум

70 Білгород-Дністровський держ. аграр.
технікум

3

61 Золочівський коледж ЛНАУ

2

3

60 Екологічний коледж ЛНАУ

65 Мигійський коледж МДАУ

3

59 Вишнянський коледж ЛНАУ

3

3

58 ВП «Старобільськ. технікум ЛНАУ»

64 Вознесенський коледж МДАУ

4

57 ВП «Слов’яносерб. технікум ЛНАУ»

4

10115
19114-

2
8

62 Львівський держ. коледж харчової і
переробної промисловості
63 Стрийський коледж ЛНАУ

5774+

2

13695-

11933+

17973+

–

17126-

62200+

15761-

16707-

–

21610

44048

19037+

39625+

13675-

12327+

5

53 ВП
НУБіПУ
«Кримський
агропромисловий коледж»
54 ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»
55 ВП «Костянтинівск. технікум ЛНАУ»
56 ВП «Політехнічний коледж ЛНАУ»

94

1028-

830+

1875+

–

1234+-

1710+

1338-

1645

–

1117-

1278

1024-

1418+

845-

484
1803-

646+

1147

1028-

4500+

1583-?

–

1400+

1912

3118-

3290-

–

2183-

2480

1840-

2586+

1340-

684
5776-

642?

2490+

30345-

24300+

27100+

–

46853-

40800+

24880--

26366-

–

22409-

39562

39561-

26055-

15073-

18509
64273-

7061-

49220+

41087-

35800+

71892+

–

51379-

124400-

47284-

66830-

–

64832-

132144

57112+

118876-

54700-

20230
152917-

11549+

61639+

40+

7.9-

38.3-

–

41.6--

73-

35.3+

40.6-

–

58-

50.03

55+

45.7+

64.7-

41.8
85+

18.02+

53.74+

0.53-

0.88

1.46

–

1.09

1.9-

1.31-

1.0-

–

1.0-

2.2

1.5-

1.31-

0.86-

0.7
1.6

0.29-

1.2+

29.5-

29.27-

14.45-

–

37.96-

23.85-

18.59+

16.02-

–

20.06-

30.95

38.6-

18.3-

17.8+

38.2
35.64+

10.9-

42.9+

181
4
7
3
3
2
3

84 Глухівський коледж СНАУ

85 Маловисторопськ. коледж СНАУ

86 Путивльський коледж СНАУ

87 Роменський коледж СНАУ

88 Коледж Сумського НАУ

2

79 Лохвицький технолог.технікумПДАА

83 Охтирський коледж СНАУ

3

78 Хорольський агропромколеджПДАА

2

2

77 Лубенський .фін.-ек. коледж ПДАА

82 Млинівський держ. технікум вет.мед.

2

76 Хомутецький ветзоотехнікум ПДАА

3

2

75 Аграр.коледж управл.і права ПДАА

81 Мирогощанський аграр. коледж

3

74 Березоворудський технікум ПДАА

4

3

73 Аграрно-екон. коледж ПДАА

80 Рівненський держ. аграр. коледж

16555

4

41692+

28332+

41820-

41075-

20002-

23125-

9400+

21042-

28127-

15057-?

66966

17992-

14750-

22564-

14833-

14457+

5518-

3

71 Ізмаїльський технікум механізації та
електрифікації с/г
72 Петрівський. держ агр. технікум

95

896-

1002-

1287-

1802-

2522+

791-

685+

1367+

2200

731-

1471-

1084-

514-

903+

908+

1092+

944-

825+

2003-

1765-

2711-

3450-

5229+

1582-

860-

2194-

3305-

20028?

1598-

1792-

1028-

1497-

1506+-

2496-

2640-

1650+

92500-

18800+

63128-

112509-

30115-

200900

35984--

28500-

45128-

44500+

43372+

66220-

16556-

80388+

23530+

64054-

75031-

125078+

56664+

125462-

123225-

125221+ 140019+-

37800-

12770+

52061-

95010-

20028

157400+

28805-

23000-

30936+

30000-

27762+

25790-

13695+

62.4+

57+

46+

36

55.22-

100

22+

46-

51+

41-

125+

33.1+

60

50-

29

18.07+

70.1+

1.21?

2.4

1.55

2.7-

1.3

1.28

2ю5

0.8+

1-

2.3

0.54

2.8

1.0

0.76-

0.76-

0.7

1.04

1.2

0.2-

89.7+

23.48+

49.8+

41.6+

49.65-

47.8

18.64+

38.08-

43.18+

27.4-

107+-

26.57-

44.74--

34.25+

33

25.4+

27.3+

16.6-

182

26722-+

2
1
4
2
2,5
3

92 Коледж. перероб. та харчової пром.- сті
ХНТУ с/г
93 Вовчанський технікум ХНТУ с/г

94 Красноградський технікум механ. с/г.

95 Липковатівський аграрний коледж

96 Каховський держ. аграрн. технікум

97 ВСП «Новокаховський коледж
ТДАТУ»
98 Скадовський технікум ХДАУ

4670-+

3
2
2

103 Коледж Подільського ДАТУ

104 Золотоніський
технікум
ветер.медицини БЦНАУ
105 Городищенський коледж УНУС
3

13052+

3

102н Шепетівський технікум ПДАТУ

106 Тальянківський агротехн.коледж
УНУС

21778-

3

26874+

50266+

15170+

15000

4

5730

9901-

61943+

46625

19273+

16494+

99 Херсонське морехідне училище.
рибної пром-сті
100 Кам’янець-Подільский
коледж
харчової промисловості МОН
101 Новоушицький технікум ПДАТУ

1

31952-

4

91 ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж

22544-

5

90 Бучацький коледж ПДАТУ

27320-

4

89 Борщівський агротехн. коледж

96

1344+

823-

649

1616+

950-

950-

1581

386

949-

1094+

1056+

1278+

528

1070-

1865+

1678-

1496+

2120-

2730+-

1298

3232+

950-?

1750-

1581

659+

1875-

2171+

2275+

3884-

600

1850

5742+

32171

3330-

12667+

7134-

19108+

56800-

32620

38886-

49748

2740+

13113-

35443+

70270+

41054+

19701+

50898-

73425

51715-

14061-

80623+

9340-

26104+

150800+

45510+

65336-

60000

5730

29704-

154858+

93250-

77092+

26722-

63905-

65976 +

112724-

109283-

38+

11-

40.2+

46.6-

48

68

31,4

-

31.3-

71+

125+

19.8

51+

59.7-

35.3

68+

77-

1.1

0.34-

0.8-

2.7

2

1.4

1,6

0,11-

0.43-

2.3+

0.95

1.1

0.72

0.75-

1.42

2

1.09

9.42+-

8.66-

29.44+

35.14-

34.3

40.9-

31,47

7.09-

13.8+-

32.4-

66.5-

32.12

37.3

47.6-

39.4

30.8+

9.39-

183

27786-

3
2
2,5
3
3
3
1
3

109 Чигиринський технікум УНУС

110 ВСП Шевченківськ коледж УНУС

111 Кіцманський технікум ПДАТУ

112 Хотинський технікум ПДАТУ

113 Чернівецький коледж буд-ва і а-ри

114 Борзнянський держ. с/г технікум

2748815

129849
132975
127979

2836
547-

933+

500+

1000

517-

840+

1126+

1232-

911-

724-

2008-

1281+-

280236
311823
296928

2422886-

3086+

11250?

1640-

1034

5850+

2252+

1232-?

1690-

1287-

4016-

2562+

10338726776-

69993+

15000+

56738+

41100+

63900-

71485

(≈180)

56154+

51469-

83360-

56672-

4.806808 7.449881
4839295 8012229
4986448 7580794

6963919892-

50119+

25400+

26345

31537-

18950+

н70345+

4050-

27370+

36905-

21746-

30045-

97

Приміт.: показник у порівнянні з минулим роком: підвищився – «+»; знизився – «-», не змінився – без знаків

357
358,5
344,5

5
2

118 Прилуцький агротехнічний коледж
119 Сосницький с.-г. технікум бух.обліку

Всього: 2010 р.
Всього 2011 р.
Всьог 2012 р.

23331-

3
2067713388-

15000+

1

18912+

115 ВП
НУБіПУ
«Бобров.
коледж
економіки та менеджменту»
116 Козелецький технікум вет. медиц.
БЦНАУ
117 Остерський коледж б-ва і дизайну

41100+

21300-

23828-

28000

22461+

25734-

18890.7+

3

107 Тальнівський буд.-екон. коледж
УНУС
108 Агротехнічний коледж УНУС

42+49.1-

23-

30+

57+

39.7+

76

31-

74.6-

61+

39+

42+-

44

1.48+
0.9-

1.6+

0.34+

1.0

1-

1.3

1.2

1.8

1

1.7-

2.31

1.2

28.75+
36.36-

53.7+

50.8+?

26.34

61+

20.15-

62.47-

68.2-

30.04-

50.97+-

н10.82-

23.45-

184

Брацлавський
ГК
агроекон.
Верхівський
коледж
Технологічнопромисловий
коледж
Іллінецький
державний
Ладижинський коледж
ВНАУ

Коледжи, технікуми

6

Немирівський коледж
буд-ва і архітектури
Тульчинський технікум
7
вет.
Могилів-Подільський
8
технол.-екон.
Коледж
Чернятинський
9
аграрний технікум
Вол.-Волинський
10 агротехніч.
Горохівський
коледж
11
ЛНАУ

5

4

3

2

1

№
п/п

Кадри ,осіб.

4

4

3

3

4

2

3

3

3
6

4

Загальна
кількість
38-

46+

65+

67+

48-

38

63+

121+

45+

6770+

Виставки
16+

41+

68+

36+

27-

22

0

42+

20

4519+

Дні інформації
2

3

21+

4-

6-

4-

3

8-

9

4
14+

98

Конференції,
вечори, вих.
год
20+-

2-

–

27+

15-

12+

30+

62+

16+

1837

80-

5831/18

2691+

402+

1485-

17850-

1412-

1552-

17+

1545+
1900-

23

7-

-

–

0

–

4--

0

–
10-

Наук.-допоміжні

Бібліографічні
посібники, прим.

0

13

-

12

35

22+

11+-

58+

11-

–
25+

Рекомендаційні

Інформаційно-масові заходи, од.

Інформ.-бібліографічні
послуги та індивід
абоненти од.

Таблиця 2. Інформаційно-бібліографічна діяльність (2012 р.)

Кількість. занять
0–

10

-

10

8-

8

4

42-+

0

–
4+

Індивід. та груп.
консультації
81-

44+

–

100

20+

18+

25

164+

9

082+

0-

0

–

5

1

1+

2

2-

–

4
34

Інформації про біб. у
ЗМІ/наук публік.

185

28

27

26

25

24

23

22

21

19
20

18

17

16

15

14

13

12

Рожищенський коледж
ЛНУВМ таБТ
Верхньодніпровс
ький
коледж
Коледж електрифікації
ДДАУ
Технологічний коледж
ДДАУ
Нікопольський коледж
ДДАУ
Новомосковський коледж
ДДАУ
Ерастівський технікум
ДДАУ
Донецький
технікум
Слов’янськ.
технікум
ЛНАУ
ВП
«Горлівський
технікум харчової промВерхівнянська
філія
Житомирського
ДВНЗ
«Технікум
землевпор.
«Житомирський
буд.
коледж
Малинський
ісотехнічний коледж
Новочорторийський
аграр.
Житомирський агротехн.
коледж
ВП
НУБіПУ
«Мукачівський

5

4

2

2

4

2

1

92+

62+

27-

111

30-

48-

10-

49+

35+

3

2

58-

69-

32

42+

80

36-

69-

55+

2

3

3

3

3

2

3

3

61+

45+

9-

47-

23+

26+

2-

24+

28+

39-

35-

25

38+

58-

26

35+

28+

13-

7+

3-

44+

2-

3-

2

12+

4-

2

4

2

2

10

5-

6

2

99

18+

10+

15-

20+

5-

19-

6

13

3-

17-

30-

5

12

5-

28-

25

956+

5185+

1198-

2500+

1100/5+

1620+

615-

425-

6435

137+

9117-

1400+

1300-

7632

4030/34

3627

1515+

0-

6

0

14

–

0

0

0

10+

–

1

8

–

0

0

–

15-

2

5

-

8+

10+

0

0-

5-

10

5

4-

2

4

12

10

2

14+-

7

–

10-

–

5+

0

0

0-

5-

–

2-

0-

6-

0

4

2

12

8

210-

362+

5-

150-

0

5-

470

214--

3+

30-

300

152+

452

400

15

4

2

2

1

22

0

-

1

0-

1

2

2

0

0-

0

4+

1+

186

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

ВСП
«Василівський 3
коледж
Оріхівський
с.-г.
3
ВСП
«Ногайський
2
коледж
Запорізька. філія
Ногайського коледжу (з
2008р. не звітують)
ВСП
«Запорізький 1
коледж
ВП «Бердянськ. коледж
2
ТДАТУ»
ВП
2
«Мелітопольськи
Тлумацький
коледж 2
Снятинський технікум
2
ПДАТУ
Рогатинський держ. агр.
3
коледж
Іван-Франківський
2
коледж
Олександрійський
1,5
технікум
Бобринецький
с.-г. 2
Компаніївский технікум 2
ветеринарної медицини
БНАУ
ВНЗ «Кіровоградський 5
технікум механізації с/г»
ВП НУБіПУ
9
«Немішаєвський
агротехнічний коледж»
Таращанський
4
агротехнічний коледж
154+

111+-

50-

108+

70-

40-

41+

13

20
67+

17

8-

26-

59

39

60

0

15

21

3

40

17+

15

46+

30+

2

44+

46+
24-

29+

56-

18+

12+-

0-

2

2

12

17

18

–

6-

4

4+

3+

28

–

4

100

28+

13-

0

24

5

30

83

16-

31

9+

-

5+

10-

0+

2-

23-+

810+

680/12-

3570/5-

4041-

386/34

650/250

385-

2270/37-

912+

6815-

1500

1750-

200-

890+

1800+

756+

40+

2-

-

–

-

-

37

32-

22-

–

18

0

6+

–

–

95+

4-

4

10+

7

3

12

24

18

10

14-

11

10

6-

3-

–

-

32

24

20-

30-

0

6

-

32-

16

24-

–

6

3-

–

11-

–

25

15

7

112

-

15-

3

45

24/740-

32+

19

12

20-

–

210+

125-

5+

2

0

4

0

5

–

7-

0

–

0

0-

0

5-

Вебсайт–-

187

60
61

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

Ржищівський
3.5
будівельний технікум
ДВНЗ
«Маслівський 4
держ.
Технолого-економічн.
5
коледж БЦНАУ
ВП НУБіПУ «Боярський 2
коледж
екології
і
природн.
ВП НУБіПУ «Ірпінський 4
економічн. коледж»
ВСП
НУБіПУ 2
«Кримський
технікум
гідромеліорації
і
ВСП НУБіПУ
3
«Прибрежненський агр.
коледж»
ВП НУБіПУ «Кримський 5
агропромисловий
ВП
НУБіПУ 2
«Бахчисарай.
ВП «Костянтинівск.
2
технікум ЛНАУ»
ВП
«Політехнічний 8
коледж
ВП
«Слов’яносерб. 4
технікум
ВП
«Старобільськ. 3
технікум
Вишнянський
коледж 3
ЛНАУ
Екологічний
коледж 3
Золочівський
коледж 3
7460-

121-

35+

66-

4938-

61+

27+

38-

79+

19

36
100+

29

51-

80-

36-

28+

15

49

4

35

65

201-

45-

34

15

143

25

15-

-

1410+

7-

3+

6-

7-

3

3

6

4

2+

–

56

5

2-

101

1112-

53-

7-

22+

14-

14

3

7+

87-

5

5-

–

38

23-

404690-

5431-

4350--

2600+

2041+

13409

2502-

2400/55

2912/76+

500-

120+

3000

117

409

1405+

5
–

34–

8

1

1-

5

2

7

50

4

24н

0

78

4

4-

45
18

24+

10

10+

11-

16

2

20-

439+

4

20

6-

12

–

0

63
–

2

10

6-

20-

5

5

10+

22+

4-

16

-

14

–

11+

30

290-

30+

2
3-

5+

4

-

-

1554+
120

3

2

-

7н7

0

3+

-

–

-

0

46

75/3

100

417+

15+

10

-

44

310

182+-

188

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

Львівський держ. коледж
харчової і переробної
промисловості
Стрийський
коледж
ЛНАУ
Вознесенський коледж
МДАУ
Мигійський
коледж
МДАУ
Новобузький
коледж
МДАУ
ДВНЗ
«БілгорДністр. морський
рибопр. технікум»
Одеське морех.училище
риб.пром..
Ананьївський
держ.
агроек.
Білгород-Дністровський
держ. аграр. технікум
Ізмаїльський
технікум
механізації
та
електрифікації с/г
Петрівський. держ агр.
технікум
Аграрно-екон. коледж
ПДАА
Березоворудський
технікум
Аграр.коледж
управл.і
права
Хомутецький
ветзоотехнікум

2

2

3

3

4

3

3

3

4

3

2

3

4

54-

47-

120+

42+

85+

30+

65-

30-

68-

52+

60

63+

45

–

29+

27+

104+

32+

60+

26+

26+

18-

52+

24+

45+

38+

22+

–

6-

4

6

6-

4

12+

2-

2

2-

2-

5+

10+

5+

–

102

21-

14+

10+

6

13

-

37-

10-

10-

26+

10+

18-

–

4105/4

312/10+

1000/103-

2152

11700

531+

1327/6-

3200+

14289-

29000+

18500/50+

4846-

13310-

–

2-

2

1

4

7

–

2

3

7+

9

8-

5

125

–

2

12

3

32

4

22+

3

12-

2

11

34+

10

–

6

11+

3

10

5

1–

8+

–

12+

5+

–

7+

3+

–

35+

9

345

15

9

30+

36+

12+

89+

65+

80+

35+

135+

–

1

0

2

1

0

0

4+

1

2+

2

2

10

8-

–

189

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

Борщівський
агротехнічний коледж
Бучацький агр.коледж
ПДАТУ
Заліщицьк держ. агр.
коледж
Коледж.пер. та харч.
пром.
Вовчанський технікум
ХНТУ
с.-г.
ім.

Лубенський
.фін.-ек.
коледж
Хорольський
агропромколеджПДАА
Лохвицький
технолог.технікумПДАА
Рівненський держ. аграр.
коледж
Мирогощанський аграр.
коледж
Млинівський
держ.
технікум вет.мед.
Охтирський
коледж
Глухівський
коледж
СНАУ
Маловисторопськ.
коледж
Путивльський
коледж
СНАУ
Роменський
коледж
СНАУ
Коледж Сумського НАУ

1

2

4

5

4

3

2

3

3

4
7

2

3

4

2

3

2

38-

30

85

77+

223+

100+

52-

73+

95+

83-

73-

40

45+

119+

41+

47-

67+

23-

25

35+

43+

216+

56+

26-

54+

51-

38-

25-

35

21+

73-

23+

28-

49+

20+

18-

2

3

3

5+

4

7

10

4

3

2

4+

10+

3+

9-

3

103

13+

2

37+

13

4

24+

20

12

34+

24-

48+

3

20-

15++

15+

12-

15+

501/258-

555-

7340/53+

525/6

630/12

4150/11

4030/6-

11798/11

2611/20+-

12220/34

18

4250+

6440/300-

8970+

4100+

16700-

3830/16

10+

–

20+

10

–

–

3

–

4+

–

5

–

21

-

-

4

9+

29

16

0

8

8+

20

4-

13н11-

6

8-

30

18-

5-

6+

10-

0

11-

–

8

0

–

12+

0

8

3

48-

–

23+

–

25-

6+

–

6

21-

30

130+

31

320

4000-

208+

3417-

164-

?
2200

125+

145-

520+

13+

80+

158

10-

1

5

0

6

-

1-

3-

0

4

2

1

-

5-

3+

1-

1

190

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

Красноградськ технікум 4
механізації с.-г.
Липковатівський
2
аграрний коледж
Каховський держ. аграрн. 2,5
технікум
ВП
«Новокаховський 3
коледж
Скадовський технікум
11
ХДАУ
Херсон. морех. училище
риб.
К.-Подільський коледж
харч.
Новоушицький технікум
3
ПДАТУ
Шепетівський технікум
3
ПДАТУ
Коледж
Подільського
4
Золотоніський технікум 2
ветер.медицини БЦНАУ
Городищенський коледж
2
УНУС
Тальянківський
3
агротехн.коледж УНУС
Тальнівський буд.-екон.
3
коледж УНУС
Агротехнічний коледж
3
УНУС
Чигиринський технікум
2
УНУС
Шевченківськ
коледж 2,5
УНУС
41+

28-

158-

53

87+

28

30+

9+

140-

39+

61+

10

12

15

7
-?

14

46

-

12

69+

36+

42+

40

21

76

-

30+

85+

43+

47+

75+

2-

1

9+

3

10+

9

4

18

3

18

-

3

2

4

2

12

104

9-

18

9-

11-

16+

9

45-

37

4

12

-

15

16

3

4

23+

4400+

893/724-

16500-

2180

724

150/40+

8270/649+

480+

7300+

5300/20

-

155

2504/10

147-

10120/7

10830/44-

–

–

–

–

2

12

0

1

–

–

–

–

–

2

5

6

–

4

60

12

21

7-

24

-

–

10

–

–

–

2-

2

14+

–

2-

9

8

17-

5н15+

18

62

–

15

5

–

7-

2

26+

4

2

120

84+

14

10-

649

–

0

503-

-

57

10

99+

5

678+

5

1

12+

3

4+

13+

1

0

1

3

-

3

-

0

2

6-

191

119

118

117

116

115

114

113

112

111

Всього 2012 р.

Всього 2011 р.

Всього: 2010 р.

Кіцманський технікум
ПДАТУ
Хотинський технікум
ПДАТУ
Чернівецький
коледж
ЛНАУ
Борзнянський держ. с/г
технікум
ВП
НУБіПУ
«Бобров.коледж
Козелецький
технікум
вет.
Остерський коледж б-ва і
дизайну
Прилуцький
агротехнічний коледж
Сосницький
с.-г.
технікум бух.обліку
6484
6263
7102

358,5

358,5

142-

140+

48-

38+

34+

59+

5359-

44

357

5

5

3

1

3

3
1

3

3

4372

3760

101-

100+

26-

23-

27+

43+

4248

27

8-

799

424

735

8-

10+

5+

2-

4

1
8

7

105

1931

2079

33+

32+

12-

10+

5-

12-

10+
3

9-

463059/824
0
553088/531
2
463297/7006

8200/2870+

7300+

518

8600/70

6065/8

5165/44-

4433/12
825/245

1387/12

1822

1499

865
919

1647

28-

32+

12+

10-

12+

146-

6
3

12

352

–

–

–

–

0

30+

6
–

37

2679

2498

2616

120

120+

0-

20

0

2

70–

1402

277
330

22928

309

12

15+

7

10+

2-

1

3
–

3+

16118

26421

148-

145+-

82

30-

39+

402-

26

150

192

Технологічно-промисловий
коледж
ВНАУ
Іллінецький державний аграрний
коледж
Ладижинський коледж ВНАУ

3

6

Немирівський коледж
будівництва і архітектури ВНАУ
7 Тульчинський технікум вет.
медицини ВНАУ
8 Могилів-Подільський технол.екон.
ВНАУ аграрний
9 К
Чернятинський
технікум
ВНАУ
10 Вол.-Волинський
агротехніч.
коледж
11 Горохівський коледж ЛНАУ

5

4

39405+

Верхівський коледж ВНАУ

2

100
–
–
–
–
-

59781+
30531+
3523147107+
55180

–

–

–

–

–-

Цінні,
рідкісні
вид., од.

50089+

45094

59299-

78642+

32736+

Загальний
фонд, од.

Брацлавський агроекономічний
коледж ВНАУ

Коледж, технікум

1

№
п\п

106

36299

39371+

32204

20184

25694

–

31753

56949+

78642

–

–

Всього,прим.

33,6(18.42-)

39.8+

-

книгозабезпеченість, %

Підручники

Таблиця 3. Формування фонду (2012 р.)

401

955

0

492

157
296

18-

158

1593-

809+

755+

173+

482+

59

вибуло

363+

593

1695+

88-

715

401-

55-

249-

надійшло

-544

45-

335-

286+

20-

29

-711

20-

234-

368-

931+

Приріс т
фонду за
рік

Всього документів, од.

193

28

ВП НУБіПУ «Мукачівський
аграний коледж»
39 ВСП «Василівський коледж
ТДАТУ»

25 Малинський лісотехнічний
коледж
26 Новочорторийський аграр.
технікум.
27 Житомирський агротехн. коледж

19 ВП «Донецький технікум
Луганського НАУ»
20 ВП «Слов’янськ. технікум
ЛНАУ»
21 ВП «Горлівський технікум
харчової пром-сті ЛНАУ»
22 Верхівнянська філія
Житомирського агротех.
23 ДВНЗ «Технікум землевпор.
ЖНАЕУ»
24 «Житом буд. коледж ЖНАЕУ»

42963

18 Ерастівський технікум ДДАУ

59388-

53387+

6

–

–

27

67432-

80676

–

49606-

179

0

30448+

47226

–

45648+

120

27

66585-

44175

50

60856-

1570?

–

58906+

–
-

64047+
51186+
–

100

43513

88060-

-

31424+

16 Нікопольський коледж ДДАУ
17 Новомосковський коледж ДДАУ

12 Рожищенський коледж ЛНУВМ
таБТ
13 Верхньодніпровський коледж
ДДАУ
14 Коледж електрифікації ДДАУ
15 Технологічний коледж ДДАУ

107

41547-

23323-

60760

39606+

37191

23298+

?

0

33304-

32156-

29900+

46195+

55826

42797+

17188-

24871+

44+

32.4+

34

42+

33.9

75+

85-

60.17+

73.3-

37.9

44.8-

43.3+

77.8

79.7-

78.9н
48.1-

30.9

42.1+

634+

377-

1025

229-

0

922-

1181-

110-

34

252

433-

366-

686-

280-

177287-

647-

414-

1227

–

414

71

0

1523

28

34

–

617

2012+

–

645

839

0
56-

2104+

67+

593-

195+

611

158-

0

-990

811+

176+-

34-

-364-

1679-

366-

196+

196

284+
196+

1457

347+

194

––
–

6090233857
29256+
29945+
60767

38 Рогатинський держ. агр. коледж

42 Компаніївский технікум
ветеринарної медицини БНАУ
43 ВНЗ «Кіровоградський технікум
механізації с/г»
44 ВП НУБіПУ
«Немішаєвський
45 Таращанський
агротехнічний коледж
46 Ржищівський будівельний
технікум
47 ДВНЗ «Маслівський держ. агр.
технікум»

39 Іван-Франківський коледж
Львівського НАУ
40 Олександрійський технікум
БНАУ
41 Бобринецький с.-г. технікум

–

19762+

198
253
–
–
33

98530125187+
78956+
43574+59809+

-

30817+
–

10

36957+

29968+

–

28230

–

224

–

56565-

38803+

31 ВСП «Ногайський коледж
ТДАТУ»
32 Запорізька. філія
Ногайського коледжу (з
33 ВСП «Запорізький коледж
ТДАТУ»
34 ВП «Бердянськ. коледж
ТДАТУ»
35 ВП «Мелітопольський коледж
ТДАТУ»
36 Тлумацький коледж
ЛьвівськогоНАУ
37 Снятинський технікум ПДАТУ

30 Оріхівський с.-г. технікум

108

22346+

35950+

52441+?

56453-

57424+

8297+

22566+

36688

12492

8889+

46020-

19762

37224+

33.7-

21.3+

42.0

42+

67.9

50.4+

-

269+

24.6+

11-

32.7-

40-

45

86+

58+

75.4-

46.6+

445-

651-

607-

1693

977-

468-

1881+

0

600+

299-

460

60

654

112

1854

147

0

89

48

254

274
35-

1248-

18

79-

470-

333+

165

232-

395-

48-

495-

288-

174-+

321

1194-

438-+

600+

25-

572+

10-

-?

?

778+

18

-139

153+

195

63073-

13+
–
–
17

97067
63351+
90948+
37587
68791
65263+

66322+
36056+
63997-

60 Екологічний коледж ЛНАУ

61 Золочівський коледж ЛНАУ

62 Львівський держ. коледж
харчової і переробної
63 Стрийський коледж ЛНАУ

64 Вознесенський коледж МДАУ

65 Мигійський коледж МДАУ

–

40209

–

–

–

–

–

–

53300+

109

21936

–

60925+

45597+

32797+

43753-

26696

53951+

40570+

6461

36055+

34722+

37+

32.5+

40.3+

58.4+

45.6

33

35.2

71+

53.8+

56.7

60.91+

46

59.3+

34

16+

2842713985+

44+

147?+

22963-

44600+

28429

–

46806+
–

–

44074-

45536

10

55733-

48 Технолого-економічн. коледж
БЦНАУ
49 ВП НУБіПУ «Боярський
коледж екології і природн.
50 ВП НУБіПУ «Ірпінський
економічн.
51 ВСП НУБіПУ «Кримський
технікум гідромеліорації і
52 ВСП НУБіПУ
«Прибрежненський агр. коледж»
53 ВП НУБіПУ «Кримський
агропромисловий коледж»
54 ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»
55 ВП «Костянтинівск. технікум
ЛНАУ»
56 ВП «Політехнічний коледж
ЛНАУ»
57 ВП «Слов’яносерб. технікум
ЛНАУ»
58 ВП «Старобільськ. технікум
ЛНАУ»
59 Вишнянський коледж ЛНАУ

307-

406-

1140-

1770-

359

554

371-

435-

901-

149

1822-

1163+

2106+

1211+

1224-

436-

1083-

1031

0

202

81

156-

1559+

15

299

748

1226

586

1044

3134

754

398-

924-

534-

359-.

473-

371-

279+-

661-

134

0

415

880+

1211+

459-

608+

2051-

196

-

–
155

54651
42444+
62851
59323+

73 Аграрно-екон. коледж ПДАА

110

–

83317-

21247+

–
–
–
–

38746+
72631
55558+
48007+
62064-

81 Мирогощанський аграр. коледж

–

31246109815+

84 Глухівський коледж СНАУ

60+

–

24884+

82 Млинівський держ. технікум
вет.мед.
83 Охтирський коледж СНАУ

–

30017

39531+

81205+

0

20785+

44008-

40060+

59398

34108+

36553

24534+

5857+

63427+

74 Березоворудський технікум
ПДАА
75 Аграр.коледж управл.і права
ПДАА
76 Хомутецький ветзоотехнікум
ПДАА
77 Лубенський .фін.-ек. коледж
ПДАА
78 Хорольський
агропромколеджПДАА
79 Лохвицький
технолог.технікумПДАА
80 Рівненський держ. аграр. коледж

–

–

77396+

53537+

24430+

5

40516+

33544+

46439+

–

49254

47288+

67 ДВНЗ «БілгородДністровський морський
68 Одеське морех.училище
риб пром
69 Ананьївський держ. агроек.
технікум
70 Білгород-Дністровський держ.
аграр. технікум
71 Ізмаїльський технікум
механізації та електрифікації с/г
72 Петрівський. держ агр. технікум

66 Новобузький коледж МДАУ

43.54-

38.5

29-

45

21+

76+

45.4

35.7

74

65.7+

69

39.26

57.8+

101.0 -

76+

60 %

38.3-

38.3+

579-

202-

791-

232

2413+

128+

800

608-

862-

1168-

1304

403-

442-

74-

1315-

720-

3389+

1521-

130

1222

56

415

426

47

800

343

859

60-

80

656

0

637

579

134+

79

41-

376+

1596-

712+

183

1829-

81-

0

265

293

394-

1224

34-

370-

563-

544-

436-

3309+

1480-+

197

–

6774636973+

93 Вовчанськ. технікум Харк.НТУ

–
–
–

–
–

66068+
6174050277
-

49183+
22190+
55585+
31679+

96 Каховський держ. агротехн.
коледж
97 ВСП «Новокаховський коледж
ТДАТУ»
98 Скадовський технікум ХДАУ
99 Херсонське морехідне училище.
рибн. пром.
100 К-Подільский коледж
101 Новоушицький технікум
ПДАТУ
102 Шепетівський технікум ПДАТУ

103 Коледж Подільського ДАТУ

104 Золотоніський технікум
ветер.медицини БЦНАУ

50

–

–

132676+

150

1980+

95 Липковатівський агр. коледж

84266+

–

54836+

94 Красноградький технікум мех.

977

70626-

315

–
–

52626
99349-

88 Коледж Сумського НАУ
89 Борщівський агротехнічний
коледж
90' Бучацький агр. коледж
Подільського ДАТУ
91 ВСП НУБіПУ «Заліщицький
держ.
92 Коледж пер.та харч.пром.ХНТУ

72+

63

46167+
36393+

350+

93680-

87 Роменський коледж СНАУ

85 Маловисторопськ. коледж
СНАУ
86 Путивльський коледж СНАУ

111

14241+

18190-

26916+

19790+

27347

46397

52840+

30921+

47061-

250?

28551-

38532+
50769-

23459+

27166+

?

48.9+

34.1

23+

50+

-

-

71.5+

60+

125

54.5

70+

63.3-

100%-

42.0-+

59+
66-

36+

36+

52

1286-

471-

1740+

483-

226

88-

1158-

472+

3137+

310-

535+

376-

530-

995+
360-

347-

999+

348-

65

0

0

0

63

2087

0

2507

171

3065

81
574

13

21

2530

1221+

413-

501-

58-

-

0

5857-

1158-

87-

1050+

310-

1867-

371-

1922-

914+
292

344-

878

2085

198

–
118

–
–

4689436015+
376225330356278+

109 Чигиринський технікум УНУС

110 ВСП Шевченківськийоледж
УНУС
111 Кіцманський технікум ПДАТУ

45124-

114 Борзнянський держ. с/г технікум

115 ВП НУБіПУ «Бобров. коледж
економіки та менеджменту»
116 Козелецький технікум вет.
медиц.
117 Остерський коледж б-ва і
дизайну
118 Прилуцький агротехнічний
коледж
119 Сосницький с.-г. технікум
бух.обліку
2010 р.
2011 р.
2012 р.

154

48859-

100
–
–
–
–
11158
8383
7494

5652242816434756702929392+
6.275287
6086085
6164996

—

8

60145-

112 Хотинський с/г. технікум
ПДАТУ
113 Чернівецький коледж ЛДАУ

–

0

–

73551+

26768-

106 Тальянківський агротехн.коледж
УНУС
107 Тальнівський буд.-екон. коледж
УНУС
108 Агротехнічний коледж УНУС

105 Городищенський коледж УНУС

112

3.347999
3109480
3272656

17363+

82000

16270+

43132-

27436+

31439-

33747+

120?

37474-

18599+

35667-

30491-

44212+

46.2+

27.7+

82-

86

57+

40.9+

58-

22-

45.6+

58+

40+-

18+

37-

55

28-

126807
123026
76023

1040-

51-

1229-

128-

490-

681-

228-

716-

425+

334-

506+

198-

293-

703-

221-

77764
66998
53321

0

239

33

195

568

51

480

1310

5

1449

19

50

1048

300

0

71277

+5,2%

267-

188-

385-

67-

78+

414-

-252-

642

420+

1275-

1380-

242-

897

423-

2255

199

Ладижинський коледж ВНАУ

Брацлавський ГК агроекономічний
коледж ВНАУ
Верхівський коледж ВНАУ
Технологічно-промисловий коледж
ВНАУ
Іллінецький державний
аграрний коледж

Заклад

6

Немирівський коледж будівництва
і архітектури ВНАУ
7
Тульчинський технікум вет.
медицини ВНАУ
Могилів-Подільський технол.-екон.
8
Коледж ВНАУ
9
Чернятинський аграрний технікум
ВНАУ
10 Вол.-Волинський агротехніч. коледж
11 Горохівський коледж ЛНАУ
12 Рожищенський коледж ЛНУВМ таБТ
13 Верхньодніпровський коледж ДДАУ
14 Коледж електрифікації ДДАУ

5

4

2
3

1

№
пп

Читальні зали/місця

1/35

2/170
1/100
1/50
1/60

1/130

1/60

1/34

1/30

1/60

1/100

1/150

1/120

1/80

Комп’ютери , од..

5
0
1
2
10

2

1

2

2

5

10

1
3

6

Загальна кільк. баз
даних

1400
3723

20
5

113

49656

-

498

-

-

1550

1200

863

-

-

Заг. кільк. записів у
БД у т.ч. ЕК

12

-

12

-

-

1

2

2

-

-

У БД
180
1492

2256

-

623

-

-

500

1038

52

-

-

-

403

-

623

-

-

500

1038

44

-

-

В ЕК

Інтернет для
користувачів, кільк.

10

1

-

Wi-Fi

-

2

5

7

2

-

5

Програмне
забезпечення

-

демоІРБІС

-

ІРБІС

-

-

ІРБІС

ІРБІС – 64

ІРБІС

-

-

www.vn.ua

-

-

Веб-сайт, назва

www.keddau.dp
.ua

-

-

-

-

www.ladvnau.or
g.ua

Таблиця 4. Матеріально-технічна база, електронні ресурси, забезпечення доступу (2012 р.)
Уведен
о
записів
за рік

texday@ra
mbler.ru

-

-

-

-

idak@ukr.n
et

braclav@uk
r.net
-

Електронна адреса
бібліотеки

200

Технологічний коледж ДДАУ
Нікопольський коледж ДДАУ

ВП НУБіПУ «Мукачівський
аграний коледж»
ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

35

30
31
32

ВП «Мелітопольський коледж
ТДАТУ»

Оріхівський с.-г. технікум
ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»
Запорізька. філія
Ногайського коледжу (з
2008р. не звітують)
33 ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ»
34 ВП «Бердянськ. коледж ТДАТУ»

29

28

17 Новомосковський коледж ДДАУ
18 Ерастівський технікум ДДАУ
ВП «Донецький технікум
Луганського
НАУ»
19
20 ВП «Слов’янськ. технікум ЛНАУ»
ВП «Горлівський технікум
21 харчової пром-сті ЛНАУ»
22 Верхівнянська філія
Житомирського агротех. коледжу
23 ДВНЗ «Технікум землевпор.
ЖНАЕУ»
24 «Житом буд. коледж ЖНАЕУ»
25 Малинський лісотехнічний коледж
26 Новочорторийський аграр. технікум.
27 Житомирський агротехн. коледж

15
16

1/60

2

1
1

1/30
1/52

1
4
0

1

5

5
1
1
5

2

1/32
1/90

1/80

2/155

2/155

1/50
1/100
1/100

2/66

1/25

1/36
0

2
0

1/30

1/70

2
2
0

4
9

1/60
2/60

2/58

1/40

3

3

5
9

1

1

10

7
7

114

150

107

398
2450

1600

175

7656

2170
6882

50

107

68
350

1600

50

2175

400
1029

0

107

38
225

1600

50

2075

400
933

5

2

1
1

1
4

4

так
12?

0
1

1
9
-

192.168.26.inq

biblionkddau@ya
ndex.ru
-

Ірбіс

http:bctdatu.zp.u
a

bktdatu@g
mail.com

http://zhatk.zt.ua zhatk.bibl@
meta.ua
mdat@yand
ex.ru
Демо Ірбіс
Vasdat.zp.ua
vasdat@ra
mbler.ru

Ірбіс
Ірбіс

Ірбіс

Ірбіс

0

-

201

Тлумацький коледж ЛьвівськогоНАУ

1/60
2/60-

45 Таращанський агротехнічний коледж

46 Ржищівський будівельний технікум

51

ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
гідромеліорації і механізації с/г.»
1/60

47 ДВНЗ «Маслівський держ. агр.
1/26
технікум»
48 Технолого-економічн. коледж
1/100
БЦНАУ
49 ВП
1/30
НУБіПУ
«Боярський
коледж екол. і прир. ресурсів»
50 ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
2/125
коледж»

43
1/70

1/10

4/240

Компаніївский технікум ветеринарної
медицини БНАУ

42

1/60

1/50

2/90

1/5
1/40

1/50

ВНЗ
«Кіровоградський
технікум
механізації с/г»
ВП
НУБіПУ
«Немішаєвський
44 агротехнічний коледж»

Бобринецький с.-г. технікум

41

37 Снятинський технікум ПДАТУ
38 Рогатинський держ. агр. коледж
39 Іван-Франківський коледж
Львівського НАУ
40 Олександрійський технікум БНАУ

36

10

10

1

12

2

3

6

5

1

2

1

1

1

10

2

1

3

2

10

1

1

1

-

-

1
1
1

1

150

2500

1528

60

96

-

13068
4?
115

24133

39910 4246

350

3545

1624

92

1000

2300

29256
?

150?

12000

2625

40

1624

1000

56

10

12

1

1

6

5

1

1

1
2

так

Ірбіс64/32

Бібліогра
ф

-

Ірбіс 32

Ірбіс64/32

Ірбіс демо

Ірбіс демо

Бібліотека
р

-

www.iek.irpin.c
om

bkeipr@ukr
.net
Iek.ipin.bibl
ioteka@ukr.
net

оlexandriya
gata@mail.r
u
Btbnau.com.ua bsgt@ukr.n
et
www.ktwm.com makerenkoe
/ua
lena74@gm
ail.com
ktmsh@ukr.
net
natk.ukor.net/in nemesch.bi
dex/biblioteca bliotek@ma
il.ru
tarkoledj@u
kr/net

202

1
5
7

1 /48
1/30
2/114
1/60
1/100
2/216
3/75

ВП «Слов’яносерб. технікум ЛНАУ»
ВП «Старобільськ. технікум ЛНАУ»

Вишнянський коледж ЛНАУ
Екологічний коледж ЛНАУ

57
58

59
60

1
0
7

1/70
1/100
1/120
1/24
1/24

Вознесенський коледж МДАУ

65 Мигійський коледж МДАУ
66 Новобузький коледж МДАУ
67 ДВНЗ «БілгородДністровський морський
рибопр. технікум»
68
Одеське морех.училище риб.пром..

5

16+

64

2/80

Львівський держ. коледж харчової
і переробної промисловості
Стрийський коледж ЛНАУ

62

63

Золочівський коледж ЛНАУ
1

1
3

61

1/50

2

1/160

3
1

7

1/80

ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр.
коледж»
53 ВП НУБіПУ «Кримський
агропромисловий коледж»
54 ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»
55 ВП «Костянтинівск. технікум
ЛНАУ»
56 ВП «Політехнічний коледж ЛНАУ»

52

8

?

1?

2
-

9

2

4

12

31024
116

787

6162

299?

450
52?

17186

21620

12697

5567

70

747

4241

4105

892

70
52?

4500

20

50

665

7

4

16!

1

1
-

7

1

1

1

6

Бібліогра

лігаЗакон

Ірбіс

демоІрбіс

Ірбіс
-

Ірбіс

Ірбіс

Ірбіс 64

omvrp.org.ua

-

pklnau.lg.ua

www.bksaid.org
.ua

cult.omvrp

college@str
yi/com.ua
Lib_vkmad
ay@rambler
.ru

Biblioteka_
eklnau@mail.r
u
ztldau@onli
ne.ua

Stbt@mail.ru

ktrau@ukr/
net
bibirbis@yand
ex.ru

biblioteka.p
ak@ukr.net

203

1/18
1/80
1/33
1/40

Аграрно-екон. коледж ПДАА
Березоворудський технікум ПДАА

Аграр.коледж управл.і права ПДАА

Хомутецький ветзоотехнікум ПДАА
Лубенський .фін.-ек. коледж ПДАА

73
74

75

76
77
1/100
1/32
1/40
1/64
1/30
1/20
2/140
3/130
2/60

Хорольський агропромколеджПДАА
Лохвицький технолог.технікумПДАА
Рівненський держ. аграр. коледж

Мирогощанський аграр. коледж
Млинівський держ. технікум вет.мед.

Охтирський коледж СНАУ

Глухівський коледж СНАУ

Маловисторопськ. коледж СНАУ

Путивльський коледж СНАУ

78
79
80

81
82

83

84

85

86

1/70

1/75
1/50

72

71

70

1/35
1/40

Ананьївський держ. агроек. технікум
Білгород-Дністровський держ. аграр.
технікум
Ізмаїльський технікум механізації
та електрифікації с/г
Петрівський. держ агр. технікум

69

5

8

12

4+

2

1

5

2
4

2

1

6

3

4

1

1

2
1

14

24

20

9

12

3

1

17

4

6

1

260

117

17480

18770

47453

79515

806

0
0
44150

0
1529

9010

1100
0
316

1055

6

6350

93

21626 1755

33960

13

64000

1829

83

5532

3560

800

6350

93

598

29000

8

64000

3

1

8

3

1

5

2

5

?

1

Ірбіс-64

Ірбіс

Ірбіс

ірбіс

msaAccess

бібліограф

Б-ка

ф

bdatrudka@
mail.ru
acup@ukr.n
et

petrivkapdat
@rambler.r
u

pksnau.sumy.ua

http:/www.gksn
au.sumy.ua

http:rdak.edu.ua

mlynivvet@ukr.net
Biblioteka.c
ollege.mail.
ru
zuewa66@r
ambler.ru
mdat@sm.u
kr.tel.net
pksau@ukr.
net

knygy@ukr.
net

http:lubfek.org.u
lubnya
fok@vkrpos
t.ua

pdat.pp.net.ua

www.bdn.odess
a.ua

@mail.ru

204

1/22
1/45
1/70
1/70
1/100
1/80

1/60
1/50

Красноградський технікум механ. с/г.

Липковатівський аграрний коледж

Каховський держ. аграрн. технікум
ВСП «Новокаховський коледж
ТДАТУ»
Скадовський технікум ХДАУ
Херсонське морехідне училище.
рибної пром-сті (МОН)
Кам’янець-Подільский коледж
харчової промисл-ті (МОН)
Новоушицький технікум ПДАТУ

Шепетівський технікум ПДАТУ

94

95

96
97

102

101

100

98
99

93

Коледж. перероб. та харчової пром.
ХНТУ с/г ім. П.Василенка
сті ХНТУ с/г
Вовчанський технікум ХНТУ с/г

92

1/100

1/36

1/30-

Борщівський агротехн. коледж
2/60
Бучацький коледж ПДАТУ
1/110
ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж 1/100

2/110

Коледж Сумського НАУ

88

89
90
91

1/34

Роменський коледж СНАУ

87

1

2

1
2

3

3

3

5

1

4
12
14

9

3

2

1
1

4

1

2

?

6

6

0

118

0

0

0

180

0
7017

0

4965

19502

9200

4456

5657

11414

9138
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420

256

23
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456

108
47

285

950

350

2300

1538

1

3
1

1

3

?

16

3

6

2

ірбіс
Бібліотека
р
ірбіс

ірбіс

бібл

«бібліогра
ф»

Ірбіс-64

Ірбіс-64

http:nptu.org.ua

www.nkatk.com

Lipdak.edu.kh.u
a

vthntusg.at.ua

Vp_nuipu@zak
yh.org.ua

http://batk.at.ua

http://www.rksn
au.romny.info
https//sites.goog
le.com/site/azkn
iga09

nptu_bibliot
eka@ukr.ne
t
Shepthe@ukrpos
t.ua

nkat@kaho
vka.net

vtech@ukrt
el.net
texnik@kha
rkov
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lipkovtvv@
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zalishcchyk
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ru
kphphntusg
@mail.ru

romnyrk@
mail.ru
ponkratova6
5@mail.ru;
KoledgSNA
U @ukr.net
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1/100
1/50
1/50

8367*
8347*

Прилуцький агротехнічний коледж

Сосницький с.-г. технікум бух.обліку

Всього: 2010 р.
Всього 2011 р.

Всього 2012 р.

118

119

117

116

358

335
366

6

5

2

1

4

3/115
1/30

1
1
2
3
1

1
1

2

2
1

1
1

1/50
1/120
1/60
1/90
1/50

2/63

2/150

1/100

ВСП Шевченківськ коледж УНУС
Кіцманський технікум ПДАТУ
Хотинський технікум ПДАТУ
Чернівецький коледж буд-ва і а-ри
Борзнянський держ. с/г технікум
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж
економіки та менеджменту»
Козелецький технікум вет. медиц.
БЦНАУ
Остерський коледж б-ва і дизайну

108
109

107

110
111
112
113
114
115

1/40
2/40

Городищенський коледж УНУС
Тальянківський агротехн.коледж
УНУС
Тальнівський буд.-екон. коледж
УНУС
Агротехнічний коледж УНУС
Чигиринський технікум УНУС

Золотоніський технікум
ветер.медицини БЦНАУ

104

1/100
1/55

105
106

Коледж Подільського ДАТУ

103

519

528

1

1

3

2
2

5

1

2

35

0

119

79762
1
86088
9

600

23000

1060

3817

22330

0

6515
9
6205
8

3000

205

357

200

15322
4
15342
6

100

0

10

225

232

7

4

?

1

4

1
1
2
2

1

1

1

41

ірбіс

Chigirin_te
hn@mail.ru

tbec@meta.
ua

32

53

baetnau@ra
mbler.ru
techvet@cg.
ukrtel.net
Okbd.16mb.com Oster_budte
x@cg.ukrtel
.net
gidrotech@
ukr.net
sosntehn@c
g.ukr.tel.net

www.chigirintehn.ucoz.ru

tbec.org.ua

ztvmbtsau
@ukrpost.u
a
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13

11
12

10

9

8

7

6

5

4

2
3

1

№
п/п

-

3

2
1
1

3
3

1

-

2

2

1

1

-

120

не пов.

-

повна

4
4

3

3

3

2

Немирівський коледж
будівництва і архітектури ВНАУ

Тульчинський технікум вет.
медицини ВНАУ
Могилів-Подільський технол.екон. Коледж ВНАУ
Чернятинський аграрний
технікум ВНАУ
Вол.-Волинський агротехніч.
коледж
Горохівський коледж ЛНАУ
Рожищенський коледж ЛНУВМ
таБТ
Верхньодніпровський коледж

3

3

6

2
3

Кадри

Ладижинський коледж ВНАУ

Брацлавський ГК
агроекономічний колежд ВНАУ
Верхівський коледж ВНАУ
Технологічно-промисловий
коледж ВНАУ
Іллінецький державний
аграрний коледж

Заклад

Вища фахова
освіта

1
0

0

3

1

1

0

0

2

0

1

0

0

повна

-

-

не пов.

Вища нефахова
освіта

1
0

2

0

1

0

1

2

0

2

2

3

2

0
2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

Серед-ня Серед
спец. -ня загал.
освіта
освіта

Табл. 5. Кадри бібліотек аграрних ВНЗ І-П рівнів акредитації (2012 р.)

1

1

2

0

1

до 5

0
-

2

1

-

1

-

-

5-10р

3+
3

4–

3

1

2

3

2

1

3

6

3

2

понад 10
(потреба
підвищен
ня

Склад за стажем (років)
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30
31

29

28

27

26

24
25

23

22

21

20

18
19

17

14
15
16

ДДАУ
Коледж електрифікації ДДАУ
Технологічний коледж ДДАУ
Нікопольський коледж ДДАУ
Новомосковський коледж
ДДАУ
Ерастівський технікум ДДАУ
ВП «Донецький технікум
Луганського НАУ»
ВП «Слов’янськ. технікум
ЛНАУ»
ВП «Горлівський
технікум харчової промВерхівнянська філія
Житомирського
агротех. коледжу
ДВНЗ «Технікум землевпор.
ЖНАЕУ»
«Житом буд. коледж ЖНАЕУ»
Малинський лісотехнічний
коледж
Новочорторийський аграр.
технікум.
Житомирський агротехн.
коледж
ВП НУБіПУ
«Мукачівський аграний
ВСП «Василівський коледж
ТДАТУ»
Оріхівський с.-г. технікум
ВСП «Ногайський коледж
ТДАТУ»
2

3
3

5

4

2

2

2
4

1

2

3

2

2
3

2
3
3

3

2

3

0

1-

1+

-

1

121

2

0

2

2

0

0

1

1

0

0

1
2

0

0

1

0

2

2

0

2

0

0

1

0

1

1
3+

1

0

0
2
0

1

0

2

1

2
1
0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

1

0

0
0
0

1

-

1

2

0

1

0

1

0

1

-

0

1

-

1
-

1

3

2

2

4–

2–

2

3

2

1

2

-

2

2

2

1
3
3

208

2

48

47

46

45

44

43

41
42

40

39

38

36
37

35

33
34

32

ВП «Бердянськ. коледж
ТДАТУ»
ВП «Мелітопольський коледж
ТДАТУ»
Тлумацький коледж Львів.
Снятинський технікум
Под.ДАТУ
Рогатинський держ. аграрн.
Коледж
Івано-Франківський коледж
Льв. НАУ
Олександрійський технікум
БНАУ
Бобринецький с.-г. технікум
Компаніївский технікум
ветеринарної медицини
ВНЗ «Кіровоградський
технікум механізації
ВП НУБіПУ
«Немішаєвський
Таращанський
агротехнічний коледж
Ржищівський
будівельний технікум
ДВНЗ «Маслівський держ. агр.
технікум»
Технолого-економічн. коледж
БЦНАУ

Запорізький коледж ТДАТУ

Запорізька. філія
Ногайського коледжу (з

5

2.5

3.5

4

9

5

2

1.5
2-

2

3

2

2

2

2

2

–

3

0.5

1

3

2

1

1,5

1

1

1

1

0

122

0

0

0

1

4

3

0

1.5
2

0

1

1

1

1

1

0

–

1

2.5

1

2

0

0

0

0
0

2

2

1

1

1

0

-

–

1

0

2

2

0

1

0
0

0

0

0

0

0

0

1

–

1

0.5

1

1

1

1

0,5

0.5

1

1

0

2

1

0

2

1

4

2

3.5

1

7

4

1

1
0

1

3

1н1

1

2

1

209

63
64
65
66

59
60
61
62

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

Вознесенський коледж МДАУ
Мигійський коледж МДАУ
Новобузький коледж МДАУ

ВП НУБіПУ «Боярський
коледж екології і
природн. ресурсів»
ВП НУБіПУ
«Ірпінський економічн.
ВСП НУБіПУ
«Кримський технікум
гідромеліорації і
ВСП НУБіПУ
«Прибрежненський агр.
коледж»
ВП НУБіПУ «Кримський
агропромисловий коледж»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»
ВП «Костянтинівск. технікум
ЛНАУ»
ВП «Політехнічний коледж
ЛНАУ»
ВП «Слов’яносерб. технікум
ЛНАУ»
ВП «Старобільськ. технікум
ЛНАУ»
Вишнянський коледж ЛНАУ
Екологічний коледж ЛНАУ
Золочівський коледж ЛНАУ
Львівський держ. коледж
харчової і переробної
і
Стрийський коледж
ЛНАУ
4
3
2
3

0

3
3
3
3

4

8

2

2

5

3

2

4

2

1
1
1
1

1
1

3

1

1

0

1

123

1
0
0
2

0

1
0
1

1

4

2

0

2

3

1

0

3

0
0

2
2
1
0

0

1
1
1

2

0

2

2

0

2

1

0

0

0

0
0
0
0

0

0
1
1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

2
0

1

1

1

1

0

2

1

1

2

1

0

1

1

2

3
3
2
2

2
1
0

1

1

7

2

2

4

2

1

1

2
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83
84
85

81
82

80

79

78

77

76

75

72
73
74

71

70

69

68

67

ДВНЗ «БілгородДністровський морський
Одеське морех.училище
риб.пром..
Ананьївський держ. агроек.
технікум
Білгород-Дністровський держ.
аграр. технікум
Ізмаїльський технікум
механізації та електрифікації
Петрівський. держ агр.
Аграрно-екон. коледж ПДАА
Березоворудський технікум
ПДАА
Аграр.коледж управл.і права
ПДАА
Хомутецький ветзоотехнікум
ПДАА
Лубенський .фін.-ек. коледж
ПДАА
Хорольський
агропромколеджПДАА
Лохвицький
технолог.технікумПДАА
Рівненський держ. аграр.
коледж
Мирогощанський аграр. коледж
Млинівський держ. технікум
вет.мед.
Охтирський коледж СНАУ
Глухівський коледж СНАУ
Маловисторопськ. коледж
СНАУ
3

4
7

2

4
3

2

3

2

2

2

1
5

1

4

1

1

124

1
0
0

1

0
2

1

1

1

0

0

1

3

0

0

2

0

0
1

2

1

1

1

-

3
4
3

3

3

4

0

3

2
1
3

0

0
1

1

1

0

1

0

0

3
1

2

0

2

0

0
1
0

0

0
0

0

1

0

1

0

2

1
1

0

0

0

1

0

1
2
1

1

1

0

1

1

0

1

1

2

-

2
1

0
1

2

0

-

3
3
1

1

3
2

2

2

2

2

2

4
3

2

3

2

2

-

211

105
106

102
103
104

101

100

98
99

97

96

Каховський держ. агротех.
коледж
ВСП «Новокаховськ. кол.
ТДАТУ»
Скадовський технікум ХДАУ
Херсонське морех. училище
рибн. пром-сті
К-Подільский коледж харч.
пром.-сті
Новоушицький технікум
ПДАТУ
Шепетівський технікум
Коледж ПДАТУ
Золотоніський технікум
ветер.медицини БЦНАУ
Городищенський коледж УНУС
Тальянківський агротехн.коледж
УНУС

Липковатський аграрний коледж

95

94

93

90
91
92

Путивльський коледж СНАУ
Роменський коледж СНАУ
Коледж Сумського НАУ
Борщівський
агротехнічний коледж
Бучацький агр. коледж ПДАТУ
Заліщицький агр. коледж
Коледж пер.та харч.пром.
ХНТУСГ.
Вовчанський технікум ХНТУ
с.-г.
Красноградський технікум
механізації с.-г.

86
87
88
89

3

2
2

3
3
3

0

–

1

3

2.5

2

4

1

2

5
4

4

3
2
3

1

1

0

1
2
0

0

1
–

2

2.5

0

1

0

2
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1

1

1
0
2

0

0
–

0

0

1

1

1

0
1

1
3
0

1
0
2
2

2
2
0

1
0
0
2

1
1

1

1

1
2
2

1

1

1

0

0

0
0
1

0

0
–

0

0

0

1

0

1
0
0

0
0
0
0

1

0

1

0

1

1
1

1

0

1

2
0
1

1
0

1

2

2

2

3
3
3

3

2.5

4

1

3
3
1

1
2
2
4

212
341,5

2
357
358,5

5

3

1

3

1

2.5
3
3
3

3
3
2

1

1

0

1

1
0
0

1
1
2

1

1

100,5

98,5
40

87,5
98 (95)
99,5

2

1

8

108?

121,5
48,5

0

2

1

1
1

0

0

1

1

1

1

1

0.5

1

0
0

3
0

2

1

1

0

2

40

46,5
20

0

2

1

0

0

1
1
1

0

0
0

0
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Примітка.: показник у порівнянні з минулим роком: підвищився – «+»; знизився – «-», не змінився – без знаків

Всього 2012 р.

115 ВП НУБіПУ «Бобров. коледж
економіки та менеджменту»
116 Козелецький технікум вет.
медиц. БЦНАУ
117 Остерський коледж б-ва і
дизайну
118 Прилуцький агротехнічний
коледж
119 Сосницький с.-г. технікум
бух.обліку
Всього: 2010
Всього: 2011 р.

107 Тальнівський буд.-екон. коледж
УНУС
108 Агротехнічний коледж УНУС
109 Чигиринський технікум УНУС
110 ВСП Шевченківськ коледж
УНУС
111 Кіцманський технікум ПДАТУ
112 Хотинський технікум ПДАТУ
113 Чернівецький коледж ЛДАУ
114 Борзнянський держ. с/г технікум

52,5

55,5
50,5

2

2

1

1

-

1

40,5

51,5
42,5

1

0

0

1

1

248,5

301
175

0

4

1

1

2

1

3
3
2

2.5

2
2

2

Додаток 2

Визначеня рейтингу бібліотек
Для досліджуваної групи бібліотек ВП НУБіПУ 1-2 р.а. обчислено
рейтинг. Необхідна інформація надається нижче. Рейтинг обчислено по таких
показниках (усього 11): «Кількість відвідувань», «Кількість читачів»,
«Кількість виданих документів», «Кількість штатних одиниць», «Загальний
фонд», «Кількість нових надходжень», «Кількість баз даних», »,«Обсяг баз
даних».
Табл. Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Кількість відвідувань
Ii
1

Ранг
1

2
3
4

2
3
4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Заклад
ВП НУБіПУ «Немішаєвський агротехнічний
коледж»
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний коледж»
ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж
ВП НУБіПУ «Кримський агропромисловий
коледж»
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки та
менеджменту»
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр.
коледж»
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
гідромеліорації і механізації с/г.»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»
ВП НУБіПУ «Боярський коледж екології і
природн. ресурсів»

Відвідувань
192078
134609
73425
49220
40100
26345
23256
8186
7061
5997

Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Кількість читачів»
Ii
1

Ранг
1

2

2

3
4
5

3
4
5

6

6

7

7

8

8

Заклад
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
коледж»
ВП НУБіПУ «Немішаєвський агротехнічний
коледж»
ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний коледж»
ВП НУБіПУ «Кримський агропромисловий
коледж»
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр.
коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки та
менеджменту»
ВП НУБіПУ «Боярський коледж екології і
природн. ресурсів»
127
213

Кільк-сть читачів
3000
2972
1865
1646
1147
1027
1000
989

9

9

10

10

ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
гідромеліорації і механізації с/г.»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»

720
646

Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Кількість виданих
документів»
Ii
1
2

Ранг
1
2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9
10

9
10

Заклад
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний коледж»
ВП НУБіПУ «Немішаєвський агротехнічний
коледж»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр.
коледж»
ВП НУБіПУ «Боярський коледж екології і
природн. ресурсів»
ВП НУБіПУ «Кримський агропромисловий
коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки та
менеджменту»
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
коледж»
ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
гідромеліорації і механізації с/г.»

К-сть вид.докум
224087
140106
65976
61639
56738
53200
40063
28421
12591
11549

Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Кількість штатних
одиниць»
Ii

Ранг

Заклад

1

1

2
3
4

2,5
2,5
4,5

5
6
7

4,5
6,5
6,5

8

8,5

9

8,5

10

10

ВП НУБіПУ «Немішаєвський агротехнічний
коледж»
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний коледж»
ВП НУБіПУ «Кримський агропромисловий коледж»
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
коледж»
ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр. коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки та
менеджменту»
ВП НУБіПУ «Боярський коледж екології і природн.
ресурсів»
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум гідромеліорації
і механізації с/г.»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд. технікум»
128
214

К-ть шт
одиниць
9
5
5
4
4
3
3
2
2
2

Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Загальний фонд»
Ii
1

Ранг
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Заклад
ВП НУБіПУ «Немішаєвський
агротехнічний коледж»
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр.
коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки
та менеджменту»
ВСП НУБіПУ «Заліщицький держ. агр.
коледж ім. Є. Храпливого»
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний
коледж»
ВП НУБіПУ «Кримський
агропромисловий коледж»
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
коледж»
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
гідромеліорації і механізації с/г.»
ВП НУБіПУ «Боярський коледж
екології і природн. ресурсів»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд. технікум»

Загальний фонд
125187
60925
56522
54836
53387
53300
46806
45536
44074
40209

Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Кількість нових
надходжень»
Ii

Ранг

Заклад

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр.
коледж»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
технікум»
ВП НУБіПУ «Немішаєвський
агротехнічний коледж»
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн.
коледж»
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
гідромеліорації і механізації с/г.»
ВП НУБіПУ «Кримський
агропромисловий коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки
та менеджменту»
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний
коледж»
ВСП НУБіПУ «Заліщицький держ.
агр. коледж ім. Є. Храпливого»
ВП НУБіПУ «Боярський коледж
екології і природн. ресурсів»
129
215

К-сть нових
надходжень
2106
1822
1693
1224
1211
1163
490
377
376
46

Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Кількість баз даних»
Ii
1
2

Ранг
1
2

3

3

4

4,5

5

4,5

6
7
8

6
7,5
7,5

9
10

7,5
7,5

Заклад
К-ть баз даних
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр. коледж»
12
ВП НУБіПУ «Кримський агропромисловий
4
коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки та
3
менеджменту»
ВП НУБіПУ «Немішаєвський агротехнічний
2
коледж»
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
2
технікум»
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн. коледж»
1
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний коледж»
0
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
0
гідромеліорації і механізації с/г.»
ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж
0
ВП НУБіПУ «Боярський коледж екол. і
0
прир. ресурсів»

Ранговий ряд с.-г.бібліотек ВП НУБіП за ознакою «Обсяг баз даних»
Ii
1
2

Ранг
1
2

3

3

4
5
6

4
5
6

7

7

8
9

8,5
8,5

10

8,5

Заклад
К-ть баз даних
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічн. коледж»
24133
ВП НУБіПУ «Бахчисарай. буд.
21620
технікум»
ВП НУБіПУ «Кримський агропромисловий
12697
коледж»
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський агр. коледж»
5567
ВП НУБіПУ Заліщицький агр.коледж
4456
ВП НУБіПУ «Немішаєвський агротехнічний
3545
коледж»
ВП НУБіПУ «Бобров. коледж економіки та
1060
менеджменту»
ВП НУБіПУ «Мукачівський аграний коледж»
0
ВП НУБіПУ «Боярський коледж екол. і
0
прир. ресурсів»
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум
0
гідромеліорації і механізації с/г.»

За даними табл. 1-11 обчислено рейтинги бібліотек ВП НУБіП України
по результтах діялності у 2012 р.
Рейтинг сільськогосподарських бібліотек ВП НУБіП* (2012 р.)
Рейтинг
1
2
3
4

Сумма
рангів
36
36,5
39,5
48,5

Назва установи
ВП НУБіПУ «Немішаєвський агротехнічний коледж»
ВСП НУБіПУ «Прибрежненський аграрний коледж»
ВП НУБіПУ «Кримський агропромисловий коледж»
ВП НУБіПУ «Ірпінський економічний коледж»
130
216

5
6
7

50,5
53
67,5

8

76

9

85

10

85

ВП НУБіПУ «Мукачівський аграрний коледж»
ВП НУБіПУ Заліщицький аграрний коледж
ВП НУБіПУ «Бобровицький коледж економіки та
менеджменту»
ВП НУБіПУ «Бахчисарайський будівельний
технікум»
ВП НУБіПУ «Боярський коледж екології і природних
ресурсів»
ВСП НУБіПУ «Кримський технікум гідромеліорації і
механізації с/г.»

Як бачимо (табл. ) найвищий рейтинг – 1 місце- у ВП НУБіПУ
«Немішаєвський агротехнічний коледж», на 2 місці «Прибрежненський
аграрний коледж», на 3 місці - «Кримський агропромисловий коледж»
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НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК НАУКОВОДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ НААН
ЗА 2012 РІК
На сьогодні функціонування аграрної науки не повною мірою відповідає
соціально-економічним потребам суспільства, рівню розвитку виробництва та
продовольчої безпеки держави, що породжує проблему підготовки
висококваліфікованих робітничих кадрів, фахівців з вищою освітою та
впровадження науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних
досліджень природничих і технічних наук у сфері АПК. З метою вирішення
зазначеної проблеми було запропоновано «Концепцію реформування і розвитку
аграрної освіти та науки» (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 6 квітня 2011 р. N 279-р), яка передбачає оптимізацію мережі
наукових установ Національної академії аграрних наук і чисельності їх
працівників з урахуванням результатів проведення об'єктивної оцінки
ефективності діяльності таких працівників та створення регіональних
навчальних науково-виробничих комплексів. Цей процес мав звизначальний
вплив на діяльність бібліотек що входять до складу науково-дослідних установ
Національної академії аграрних наук України (НААН) у звітному році, зокрема
в складі бібліотечної мережі відбулись суттєві зміни. Значна кількість науководослідних установ була ліквідована (реорганізована у дослідні станції), що
призвело до труднощів із звітуванням бібліотек. Враховуючи тривалий процес
оптимізації, який проходить у кілька етапів інформація подана у надісланих
звітах станом на січень 2012 року.
Визначальним напрямом діяльності бібліотек науково-дослідних
інститутів НААН є їх спрямованість на формування, збереження та
взаємовикористання документних ресурсів як базової основи наукових
досліджень, бібліотечно-інформаційне забезпечення впроваджень вітчизняних
наукових розробок в агропромисловому комплексі.
Як і в попередні роки, складання планово-звітної документації
бібліотеками НДУ у 2012 році відбувалося за єдиною статистичною формою.
Згідно з вимогами річного звітування, що надіслала Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека НААН усім бібліотекам НДІ, отримано
відомості про діяльність 42 бібліотек за 2012 рік. Ця інформація є основою для
аналізу, оцінки і визначення розвитку інформаційно-бібліотечного
забезпечення потреб аграрної науки. Аналіз звітів дозволяє зробити ряд
висновків. Зокрема , позитивно оцінюючи в цілому дисциплінованість у
поданні документів (більшість бібліотек надала звіти у визначений термін), але
існує значна група бібліотек, які звітують формально, без аналізу виконаної
роботи і визначення завдань на наступний рік, а також без співставлення
статистичних показників виконаної роботи з плановими показниками та
показниками попереднього року. У цьому році в окремих звітах роботи
бібліотек відсутня потрібна інформація у текстовій частині, подаються
недостовірні відомості через невідповідність статистичних даних та текстових
частин.
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Змістовно звітують бібліотеки інститутів: тваринництва (Харківська обл.),
ННЦ “ІМЕСГ” (Київська обл.), рибного господарства (м Київ), розведення і
генетики тварин (Київська обл.), картоплярства (Київська обл.), кормів та
сільського господарства Поділля (м. Вінниця), сільського господарства степової
зони (м. Дніпропетровськ), садівництва (м. Київ), сільського господарства
Карпатського регіону (Львівська обл.), сільського господарства Криму
(м. Сімферополь), сільського господарства Західного Полісся (Рівненська обл.),
цукрових буряків (м. Київ), ННЦ Нікітський ботанічний сад (АР Крим),
Національний інститут винограду і вина “Магарач” (АР Крим), ННЦ “Інститут
виноградарства і виноробства ім. Таїрова” (м. Одеса), селекційно-генетичного
інституту Національного центру насінництва та сортовивчення (м. Одеса).
В аналізі висвітлені основні напрями роботи бібліотек НДІ НААН:
обслуговування користувачів, інформаційно-бібліографічна діяльність, стан
комплектування книжкових фондів, їхня матеріально-технічна база, кадровий
склад.
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНОБІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення науково-дослідної
діяльності співробітників інституту є однією з головних складових частин
роботи бібліотеки НДІ і націлене на регулярне обслуговування користувачів без
запитів та у відповідності з постійно діючими запитами.
Бібліотеки мережі НДІ здійснюють науково-інформаційне забезпечення
розробок та реалізацію державної політики у бібліотечній галузі.
Розвиток нових форм господарювання в агропромисловому виробництві
України вимагає від його фахівців високого рівня знань, бібліотеки НДІ
виступають як наукові, інформаційні, культурно-освітні центри, де
обслуговуються не тільки науковці та спеціалісти, а й студенти, аспіранти,
викладачі шкіл, співробітники інших організацій. У звітному році
обслуговування читачів здійснювалося на абонементах, у читальних залах, по
міжбібліотечному абонементу (МБА).
Інформаційно-бібліографічне
обслуговування
співробітників
НДІ
здійснювалося згідно з пріоритетними напрямами їхньої діяльності у
відповідності з тематикою, було спрямоване на вдосконалення форм і методів
подачі якісної інформації, цілеспрямованості та оперативності.
Аналіз діяльності бібліотек у 2012 р. показав, що в своїй роботі вони
органічно поєднували традиційні й нові форми і види бібліотечного та
інформаційно-бібліографічного обслуговування.
Найбільш розповсюдженими й ефективними формами інформаційнобібліографічної діяльності були:

проведення інформаційно-масових заходів – виставок, оглядів
літератури, Днів інформації (Днів науки, Днів спеціаліста та ін.);

надання усних і письмових бібліографічних довідок і консультацій;
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підготовка й видання бібліографічних посібників та покажчиків
відповідно до наукових тем досліджень.
За звітами 42 бібліотек науково-дослідних інститутів у 2012 році було
обслужено користувачів 17 330 (2011 рік – 21 806), яким видано 724 148 (2011
рік – 982 698) примірників документів. Результати вивчення та узагальнення
звітно-статистичних матеріалів про діяльність бібліотек НДІ у 2012 році
свідчать про те, що основні показники бібліотечного та інформаційнобібліографічного обслуговування порівняно з минулим роком знизились
(табл.1).
Аналіз стану обслуговування бібліотеками користувачів показує, що їхня
кількість залишається стабільною, оскільки залежить в основному від штату
працівників НДІ. Щодо показника виданих документів, то він залежить від
стану комплектування і проведення інформаційно-масових заходів. Тому ці
показники в окремих бібліотеках зросли, а в інших – знизилися.
Бібліотеки деяких інститутів наводять у своїй звітності надзвичайно низькі
показники обслуговування.
На підставі узагальнення статистичних матеріалів останніх років можна
зробити висновок, що зменшення кількісних показників роботи бібліотек
викликано, передусім, скороченням чисельності працівників бібліотек та
інститутів, недостатнім комплектуванням. Нагальною проблемою є дефіцит
бюджетного фінансування на придбання нових літературних джерел. Це
стосується майже всіх бібліотек НДІ НААН.
Важливою формою забезпечення читачів відсутніми у фондах бібліотек
документами є замовлення літератури через систему МБА, яке дещо компенсує
проблему, пов’язану з відсутністю нових надходжень. Такий вид
обслуговування є єдиним комплексом обслуговування колективних
користувачів, який включає бібліографічну підтримку запитів абонентів, пошук
у різних базах даних, надання документів в оригіналах чи копіях у тимчасове
або постійне користування за окремими запитами абонентів для їхньої
наукової, виробничої та освітньої роботи. Але, на жаль, і такий вид
обслуговування вимагає певних витрат, що під силу не кожній бібліотеці НДІ.
Враховуючи викладене вище, слід зробити висновок, що з кожним роком
замовлення та отримання літератури по МБА ускладнюється, і разом з тим
скорочується обслуговування через низку об’єктивних причин: нестачу коштів
на пересилку документів та відсутність достовірної інформації про наявність
певної літератури у фондах бібліотек мережі НААН.
Незважаючи на об'єктивні труднощі, бібліотеки намагалися використати
всі можливості для поповнення фондів новою літературою та якісного
обслуговування користувачів.
У 2012 року інформаційно-бібліографічна робота проводилася шляхом
індивідуального, групового й масового інформування, потреба якого
визначалася на основі тематичних планів досліджень та індивідуального
опитування спеціалістів. Для надання інформації використовувалися переважно
довідковий апарат бібліотеки, книжковий і журнальний фонди з певної
спеціалізації НДІ. Індивідуальне інформування проводилося, як правило, для
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керівництва інституту, науковців, провідних спеціалістів, аспірантів. Групове
інформування передбачало системний підбір і пошук літератури за певними
темами для окремих категорій користувачів. Масове інформування
реалізовувалося через організацію виставок і Днів інформації. Серед форм і
методів інформаційно-бібліотечної діяльності переважало індивідуальне
бібліографічне інформування вчених і науковців НДІ.
У системі заходів спрямованих на пропаганду бібліотечних фондів,
бібліотеки активно використовували таку форму бібліотечно-інформаційного
обслуговування як виставки (нових надходжень і тематичні), що часто були
складовими комплексних заходів (наукових конференцій, презентацій, днів
інформації, аспіранта тощо).
У 2012 р. бібліотеками було організовано і проведено 979 інформаційномасових заходів. Якщо раніше виставки нових надходжень організовувались
щотижня, то сьогодні такі виставки у кращому випадку організовуються
щомісяця. В більшості інститутів їх кількість скоротилась.
Науковою бібліотекою Інституту тваринництва (Харківська обл.), яка
складається з двох відділень (головної бібліотеки та бібліотеки відділу
птахівництва) виконано тематичні добірки документів, науково-інформаційна
робота проводилась шляхом масового та індивідуального інформування: днів
інформації нових надходжень – 4; постійно діючих виставок; тематичних
виставок: “Наукові публікації вчених інституту за 2012 рік ”, “До 80-річчя від
дня заснування лабораторії штучного осіменіння Інституту тваринництва
НААН”, “До 75-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук
І.С. Вакуленка ”, “До 70-річчя від дня народження академіка НААН О.К.
Трішина ”, “Видання Інституту тваринництва ”, “Птахівництво сьогодні ”. З
метою задоволення інформаційних потреб читачів виконано усних і письмових
довідок у 2012 р. – 5 712.
У багатьох інститутах, враховуючи обмежену кількість нової літератури,
працівники не чекають, поки накопичиться достатня кількість видань, щоб
сформувати окрему виставку, а організовують постійно діючі стенди “Нові
надходження ”, де виставляються поточні надходження журналів та нові
монографії, збірники матеріалів та тез конференцій, “Нові публікації
співробітників… Інституту ”, які формуються за напрямами наукової діяльності
установи.
Інформаційно-масові заходи, що проводилися у звітному році науковотехнічною бібліотекою Інституту розведення і генетики тварин, охоплювали
широке коло актуальних питань аграрної науки, сприяли популяризації
наукових досліджень інституту. У звітному році було організовано 24 книжкові
виставки, проведено 2 Дні інформації для аспірантів про нові надходження
літератури до бібліотеки, День аспіранта (підготовлено лекцію та проведено
практичні заняття з методики оформлення списків літератури).
У 2012 році відзначалося 90 років від заснування Інституту. Співробітники
бібліотеки брали активну участь у підготовці ювілейних видань до 90-річчя
заснування Інституту та проведення міжнародної ювілейної конференції. До
цієї дати організовано книжкові виставки в читальному залі «Наукові видання
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Інституту», та в актовому залі під час проведення конференції «Наукові
здобутки Інституту розведення і генетики тварин НААН».
У науковій бібліотеці Інституту рибного господарства інформування про
нові надходження проводилося шляхом індивідуального інформування
спеціалістів Інституту, а також шляхом організації постійно діючих виставок:
“Нові журнали ”, “Нові книги ”, “Патенти та авторські свідоцтва”, “Видання
Інституту ”, “Зарубіжні видання”, двох “Днів інформації” з відкритими
переглядами літератури та виставки видань Ю.О. Желтова, присвяченої 80річчю вченого.
Наукова бібліотека Інституту сільського господарства Карпатського
регіону регулярно поповнює постійно діючі виставки “Нові автореферати”,
“Новини захисту рослин”, “Як зберегти силу землі”, “Нове у тваринництві”,
“Нове в землеробстві”.
На жаль, значна кількість бібліотек науково-дослідних інститутів
неправильно проводить облік бібліографічних довідок у режимі “запитвідповідь”, а деякі – взагалі не подають цих даних у своїх звітах, що вважається
суттєвим недоліком в інформаційно-бібліографічній діяльності бібліотеки.
Адже бібліотекар щоденно протягом року спілкується з науковцями інституту,
спеціалістами агропромислового виробництва, студентами й аспірантами
аграрних вузів, надаючи їм різноманітну інформацію у вигляді тематичних,
фактографічних, бібліографічних, бібліотечних довідок.
Довідково-бібліографічне і інформаційне обслуговування читачів наукової
бібліотеки Національного інституту винограду та вина “Магарач” проводилось
на основі використання електронних ресурсів і традиційних каталогів, картотек.
Працівниками бібліотеки було видано 14 670 бібліографічних довідок в режимі
“запит-відповідь” (це один із найбільших показників серед бібліотек НДУ, при
тому, що 2 працівники переведені на 0,5 ставки), також продовжувалось
формування електронної картотеки статей співробітників інституту з питань
виноградарства, виноробства, захисту рослин, механізації сільського
господарства та ін.
Згідно з аналізом отриманих звітів, бібліотеками науково-дослідних
інститутів підготовлено 56 бібліографічних посібників та 560 бібліографічних
списків. У низці звітів некоректно використовується бібліотечна термінологія.
Термін "бібліографічний покажчик" вживається замість "інформаційний список
літератури", у результаті чого невиправдано завищуються обсяги виконаної
роботи.
Працівниками бібліотеки ННЦ “Інститут виноградарства і виноробства ім.
В.Є.Таїрова” підготовлено три біобібліографічних покажчики.
У 2012 році до 90-річчя заснування інституту розведення та генетики
тварин
працівниками
бібліотеки
підготовлено
науково-допоміжний
бібліографічний покажчик літератури «Каталог книжкових видань із фондів
бібліотеки Інституту розведення і генетики тварин Національної академії
аграрних наук України (1872-1935 рр.)», який є друкованим варіантом
автоматизованої бази даних бібліотеки. Він вміщує 564 бібліографічні записи з
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різних галузей сільського господарства, економіки, статистики, природничих та
біологічних наук, медицини.
Науковою бібліотекою Інституту тваринництва, на замовлення
Національної історичної бібліотеки України з метою поповнення колекції
національних документів “Україніка”, питань історії України та історичного
краєзнавства проведено додаткове тиражування бібліографічного покажчика
“Вітчизняне конярство: досвід століть (1848-2010 рр.)” та “Смирнов Ігор
Васильович: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1938-1986 рр.”,
також за звітний період видано 9 покажчиків.
Велику увагу приділяли бібліотеки науково-дослідних інститутів
поточному інформуванню, сприяючи науковій та виробничій діяльності
установи. Аналіз даного виду інформування бібліотек свідчить, що у своїй
роботі вони поєднували традиційні й нові форми, зокрема, бібліотеки:
Інституту рибного господарства (м. Київ), Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків (м. Київ), Селекційно-генетичного інституту – НЦНС
(м. Одеса), Інституту бджільництва (м. Київ), Інституту тваринництва степових
районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія Нова” та інші – систематично готували
картотеки, бюлетені, списки нових надходжень до бібліотек з використанням
традиційних форм.
Складовою документно-інформаційного ресурсу сучасних бібліотек
стають власні електронні інформаційні ресурси. На базі масивів
бібліографічної,
реферативної,
аналітичної
інформації
формуються
різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні каталоги і
картотеки, бібліографічні покажчики та реферативні видання, в електронному
вигляді створюються фонди наукової літератури.
У бібліотеках Інституту тваринництва (м. Харківська обл.), ННЦ Інституту
механізації і електрифікації сільського господарства (м. Київ), ННЦ Інституту
аграрної економіки (м. Київ), Інституту розведення і генетики тварин (Київська
обл.) та ін. використовували системи автоматизації бібліотечно-інформаційних
процесів, готували такі покажчики на основі створених баз даних електронного
каталогу.
Зростають вимоги до довідково-бібліографічного та інформаційного
забезпечення користувачів. Одним із найважливіших напрямів діяльності в
інформаційному забезпеченні наукової роботи колективи бібліотек вбачають
впровадження електронних комунікацій та технологій комп’ютерних мереж, що
забезпечить доступ до національної та міжнародної інформаційних систем і
створить умови для заміни паперових публікацій на електронні, підвищить
швидкість інформаційного обміну.
Пріоритетним у розвитку інформаційно-бібліотечної справи є
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із метою
доступу до світових інформаційних ресурсів.
Аналіз діяльності бібліотек у 2012 році показав, що в своїй роботі вони
органічно поєднували традиційні й нові форми і види бібліотечного та
інформаційно-бібліографічного обслуговування.
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У звітному році ця робота проводилась бібліотеками у взаємодії з іншими
підрозділами, які накопичують значні масиви інформації, здійснено значний
обсяг роботи з інформаційного забезпечення потреб науки.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК
Повноцінне комплектування фондів бібліотек НДІ є запорукою
ефективного проведення науково-дослідних робіт з урахуванням досягнень як
вітчизняного, так і світового розвитку науки.
Комплектування фонду – це процес планомірного відбору і придбання
документів, які відповідають інформаційним потребам користувачів бібліотеки.
На формування фондів бібліотек НДУ у звітному році суттєво вплинули
такі чинники: обмежене фінансування або відсутність коштів на придбання
літератури та підписку періодичних видань; дефіцит видань з окремих
вузькоспеціальних питань; надто висока вартість книг; погано налагоджене
книговидавниче інформування; незадовільна робота бібліотечних колекторів
щодо комплектування фондів бібліотек галузевою літературою; відсутність
належних зв’язків з країнами СНД тощо. За цих умов бібліотеки самі шукають
необхідну літературу через посередників. Однак таке комплектування не
систематичне і не своєчасне. У зв’язку з цим останнім часом фонди бібліотек
збільшуються повільно.
Станом на 1.01.2013 року загальний фонд бібліотек НДІ НААН налічує
3 071 670 прим. документів. До фондів бібліотек НДІ у 2012 році надійшло
19 867 примірників видань. Середній показник надходження документів до
однієї бібліотеки склав 473 примірників.
Найбільшу частину серед джерел комплектування фондів у звітному році
склали дари та книгообмін. Незначний відсоток становили купівля,
надходження документів, виданих установою. Слід зазначити, що значно
зменшився обсяг надходження книг і суттєво збільшився – періодичних видань.
Найбільші показники нових надходжень у бібліотеках НДІ, надходження
до фондів яких становили понад 1 тис. прим. Це бібліотеки Інституту захисту
рослин (м. Київ) – 2 246 прим.; ННЦ “Інститут аграрної економіки” – 1 559
прим.; Інститут кормів та сільського господарства Поділля – 1 545 прим.; ННЦ
ІМЕСГ – 1026 прим. Понад 500 примірників документів отримали 8 бібліотек;
понад 200 прим. – 21 установа; менше 200 – 7 бібліотек НДІ. (Таблиця 3 )
Найнижчі показники надходження у бібліотеках Інституту сільського
господарства Полісся – 26 прим.; Інституту агроекології і природокористування
– 56 прим.; Інституту олійних культур – 85 прим.; ДНКІБШМ –99 прим.
Керівники окремих установ надавали дієву допомогу бібліотекам у
комплектуванні фондів, виділивши для цього кошти.
У 2012 році на передплату періодичних видань бібліотеці ННЦ ІМЕСГ
було виділено близько 50 000 грн. Заслуговує на увагу фонд цінних, рідкісних
видань, що зберігається у фондах бібліотеки (609 прим.). Книги зберігаються в
спеціально обладнаній стінній шафі,окремо заведена на них картотека. Наказом
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Директора ННЦ ІМЕСГ ці видання видаються з дозволу директора тільки у
читальну залу бібліотеки.
На комплектування фонду бібліотеки Інституту захисту рослин у 2012
році було використано 46 406 грн. Бібліотека отримує наукові видання
зарубіжних провідних установ. Інститут захисту рослин надсилає примірники
своїх видань до Книжкової палати України і ННСГБ НААН.
В науково-технічній бібліотеці Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків на 2012р рік була здійснена підписка на періодичні
видання. Підписано 6 назв газет, 25 назв української та російської
періодики на суму 17520 грн.
У звітному році бібліотеці Інституту розведення і генетики тварин
НААНУ (Київська обл.) на придбання книг та передплату періодичних видань
було перераховано 13540 грн. Оформлено передплату періодичних видань на
2013 рік, яка складає 26 назв. Корисною стала робота з формування фонду
цінних видань, яких у фонді налічується 745 од., усі вони занесені до
електронного каталогу. У 2012 році видано бібліографічний покажчик «Каталог
книжкових видань із фондів бібліотеки Інституту розведення і генетики тварин
Національної академії аграрних наук України (1872-1935 рр.)», який є
друкованим варіантом автоматизованої бази даних бібліотеки.
Незважаючи на нестабільність бюджетного фінансування, докладається
максимум зусиль для поповнення фондів книгами, періодичними виданнями
Основні джерела надходжень до бібліотеки це дари вчених та наукових
установ, передплачені періодичні видання, книгообмін.
Основний відсоток надходжень до бібліотек становили періодичні та
продовжувані видання, що негативно позначається на обслуговуванні вчених і
спеціалістів агропромислового виробництва. Із року в рік окремі бібліотеки
змушені скорочувати репертуар передплачених видань.
Позитивним у діяльності бібліотек НДІ є створення фонду цінних і
рідкісних видань. Торік фонд цінних і рідкісних видань бібліотек НДІ НААН
налічував 76 818 прим.
Важливим у комплектуванні, як відомо, є книгообмін – одне з сучасних та
найважливіших джерел поповнення фондів бібліотек новою профільною
літературою. Тому в кожній бібліотеці НДІ повинен бути виділений обмінний
фонд. На жаль, не кожна бібліотека його має або не повідомляє про нього. Із 42
бібліотек, що подали звіти, 31 відобразила показники обмінного фонду.
У зв’язку з реорганізацією, яка здійснюється в установах НААН, в деяких
бібліотеках відбулося приєднання фондів бібліотек, установи яких
реорганізовано. Подібні явища впливають на доступ фахівців до потрібної
літератури.
Слід зазначити, що не всі бібліотеки мають документи, видані на власній
базі установи, книги співробітників, виданих власним коштом авторів у інших
видавництвах. Крім того прикрим є те, що не всі бібліотеки володіють
інформацією про вихід та видання праць співробітників установи. Зазвичай такі
видання відсутні не лише у фондах бібліотек НДІ, а й у ННСГБ НААН.
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Деякі бібліотеки НДІ використовували власні можливості отримання
електронних ресурсів, використовуючи можливості Інтернету та пошукових
серверів.
Діяльність бібліотек НДІ з питань формування фонду нині потребує
належного фінансування, оснащеності бібліотек сучасною комп’ютерною
технікою та швидкісними каналами зв’язку, високого професіоналізму та
адаптованості бібліотечних фахівців до нового електронного середовища.
За теперішніх складних умов бібліотечним працівникам НДІ НААН
необхідно налагоджувати зв'язки з дирекцією інститутів і разом прикладати
зусилля для пошуку резервів комплектування бібліотек.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Ефективність діяльності бібліотек НДІ НААН залежить від стану їхньої
матеріально-технічної бази. У звітному році збільшилась кількість бібліотек, де
використовуються комп’ютерна техніка та придбано нове обладнання.
Адміністрації ряду установ віднайшли можливості для покращення умов
роботи і зберігання фондів бібліотек.
Актуальною залишається проблема дефіциту площ. Фонд бібліотеки
Інституту рибного господарства з моменту переїзду в дане приміщення (1971
р.) збільшився втричі і для нього вже не вистачало місця у книгосховищі. Тому
дирекцією Інституту рибного господарства було прийнято рішення про
виділення кімнати, до якої переміщено частину фонду. У приміщенні
бібліотеки розпочато ремонт. Працівники бібліотеки висловлюють вдячність
директору Інституту.
У 2012 році покращився стан матеріально-технічного забезпечення
бібліотеки ННЦ ІМЕСГ. В читальній залі було зроблено сучасний ремонт,
закуплені сучасні бібліотечні меблі.
Частково покращили стан матеріально-технічної бази бібліотеки:
Інституту картоплярства, Інституту сільського господарства Західного Полісся,
Національного інституту винограду і вина “Магарач” – придбано комп’ютери,
встановлені закриті вітрини для книг. зроблені ремонти.
У бібліотеках існує багато господарських проблем, які за браком
бюджетних коштів залишаються невирішеними. Стан приміщень багатьох
бібліотек НДІ НААН не відповідає діючим нормам, вимогам збереження
фондів і належному рівню обслуговування. Так, потребують ремонту
приміщення бібліотек Інституту сільського господарства Полісся, Інституту
сільського господарства Причорномор’я (ремонт заплановано), та ін.
Капітальний ремонт, якого потребує більшість бібліотек, неможливо
провести, хоча протягом звітного року в деяких бібліотеках ця проблема все ж
таки вирішувалася.
Бібліотеки НДІ намагаються поліпшувати матеріально-технічну базу за
рахунок придбання комп’ютерної та копіювальної техніки.
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Стан матеріально-технічної бази бібліотек НДУ можна вважати
задовільним.
Слід додати, що із загальної кількості комп’ютерів 5 – належить НІБЦ
Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, із них три –
486 і два – Pentium, по одному мають бібліотеки аграрної економіки (м. Київ),
картоплярства (Київська обл.), землеробства (Київська обл.), розведення і
генетики тварин (Київська обл.), ННЦ ІМЕСГ (Київська обл.), винограду і вина
“Магарач” (АР Крим), овочівництва і баштанництва (для здійснення роботи з
формування електронних БД виділено комп’ютер).
Наявність комп'ютерної техніки, локальних комп'ютерних мереж з
виходом в Інтернет давала можливість бібліотекам не тільки якісно
обслуговувати користувачів, а й суттєво поповнювати фонди новими
документами. Із 42 бібліотек (54 комп.), які мають комп'ютери, 32 підключені
до Інтернету.
Подальшого загострення набуває проблема єдиного програмного
забезпечення, яке використовується у бібліотеках як наукових установ, так і
інших систем та відомств. Бібліотеки НДІ не мають програмного забезпечення.
Більшість бібліотек використовують у роботі демонстраційну версію
програми ІРБІС.
Зростаючі завдання інформаційного забезпечення наукової діяльності в
НДУ НААН потребують піднесення роботи бібліотек на якісно новий рівень,
перетворення їх на ефективні, потужні, оснащені сучасною комп’ютерною
технікою інформаційні центри, об’єднані в єдину інтегровану інформаційну
систему.
КАДРОВИЙ СКЛАД
Впровадження інновацій у роботу бібліотек науково-дослідних установ,
сучасні зміни, що відбуваються у бібліотечно-інформаційній діяльності,
викликали потребу в фахівцях нового типу, професійні якості яких відповідали
б сучасним вимогам.
Сьогодні працівники бібліотек НДУ – активні помічники науковців у
виконанні науково-дослідної роботи, вони повинні володіти сучасними
комп’ютерними технологіями, бути обізнаними в інформаційно-бібліотечній
справі. Для підтримки високого рейтингу бібліотеки науково-дослідної
установи у ній мають працювати наукові співробітники, бібліографи,
бібліотекарі нового типу з фаховою освітою.
Зважаючи на структурні зміни, що відбулися протягом 2011-2012 рр.
зменшилась загальна кількість працюючих у бібліотеках. На 1.01.2013р. у
бібліотеках НДІ працювало 64,5 співробітники, з яких тільки 25 мають вищу
фахову освіту, вищу не фахову – 26, решта – іншу освіту.
Із 42 бібліотек НДІ достатньо укомплектовані штати в бібліотеках:
інституту тваринництва (Харківська обл.), інституту рибного господарства (м.
Київ), Селекційно-генетичного інституту – НЦНС (м. Одеса), ННЦ “ІЕКВМ”
(м. Харків), ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії” (м. Харків), ННЦ
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“ІМЕСГ”(Київська обл.), інституту розведення і генетики тварин (Київська
обл.), ННЦ – Нікітського ботанічного саду, ННЦ Інституту виноградарства і
виноробства ім. В.Є. Таїрова (м. Одеса), інституту сільського господарства
карпатського регіону (Львівська обл.). У решті бібліотек НДІ штати
укомплектовані незадовільно.
Аналіз звітів показав якісні та кількісні зміни кадрового складу бібліотек
НДІ. У зв’язку з реорганізацією та ліквідацією деяких установ змінюються їх
юридичні статуси.
Невід’ємною складовою бібліотечної діяльності є підвищення кваліфікації.
Для повноцінної роботи бібліотек НДІ велике значення має фахова підготовка
бібліотечних працівників. З цією метою ННСГБ НААН з 2002 року проводить
постійно діючі курси з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
сільськогосподарських бібліотек. Але не всі інститути мають можливість
відрядити працівника бібліотеки на курси через відсутність належного
фінансування.
Виходячи із сучасних реалій бібліотеці, як інформаційному центру, для
задоволення потреб користувачів, створення нових послуг потрібні спеціалісти
нової формації, які поєднують глибоке знання бібліотечної теорії і практики,
уміння організовувати роботу з використанням комп’ютерної техніки та
телекомунікаційних технологій. Значною мірою визначальним чинником
оцінки професіоналізму колективу та його керівника є рівень підготовки
планово-звітної документації бібліотеки. Тому обов’язковим компонентом
підготовки і підвищення кваліфікації бібліотечних працівників є освоєння
новітніх інформаційних технологій, інтеграцій ресурсів, що забезпечить
конкурентоспроможність у професійній діяльності.
ВИСНОВКИ
У сучасних умовах роль інформаційних центрів НААН мають виконувати
бібліотеки НДІ, використовуючи при цьому сучасні інформаційні технології.
Аналіз звітних матеріалів бібліотек науково-дослідних інститутів у 2012 році
засвідчив активізацію їх діяльності впровадження сучасних інформаційних
технологій, зокрема збільшується кількість бібліотек, які у своїй діяльності
використовують комп’ютерні технології та займаються створенням власних баз
даних за профілем установи а також продовження роботи з інформаційнобібліографічного забезпечення аграрної науки та виробництва. Однак, слід
відмітити, що переважна більшість бібліотек не впроваджуються комп’ютерні
та телекомунікаційні технології, необхідні для забезпечення пошуку
документів, наявних у бібліотечних фондах, їх замовлення, доступу до
віддалених електронних ресурсів, електронної доставки документів абонентам
та виходу у світовий інформаційний простір. Певною мірою невиконання даної
програми, тобто не повноцінне задоволення інформаційних потреб працівників
наукових установ, пов’язане з рядом важливих чинників – це, в першу чергу,
скорочення бібліотечних кадрів, зменшення або навіть відсутність
фінансування процесу забезпечення бібліотек інформаційними системами,
новітніми вітчизняними та іноземними виданнями тощо. Усі ці труднощі, що
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виникають в науково-дослідних інститутах мережі Національної академії
аграрних наук негативно впливають на стабільність роботи бібліотек цих
установ.
Однак, потрібно шукати шляхи вирішення даної ситуації, розширювати
можливості для створення науково-інформаційної продукції. Одним з таких
шляхів є підготовка науково-допоміжних бібліографічних посібників і списків,
баз даних на допомогу науковим розробкам і науково-дослідній діяльності,
мета яких – популяризувати діяльність вчених АПК України, їх науковий
доробок, збільшення обсягу видавничої бібліографічної продукції, збереження
цінних, рідкісних, унікальних національних та зарубіжних документів
сільськогосподарської тематики шляхом створення їх електронних копій,
підвищення ефективності використання такого виду продукції для розвитку
бібліотек НДІ та мережі бібліотек НААН в цілому, організації їх діяльності на
вимоги часу, зокрема координації, кооперації та інтеграції у світовий
інформаційний простір. Варто відзначити незначні позитивні зміни в цьому
виді діяльності бібліотек науково-дослідної установ.
З боку Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
допомога бібліотечним фахівцям в освоєнні комп’ютерних технологій, навичок
пошуку та отримання інформації в мережі Інтернет, основ менеджменту та
маркетингу надається на базі курсів підвищення кваліфікації для бібліотечних
працівників, що регулярно проводяться ННСГБ НААН.
Звичайно, вирішення фінансових проблем, які виникають на сучасному
етапі у діяльності бібліотек, можливе лише за активної участі уряду,
керівництва Національної академії аграрних наук України, інформаційнобібліотечної ради та директорів інститутів НААН.
Таким чином, спільні зусилля з боку держави, керівників Національної
академії аграрних наук України та інститутів мережі НААН, Національної
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН та самих бібліотечних
працівників забезпечать належне фінансування, підвищення професійного рівня
кадрів та вдосконалення матеріально-технічної бази бібліотек, що в сумі
посилить роль бібліотек НДУ в системі інформаційно-бібліографічного
забезпечення аграрної галузі в сучасних умовах розвиток вітчизняної аграрної
науки та виробництва.
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Таблиця 1
Порівняльні статистичні показники загальної кількості обслужених
користувачів і кількості виданих документів за 2000- 2012 рр.
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Кількість бКількість
к
НДІ,
що обслужених
надіслали звіти
користувачів
50
16 253
45
14 010
57
18 976
62
19 090
64
21 793
63
37 448
64
28 402
64
28 547
63
27 422
64
27 590
68
23 975
54
21 806
42
17 330
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Кількість
виданих
документів
1 039 864
910 202
1 147 257
1 081 109
1 140 388
1 193 522
1 266 337
1 199 178
1 180 196
1 196 201
1 171 012
982 698
724 148
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12
13
14
15
16
17
18
19

11

9
10

8

6
7

5

2
3
4

1

№

Інститут кормів та сільського
господарства Поділля
Ін-т с/г-ва Степової зони
Ін-т с/г Полісся +філія
Ін-т олійних культур
Ін-т агроекології і
природокористування
ННЦ Ін-т аграр. економ.
ННЦ Ін-т бджільництва
Ін-т біоенергетичних культур
і цукрових буряків
Ін-т вет.медицини
Ін-т захисту рослин
Ін-т водних проблем і
меліорації
ННЦ Ін-т землероб.
Ін-т картоплярства
ННЦ ІМЕСГ
Миронівський ін-т пшениці
Ін-т продовольчих ресурсів
Ін-т рибного госп-ва
Ін-т розв.і генетики тварин
Ін-т садівництва

Назва установи

103
200
267
150
137
410
200
179

5
180
143

396
52
210

284
120+90
81
173

397
212
316

429
350
720
150

260
1600
185

81
374

718
300+200
120
175

201
210
596
150
137
410
212
422
145

150
1400
143

396
67
266

366
195+140
108
173

Кількість
Кількість
зареєстро
обслужених
ваних
користувачів
користув
ачів
2012
2011
2012
261
260
261

574
4210
2758

8281
2473
11870
480

2200
6000
2700

7000
630
2618

1634
1550+2700
1128
3600

2011
1620

3372
2427
11247
320
360
1007
4205
2443

1300
5200

6700
580
2726

1137
1900+1350
1119
3600

2012
1590

Кількість відвідувань

7386
11917
17280

37084
12762
61498
2050

16500
52150
10120

30000
1560
17208

16234
4440+5700
4008
5600

2011
9020

4836
11422
55678
1798
3585
9200
11500
14690

10800
52150
8325

28000
1460
15162

6838
5250+3800
4000
6300

2012
8900

Кількість
виданих документів

Таблиця 2
ПОРІВНЯЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ З КІЛЬКОСТІ ОБСЛУЖЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ, КІЛЬКОСТІ
ВІДВІДУВАНЬ ТА КІЛЬКОСТІ КНИГОВИДАЧ БІБЛІОТЕК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ НААН
У 2012 РОЦІ
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41
42

40

39

38

34
35
36
37

33

27
28
29
30
31
32

26

25

24

23

22

21

20

ДНКІБШМ
Національний ін-т винограду
і вина”Магарач”
ННЦ Нікітський бот сад
Інститут сільського
господарства Криму
Ін-т біології тварин
Ін-т с/г Карпатського регіону
НААН
Селек.-генет.ін-т Націонал.
Центр з насіннєзнавства
Ін-т с/г Причорномор’я
ННЦ Ін-т виног і винороб.
Ін-т свинарства і АПВ
Ін-т с/г Зах. Полісся
Ін-т с/г Північного Сходу
ННЦ Ін-т грун. та агрохімії
ННЦ Ін-т експерт. і клініч.
вет.медицини
Ін-т овочів. І баштан.
Ін-т рослинництва
Ін-т тваринництва
Біо. зап. Асканія-Нова
Ін-т зрошуваного
землеробства
Ін-т рису
Ін-т тварин. степ.р-нів
ННселек-генет ц. з вівч.
Ін-т помології
Ін-т с/г мікробіології

9 811

330
64

71
200

135
510
538
138
218

53
371
302
154
67
321
490

469

159
311

258
258

675

78

18 128

504

85
255

868
150
231

467

512

1425
602
606
298
102
963

1728

204
430

269
166

1335

81

146

17 330

419
120

85
213

150
510
700
143
218

510

700
591
604
287
288
965

1820

236
827

258
270

1335

78

141 738

5609

1816
6545

4011
1200
3465

4810

5931

725
6552
5200
2496
427
8871

2100

3108
2310

2483
2280

7256

517

148 602

5072
2014

1842
6196

3600
14420
6000
1478
2021

7868

700
6489
5040
2482
288
9003

2100

3099
2880

2169
3569

7204

485

799 202

17625

3568
43650

53129
6000
23982

19500

11054

3410
62472
32310
7432
1544
38061

25920

19263
12000

9656
6281

78560

1268

724 148

15111
10099

3571
33483

3600
31000
50211
4677
3063

12264

3400
61942
30240
7518
433
38060

25000

16970
12490

6960
10585

78506

1271
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11

9
10

8

6
7

5

3
4

2

1

№

Інститут кормів та
сільського господарства
Поділля
Ін-т с\г-ва степової зони (Інт зернового госп-ва)
Ін-т с/г Полісся +філія
Ін-т олійних культур
Ін-т агроекології і
природокористування
ННЦ Ін-т аграр. економ.
ННЦ Ін-т бджільництва
Ін-т біоенергетичних
культур і цукрових буряків
Ін-т вет.медицини
Ін-т захисту рослин
Ін-т водних проблем і
меліорації
ННЦ Ін-т землероб.
Ін-т картоплярства
ННЦ ІМЕСГ
Миронівський ін-т пшениці
Ін-т продовольчих ресурсів
Ін-т рибного госп-ва
Ін-т розв.і генетики тварин
Ін-т садівництва
ДНКІБШМ
Національний ін-т

Назва установи

305
581
475
188
431

237
538
1242
900

419

190
1673

487

1604
201

51

112+537
52

272

514

242
505
1026
171
209
411
326
513
99
601

451

2246

803

1559
498

56

26+42
85

214

1545

Нові
надходження
2011
2012

73607

27764
23

44800
67185
33917
3001
126650

89222
36265
118686
40161

80500

21585
97711

86345

78596
7596

7075

147

89058
36770
119518
40332
17415
44800
67511
34427
3100
127216

80951

21585
99803

87095

78939
8090

7165

28
170
4446

9036
284
205
100

120
195

1175
31
170
4445

9036
284
205
100

1700

41

105
40

23

1200

Обмінний
фонд
2011
2012
1200

45572+25063 25089+45614 105
2452
2504
40

73392

26219

Загальний
фонд б-ки НДІ
2011
2012

9340

1451
9340

203
235
609
1213

1500

1200

13927

286

144

70+53

2007

140

124
745
1451

124

203
200
609
1213

795

12
1200

13601

179

144

2007

140

Фонд цінних та
рідкісних видань
2011
2012

Таблиця 3
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ НААН
у 2012 році
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41
42

39
40

38

34
35
36
37

33

31
32

30

28
29

27

26

25

24

23

22

Всього

винограду і вина”Магарач”
ННЦ Нікітський бот сад
Інститут сільського
господарства Криму
Ін-т біології тварин
Ін-т с/г Карпатського
регіону НААН
Селек.-генет.ін-т Націонал.
Центр з насіннєзнавства
Ін-т с/г Причорномор’я
(Одеський ін-т АПВ)
ННЦ Ін-т виног і винороб.
Ін-т свинарства і АПВ
Ін-т с/г Зах.Полісся
(Рівненський ін-т АПВ)
Ін-т с/г Північного Сходу
ННЦ Ін-т грун. та агрохімії
ННЦ Ін-т експерт. і клініч.
вет.медицини
Ін-т овочів. і баштан.
Ін-т рослинництва
Ін-т тваринництва
Біо. зап. Асканія-Нова
Ін-т зрошуваного
землеробства
Ін-т рису
Ін-т тварин. степ.р-нів
ННселек-генет ц. з вівч.
Ін-т помології
Ін-т с/г мікробіології

16 609

19 867

28
265

625

586

108

475

224

688
470
903
608

469

105
612

276

377
205

310

328

242

345

417

267

377

312

231
210

301

226

98
577

325

339
160

321

259

205

308

331

326

2 632 470

14037

131674

12450

131415

99423
14577

87259

176320

25282
70447

28897

101496
55390

15746

114414

118868

55511

71108

196163

148

3 071 670

14054
48481

131963

12574

131625

87415
57400
169536
14523

177608

25362
72259

29049

101873
55595

16056

124698

119268

55856

292586

195536

1390

711

1770

668
330

1143

617
3000

50

10700
10838

5400

206

63 948

670

1360

609

1770

1153
5000
736
371

617
4200

50

10700
10838

5560

80

1500

179

47 756

4162
220

2692

22

1576

442
111

2027

700
1300

910
110

41

1425

620

180

76 818

4162
220

2692

22

1576

2027
24771
303
111

700
1300

910
110

41

1425

3021

180

НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК ДОСЛІДНИХ
СТАНЦІЙ ЗА 2012 РІК
У 2012 році продовжено виконання Плану заходів з реалізації Концепції
реформування і розвитку аграрної освіти та науки на період до 2015 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. №1112-р) щодо
оптимізації програм наукових досліджень з наукового забезпечення та
підтримки розвитку аграрного сектора економіки країни за напрямами,
визначеними Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки” від 09.09.2010 р. №2519-VI та Постановою Кабінету Міністрів
України №942 від 07.09.2011 р., оптимізації кадрової політики та
інтенсифікації інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази
Академії. Метою даного процесу є підвищення ефективності фундаментальних
і прикладних наукових досліджень, інноваційної діяльності в аграрному
виробництві. Відповідно до цього, науково-дослідна робота повинна
концентруватися у спеціальних центрах, а не розпорошуватися по дрібних
дослідних станціях, які іноді не мають відповідних кадрів чи необхідної
матеріальної бази.
В результаті реорганізації мережі науково-дослідних установ, значна
кількість їх скоротилася, деякі науково-дослідні інститути було реорганізовано
у дослідні станції. На жаль, невідворотними є певні негативні моменти,
пов’язані з процесом реорганізації, а саме: 1) невідповідність між дуже
важливими завданнями, які нині мають виконувати бібліотеки ДС, і їхньою
матеріально-технічною
базою,
фінансуванням,
професійним
рівнем
бібліотечних працівників; 2) зменшення штату працівників науково-дослідних
установ, в першу чергу бібліотекарів, які змушені працювати за сумісництвом з
основною посадою, без оплати, що призводить до неналежного виконання
функцій бібліотечних працівників, їхнього ігнорування або недобросовісного
звітування.
Як наслідок 2012 року з 51 бібліотеки ДС надіслано звітні матеріали 39
бібліотеками (це на 16 більше, ніж у минулому році, враховуючи ті дослідні
інститути, які реорганізовано у дослідні станції). Не надійшли звіти з бібліотек
Львівської, Харківської областей та АР Крим. Закарпатська науково-дослідна
станція лососівництва та відтворення зникаючих видів риб надіслала лист з
повідомленням, що, наразі, власна бібліотека Закарпатської НДС відсутня і
знаходиться тільки на стадії створення, а працівники станції використовують
літературні джерела бібліотеки Інституту рибного господарства НААН.
Поліська дослідна станція ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені
О.Н. Соколовського» не надіслала звіт, повідомивши листом про те, що згідно
штатного розпису посада зав.бібліотеки відсутня.
Однак, якість та достовірність інформаційних даних навіть тих звітних
матеріалів, що надіслані, знаходяться на надзвичайно низькому рівні. Так,
більшість бібліотек дослідних станцій виявили недбале, формальне ставлення
до звітної документації. 13 із них обмежилися статистичними даними, до того
ж неповними (бібліотеки Подільської ДСС, Ялтушівської ДСС, Донецької ДС,
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Розівської
ДС,
Кам’янсько-Дніпровської
ДС,
Панфильської
ДС,
Білоцерківської ДС, Одеської ДС, Полтавської ДСДС ім.. М.І. Вавилова,
Іванівської ДСС, Сумської ДС, ДМ «Маяк», Прилуцької ДС та Носівської
СДС). Текстові звіти Української НДС карантину рослин, Асканійської ДСДС,
Ерастівська ДС, ДС карантину винограду і плодових культур дублюють
минулорічні тексти (лише змінено показники), Уладово-Люлинецька ДСС
надіслала текстовий звіт за 2008 рік. Лише 7 бібліотек надіслали план на 2013
рік.
Варто зазначити, що окремі бібліотеки не надсилали звітів про свою
діяльність протягом кількох років, внаслідок чого немає можливості зробити
висновки щодо стану справ у цих бібліотеках.
Аналізуючи наявні звіти за 2013 рік, варто відзначити, що культура
виконання обов'язків і доручень бібліотечних працівників, якість звітних
матеріалів залишаються, як і в попередні роки, в незадовільному стані.
Неповні дані про обслуговування користувачів у матеріалах Ерастівської
та Артемівської ДС.
Відсутня інформація про інформаційно-масові заходи в звітних матеріалах
Подільської, Ялтушківської, Донецької, Розівської, Панфильської ДС, у звітній
документації Білоцерківської ДС другий рік поспіль зазначено відсутність
проведення інформаційно-масової роботи.
Як і минулі роки, у звітах 10 бібліотек ДС не вказано даних про наукову
інформаційно-бібліографічну діяльність. Дана ситуація створює враження, що
в цих бібліотеках функції обмежуються лише видачею документів та нечастим
інформуванням про нові надходження, якщо вони є. Це окрім вище згаданих
бібліотеки Артемівської, Устимівської, Сумської та Південної дослідних
станцій.
Зберігається негативна тенденція неякісного виконання текстових частин
звітів, які здебільшого нагадують звіти-відписки: опис статистичної форми без
аналізу і конкретизації, суміш звіту і плану роботи. Це дає підстави зробити
висновок, про те, що бібліотечні працівники виконують свої обов‘язки
формально, особливо в тих установах, де працюють за сумісництвом, без
оплати.
На жаль, лише 6 бібліотек із 39 надіслали звіти, що відповідають
установленим вимогам, де чітко, досконало, на конкретних прикладах, зі
знанням своєї справи висвітлюються й аналізуються всі аспекти діяльності
бібліотек ДС. Це бібліотеки Донецької державної сільськогосподарської
дослідної станції, Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної
станції, Веселоподільської дослідно-селекційної станції, Черкаської дослідної
станції біоресурсів, Черкаської державної сільськогосподарської дослідної
станції, Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції.
Порівняно кращі звіти Кіровоградської державної сільськогосподарської
дослідної станції, Південної державної сільськогосподарської дослідної станції,
Мелітопольської
дослідної
станції
зрошувального
садівництва
ім. М.Ф. Сидоренка. Ватро зазначити, що переважна більшість названих
установ – це реорганізовані науково-дослідні інститути.
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Слід також відмітити, що звіт бібліотеки Іванівської дослідно-селекційної
станції, яка впродовж попередніх років була зразком для всіх інших бібліотек,
у цьому році виконано на низькому рівні (відсутня текстова частина, план).
Таким чином через численні недоліки в надісланих звітах та процес
реструктуризації сільськогосподарських підприємств склалася ситуація, яка
ускладнює проведення огляду та складання рейтингових таблиць, тому ми
зробили спробу проаналізувати роботу 39 бібліотек дослідних станцій за
основними напрямами їхньої діяльності, виявити закономірності покращення
чи погіршення їхньої роботи.
Щодо приємних подій, то цього року ювілеї відзначають такі бібліотеки:
Синельниківська дослідна станція – 65 років;
Ерастівська дослідна станція – 65 років;
Дніпропетровська дослідна станція – 65 років;
Артемівська дослідна станція розсадництва – 55 років;
Краснокутська дослідна станція садівництва – 45 років;
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція – 5 років.
Колектив Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
щиро вітає ювілярів та зичить всім міцного здоров'я, особистого щастя,
творчого натхнення, добра, миру та благополуччя, відчуття справжнього
задоволення від своєї роботи та нових успіхів на ниві просвітницького
служіння людям!
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРИСТУВАЧІВ
Впровадження інновацій в агропромисловому комплексі неможливо без
широкого використання в практиці новітніх досягнень науки і техніки та
передового досвіду. Наукова бібліотека, як середовище формування
інтелектуальних та інформаційних ресурсів суспільства покликана
накопичувати, синтезувати та пропонувати аграріям інтелектуальний
інформаційний продукт на всіх носіях інформації. Нині цей продукт посідає
провідне місце у світі і визначатиме формування професійних знань у галузі
тваринництва, рослинництва та землеробства. Відповідно для працівників
аграрного виробництва інтелектуальний ресурс забезпечить найголовніші
процеси в науці, виробництві та управлінні.
Бібліотеки дослідних станцій є інформаційною основою науководослідницького простору, від якої залежить рівень наукових досліджень,
розробок, новітніх технологій, впровадження інновацій в агропромисловому
виробництві. Тому бібліотеки повинні активно надавати консультативну
допомогу у пошуку новітніх наукових напрацювань, забезпечувати вільний
доступ до джерел інформації через мережу Інтернет, задовольняти
інформаційні запити користувачів.
Незважаючи на незадовільний стан комплектування фондів новітніми
джерелами інформації та недосконалість інформаційно-технічної бази,
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бібліотеки дослідних станцій, у межах своїх можливостей, прикладають
зусилля для оптимальної організації діяльності.
Через зміну якісного та кількісного складу дослідних станцій мережі ми не
можемо об’єктивно порівняти показники кількості користувачів, їх
обслуговування та видачі документів. Однак варто зазначити, що найвищі
показники обслуговування користувачів у бібліотеках Черкаської ДСДС –
1050 користувачам було видано 11060 документів; Уладово-Люлинецької ДС –
376 корист. – 6650 док. (як і минулорічний показник); Тернопільської ДСДС –
360 корист. – 4700 док.; Луганської ДСДС – 284 корист. – 5270 док.; Донецької
ДСДС – 252 корист. – 14574 док.; Буковинської ДСДС – 220 корист. – 5450
док.; Хмельницької ДСДС – 218 корист. – 6900 док.; Черкаської ДС біоресурсів
– 200 корист. – 4035 док.; Полтавської ДСДС ім. М.І. Вавилова – 183 корист. –
11184 док.; Веселоподільської ДСС – 168 корист. – 5915 док.; Волинської
ДСДС – 165 корист. – 11723 док. Дослідна станція лікарських рослин вказала у
звіті показник обслужених користувачів – 49, яким видано 27550 документів,
на жаль в інформаційному листі не дано пояснення цим показникам.
Звичайно зниженням зацікавленості користувачів через відсутність нових
надходжень та сучасних технологій призводить до зменшення кількості
користувачів. Але на цей показник вплинула оптимізація науково-дослідних
установ НААН, що призвело до скорочення штату співробітників дослідних
станцій. У свою чергу зменшується показник кількості виданих документів, що
пов’язано зі станом комплектування фондів і проведення інформаційномасових заходів.
Щодо найменших показників обслуговування користувачів слід
відзначити, що у бібліотеці Донецької ДС зафіксовано виданих документів
лише 10 (кількість обслужених користувачів не вказано), Панфильської ДС –
10 корист. – 68 док.; Сумської ДСС 16 корист. – 1600 док.; ДС «Маяк» 18
корист. – 2700 док. Знову зазначаємо у більшості бібліотек дослідних станцій
низькі показники в обслуговуванні науковців і спеціалістів АПК., на що
впливає також скорочення кількості працюючих в дослідних станціях.
Таким чином можна зробити висновок, що ситуація з наданням
бібліотеками якісних послуг науковцям і спеціалістам АПК не є на належному
рівні, що не відповідає сучасним інформаційним потребам працівників
дослідних станцій.
Частково проблему оперативного інформування користувачів в умовах
відсутності комп'ютерів можна вирішити, активно впроваджуючи в бібліотечну
діяльність міжбібліотечний абонемент (МБА). Згідно звітних матеріалів, у
2012 році даним видом обслуговування користувалися лише 6 бібліотеки з 51.
Загальна кількість абонентів, що користувалися послугами МБА, складає 275
осіб. Це бібліотеки Донецької ДСДС (230 аб.), Уладово-Люлинецької ДС (15
аб.), Хмельницької ДСДС (10 аб.), Кіровоградської ДСДС (9 аб.), ДС карантину
винограду і плодових культур (9 аб.) та Буковинській ДСДС (2 аб.).
За результатами аналізу, обслуговування користувачів бібліотек дослідних
станцій шляхом такої важливої форми обслуговування, як МБА ускладнюється
відсутністю коштів на пересилання документів, зведеної інформації про
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видання, що зберігаються у фондах сільськогосподарських бібліотек, а також
реакції центральних бібліотек на запити бібліотек дослідних станцій.
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Сучасний розвиток науки вимагає інформатизації усіх ланок наукового
процесу. У першу чергу це стосується впровадження автоматизованих
технологій у процеси накопичення, обробки, зберігання та розповсюдження
наукової інформації. У цій роботі особлива увага приділяється інформаційнобібліографічному супроводу наукових тем і розробок, що сприяють
комплексному інноваційному розвитку АПК України.
Результати вивчення та аналізу звітних матеріалів бібліотек дослідних
станцій показують, що цей напрям роботи забезпечується такими формами, як
ознайомлення з планами науково-дослідної діяльності відповідних установ,
ведення картотек наукових тем дослідних станцій і нових надходжень,
індивідуальне обслуговування науковців станцій, добір науково-інформаційної
літератури з тематики, проведення оглядово-інформаційних заходів тощо.
Головною функцією бібліотекаря є щоденне спілкування з науковцями,
спеціалістами, аспірантами дослідних станцій, надання їм різноманітної
інформації у вигляді усних і письмових тематичних, фактологічних,
бібліографічних, бібліотечних довідок. Проте, на жаль, значна кількість
бібліотек ДС неправильно веде облік бібліографічних довідок у режимі
«запит–відповідь», а 8 бібліотек – взагалі не подали цих даних у своїх звітах
(Подільської, Ялтушківської, Артемівської, Розівської, Панфильської, ДС
карантину винограду і плодових культур, Сумської, Південної, Прилуцької
дослідних станцій). Високі показники виконання усних і письмових довідок у
бібліотек Донецької ДСДС – 13000 дов., Ерастівської ДС – 2556 дов.,
Кіровоградської ДСДС – 1700 дов., Веселоподільської ДСС – 1684 дов.,
Буковинської ДСДС – 1650 дов., Волинської ДСДС – 1242 дов.
Протягом 2012 року бібліотеками ДС було надано 26 576, у 2011 році цей
показник становив 5888 довідок (у 2010 – 4747 дов., 2009 р. – 12535 дов., 2008
р. – 12904 дов., ), однак, як вже зазначалось, порівнювати ці показники
недоцільно.
3 бібліотечні установи дослідних станцій зазначили відсутність виконання
даної роботи (Донецької ДС, Білоцерківської ДСС, Устимівської ДС).
З вищесказаного можна зробити висновок, що бібліотеки дослідних
станцій не ведуть облік стосовно даного виду роботи або не виконують її
взагалі, що у свою чергу впливає на якість проведення наукових досліджень.
Серед найпоширеніших і найефективніших методів інформаційномасового пропагування документів фонду є організація та оформлення
книжкових виставок, тематичних полиць та переглядів літератури, дні
інформації, дні науки та дні спеціаліста. У 2012 році бібліотеками дослідних
станцій організовано і проведено 530 інформаційно-масових заходів (у 2011
153
239

році –225 зах., у 2010 –497 зах.). Найбільше інформаційно-масових заходів
проведено бібліотеками Черкаської ДСДС (56 заходів, зокрема 35 книжкових
виставок та переглядів літератури), Уладово-Люлинецької ДСС (48 заходів, з
них 35 – виставки та перегляди), Донецької ДСДС (44 заходи, з них – 24 –
виставки та перегляди), Носівської ДС (34 заходи, з них 6 – виставки та
перегляди), однак не всі бібліотеки зазначили у звітах особливості їх
організації та тематику.
Окремо слід виділити бібліотеку Черкаської ДСДС, де є 8 постійнодіючих
виставок і ще 17 було оформлено у 2012 році, функціонують 7 тематичних
книжкових полиць, оформлено і підготовлено 11 відкритих переглядів
літератури, з яких 4 – тематичні, зроблено 5 тематичних підборок, проведено 4
дні інформації, 5 днів спеціаліста, 5 бібліографічні огляди, поновлено
матеріали в тематичних папках, оформлено стенди, прочитано 3 лекції та ін.
Бібліотека Волинської ДСДС активно співпрацює з Волинським учбовим
центром, спільно з яким організовують книжкові виставки на обласних
семінарах.
Бібліотекар
Прикарпатської
ДСДС
спілкується
з
науковими
співробітниками та фахівцями на семінарах з пропаганди наукових розробок,
проводить бесіди з робітниками з пропаганди розробок Інституту, нових сортів,
нової періодики, щотижня проводить «п’ятихвилинки» для науковців, де
представляє тематичні та інформаційні огляди з тематики НДР, проводить
індивідуальні та групові бесіди-рекомендації, бесіди-консультації
Дані приклади наведено тому, що вищезгадані заклади подають конкретну,
з назвами і коментарями інформацію, а не просто цифрові покажчики. Така
інформація може стати у нагоді колегам.
Варто відмітити, що активність бібліотечних установ дослідних станцій у
довідково-бібліографічному та інформаційному обслуговуванні знижується.
Зовсім не проводили цю роботу в бібліотеках Подільської ДСС, Донецької ДС
та Білоцерківської ДС, не вказано дані стосовно кількості та характеру
проведених інформаційно-масових заходів у звітах бібліотек Розівської ДС,
Панфильської ДСДС, 3 бібліотеки провели 1-3 масові заходи (Одеської ДС,
Миколаївської ДСДС, Устимівської ДС). Звичайно, такий рівень
обслуговування не відповідає сучасним інформаційним потребам користувачів.
Значну увагу слід приділяти підвищенню інформаційно-бібліографічної
культури користувачів, формуванню навичок пошуку, правильності
формулювання свого запиту. Найбільш ефективним у цьому відношенні є
підготовка наукових бібліографічних, біобібліографічних покажчиків та
бібліографічних списків літератури. На жаль, продовжується тенденція
зменшення кількості підготовлених посібників – 19 (у 2011 –5, 2010 – 16),
списків літератури – 65. Крім того, 6 бібліотек взагалі не відображають цей
вид роботи у своїх звітах, 8 – не здійснюють діяльність в даному напряму.
Аналізуючи інформаційно-бібліографічну діяльність бібліотек дослідних
станцій за 2012 рік, в цілому слід визнати, що, незважаючи на певні зусилля
окремих закладів, вона не активізується, залишаючись на низькому рівні:
бібліотеки дослідних станцій вимушені використовувати лише старі форми
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роботи (виставки, огляди, тематичні картотеки тощо). Але тематика і її
реалізація з року в рік повторюються, що негативно впливає на рівень
обслуговування користувачів. Ще однією проблемою є те, що всі бібліотеки,
що мають сучасне обладнання, не надають інформацію про види і способи
використання комп'ютерів у своїй роботі (певною мірою цю інформацію у
звітах висвітили бібліотеки Черкаської ДСДС, Черкаської ДСБ, Артемівської
ДСР, Південної ДСДС). Така ситуація не задовольняє потреби сучасних
наукових працівників і спеціалістів, потреби аграрної науки і виробництва.
ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ
Основною складовою успішного забезпечення читацьких запитів є
виконання завдань бібліотеки із поповнення фонду новими документами,
сприяння широкому і повному їх використанню, зберігання фонду як
матеріальної, так і духовної цінності. Основною метою формування фонду
бібліотек дослідних станцій є досягнення відповідності його тематики, складу
тим завданням, що стоять перед науково-дослідними установами. Оперативне і
систематичне комплектування фондів із використанням традиційних і
нетрадиційних джерел комплектування – основа створення власного
інформаційного ресурсу бібліотеки.
З року в рік ми змушені констатувати, що на комплектування фонду
бібліотеки негативно впливає відсутність бюджетного фінансування,
збільшення вартості книг, незадовільне централізоване книгозабезпечення. Як
наслідок, формування фондів бібліотек ДС у звітному році залишилося
гострою проблемою. Так само актуальною залишається відсутність у більшості
бібліотек новітньої техніки (комп'ютери, копіювальні апарати), яка в значній
мірі допомагала з вирішенням проблеми задоволення інформаційних потреб
користувачів.
За даними аналізу звітних матеріалів, у 2012 році бібліотеки ДС отримали
5 671 нових видань (2010 – 2149 прим., 2012 – 3424 прим.), із них – лише 712
книги (минулого року – 352 кн.). При цьому фонди 7 бібліотек (Подільської
ДСС, Ерастівської ДС, Донецької ДС, Білоцерківської ДСС, Луганської ДСДС,
Одеської ДС та Сарненської ДС) поповнилися лише періодичними виданнями.
Бібліотеки Ялтушківської ДСС, Кам’янсько-Дніпровської ДС, Панфильської
ДС та Розівської ДС не вказали даних стосовно надходження документів.
Найбільшу кількість нових видань отримали бібліотеки Асканійської
ДС (2189 прим.), Донецької ДСДС (393 прим.), Хмельницький ДСДС (374
прим.) та Тернопільської ДСДС (300 прим.), але в переважній більшості це
періодичні видання. Здійснивши аналіз щорічних надходжень, ми прийшли до
висновку, що їх кількість не знаходиться на належному рівні, основна частка
надходжень – це періодичні видання, а поповнення іноземними документами
(за рідкісним винятком) практично не проводиться. Все це надзвичайно
ускладнює діяльність бібліотек дослідних станцій.
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На жаль, проблема поповнення бібліотечних фондів не може бути
вирішена лише силами самих бібліотечних працівників, навіть якщо вони
професіонали високого рівня, цю проблему треба вирішувати на державному
рівні, тим паче в складних умовах реорганізації сільськогосподарських
підприємств.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є книгообмін між бібліотеками.
Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
бібліотеки мають право безкоштовно передавати одна одній документи. Однак,
як зазначалося, впроваджують в бібліотечну діяльність міжбібліотечний
абонемент (МБА) лише 6 бібліотек з 39. У звітах за 2012 рік наявність
обмінного фонду зазначили 15 бібліотек: Полтавської ДСДС (830 прим.),
Білоцерківської (700 примірників), Донецької ДСДС (606 прим.) дослідних
станцій. Донецька ДС зазначила кількість документів обмінного фонду –
10380, що дорівнює її основному фонду (згідно звітних матеріалів). Співпраця
цих бібліотек відбувається із селищними книгозбірнями та бібліотеками
Інститутів, у кращому випадку – в межах об’єднання, але більшість бібліотек
дослідних станцій формально відносяться до поповнення власного фонду
взагалі і не здійснюють у повній мірі використання книгообміну в інтересах
користувачів.
Однак вирішення проблем можливе зусиллями бібліотекарів. Як приклад
можна навести діяльність Державної установи «Донецька державна
сільськогосподарська дослідна станція Інституту
рослинництва
імені
В.Я.Юр’єва НААН ». В умовах фінансової обмеженості діяльність наукової
бібліотеки була спрямована на комплектування і поповнення бібліотечного
фонду з різних джерел: договірна система, благодійність, безкоштовний
книгообмін з профільними інститутами НААН України (Інститут рослинництва
ім. В.Я.Юр’єва,
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,
Національний інститут біоресурсів і природокористування України, Інститут
кормів м. Вінниця, Кіровоградський інститут АПВ, Донецький ботанічний
сад, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут сільського господарства
степової зони НААН України м. Дніпропетровськ). Складено договори про
взаємо обмін літератури (посібників, монографій, методичних рекомендацій)
строком на 5 років.
Бібліотеки дослідних станцій повинні систематично проводити перевірку
бібліотечних фондів, вивчати попит на документи, вилучати застарілі та
дублікатні видання, що вимагається Програмою збереження бібліотечних
фондів. Однак, лише 7 бібліотек засвідчили виконання даної роботи у звітах
(Уладово-Люлинецьої ДСС, Ерастівської ДС, Донецької ДСДС, Кам’янськоДніпровської ДС, Кіровоградськлї ДСДС, Іванівської ДСС, Тернопільскої
ДСДС), згідно яких у 2012 році вибуло 847 примірників (у 2011 р. – 480 прим.).
Через брак нових надходжень більшість бібліотек не вилучають застарілі,
зруйновані й дублікатні видання, оскільки це призводить до поступового
скорочення загального книжкового фонду, проте значна частка книгозбірень
взагалі не проводить таку роботу.
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Важливим є збереження цінних, рідкісних видань, наявність яких
зазначили у своїх звітах що лише 19 бібліотек дослідних станцій. На жаль не
всі бібліотеки звітують про стан роботи з цінними документами, які мають
важливу культурну цінність і є надбанням нації і вимагають спеціальних умов
збереження.
КАДРОВИЙ СКЛАД
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Сучасний економічний і науково-технічний розвиток агропромислового
виробництва характеризується глобалізацією ринку, зростанням рівня
технологічності виробництва, поширенням всебічної оперативної інформації. В
таких умовах успішну діяльність та високу ефективність роботи науковців та
фахівців має забезпечувати якісно підібраний і відповідно укомплектований
штат
бібліотеки,
який
відповідає
сучасним
вимогам
розвитку
сільськогосподарської справи. Сучасний бібліотекар – це один з тих людей, які
повинні вміти все: бути фахівцем з інформаційних технологій, культурологом,
PR-менеджером, літератором, дизайнером, володіти мистецтвом спілкування,
бути компетентним у різних галузях знань, тримати в пам’яті різноманітну
інформацію.
Однак у мережі бібліотек дослідних станцій кількість працівників не
відповідає сучасним вимогам. Згідно даних за 2012 р. в 39 бібліотеках
дослідних станцій, що надали звітну інформацію, налічувалося 32 бібліотечні
працівники, з них лише 2 має вищу спеціальну освіту, вищу не фахову – 23,
середню спеціальну (фахову) – 8, середню спеціальну (не фахову) – 1, загальну
середню – 2, дві бібліотеки не вказали освіту свого працівника (ДС карантину
винограду і плодових культур та Подільська ДС), Прилуцька ДС не вказала
дані про кадровий склад, а Поліська ДС, Закарпатська НДС, Донецька ДС та
Українська науково-дослідна станція карантину рослин зазначили відсутність
кадрів бібліотеки. Бібліотекар Ялтушівської ДСС працює на безоплатній
основі.
Варто відзначити ще одну неприємну тенденцію: у 11 бібліотеках
обов’язки бібліотекаря виконують співробітники інших відділів дослідних
станцій, найчастіше – безоплатно, за сумісництвом з основною посадою, у
Мелітопольській та Носівській ДС бібліотекарі працюють на 0.5 ставки. В
Українській НДС, Південній ДСДС штатної одиниці бібліотекаря немає, така ж
ситуація і в Миколаївській ДСДС – там обов’язки виконує молодший науковий
співробітник науково-технологічного відділу трансферу інновацій в
рослинництві і тваринництві.
Такі умови праці звичайно впливають на функціонування бібліотеки і
якість складання звіту, оскільки більшість працівників має низький рівень
фахової підготовки. Через неналежні умови праці бібліотекарі з величезним
досвідом роботи змушені залишати свої робочі місця. Ці проблеми гальмують
впровадження в діяльність бібліотек дослідних станцій сучасних новітніх
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технологій, що потребує високого професіоналізму. Для його досягнення
бібліотечним працівникам необхідно підвищувати свою кваліфікацію,
займатися самоосвітою, освоювати комп'ютерні технології, виробляючи
навички пошуку та отримання інформації в мережі Internet.
Варто зазначити, що 14 бібліотечні працівники мають стаж роботи до 5
років, 8 – понад 5 років, 12 – понад 10 років, із них 3 – понад 30 років стажу.
Однак за останні роки дуже малий відсоток бібліотечних працівників
пройшли курси підвищення кваліфікації, що пояснюється ними відсутністю
коштів (точну кількість назвати неможливо через те, що у звітах не вказуються
дані про останній період підвищення кваліфікації на курсах ).
Матеріально-технічне забезпечення має вагоме значення для ефективної
роботи бібліотек дослідних станцій. На жаль, у 2012 році у більшості бібліотек
дослідних станцій воно не покращилось порівняно з минулим роком.
Задовільні умови для обслуговування користувачів і для зберігання книжкових
фондів мають бібліотеки Волинської ДСДС (загальна площа 183 кв. м., 20
читацьких місць), Хмельницької ДСДС (загальна площа 170 кв. м., 50
читацьких місць), Веселоподільської ДСС (загальна площа 160 кв. м., 12
читацьких місць), Ерастівської ДС (загальна площа 158 кв. м., 20 читацьких
місць), Тернопільської ДСДС (загальна площа 156 кв. м., 45 читацьких місць, 3
читальних зали), Мелітопольської ДСЗС ім. М.Ф. Сидоренка (загальна площа
142 кв. м., 12 читацьких місць), Іванівської ДСС (130 кв. м.), Черкаської ДСБ
(загальна площа 122 кв. м., 35 читацьких місць), Буковинської ДСДС (загальна
площа 119 кв. м., 32 читацьких місць), Сарненської ДС (118 кв.м., 30 читацьких
місць), Уладово-Люлинецької ДСС (загальна площа 116 кв. м., 20 читацьких
місць), Черкаської ДСДС (загальна площа 105 кв. м., 26 читацьких місць).
Вкрай незадовільні умови для зберігання книжкових фондів та обслуговування
користувачів мають бібліотеки Одеської ДС (загальна площа 14 кв. м.),
Сумської ДСС (загальна площа 18 кв. м.), Устимівської ДСР (загальна площа
20,6 кв. м.).
18 бібліотек ДС мають комп‘ютери (Веселоподільська ДСС має 3
комп’ютери, Кіровоградська ДСДС – 2, Асканійська ДСДС – 2), 10 бібліотек –
сканери, 12 бібліотек – копіювальні апарати. 15 бібліотек користуються
виходом у мережу Іnternet і 6 – у мережу Ethernet.
Звичайно, ті дослідні станції, що з’явилися у минулому році шляхом
реорганізації науково-дослідних інститутів, мають кращу матеріально-технічну
базу, тому недоцільно порівнювати загальні показники матеріального
забезпечення бібліотек дослідних станцій з минулорічними показниками.
Варто лише зазначити, що в більшості бібліотек дослідних станцій стан
матеріально-технічної бази залишається незадовільним, в окремих випадках
навіть критичним: так само залишаються господарські проблеми, пов’язані з
відсутністю фінансування, що не дає можливості забезпечити бібліотеки
належними відремонтованими
приміщеннями та сучасною технікою.
Звичайно, всі ці негативні чинники впливають на збереження фондів та якість
обслуговування користувачів. Варто брати приклад з таких установ, як
Веселоподільська дослідно-селекційна станція, в якій проведено капітальний
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ремонт приміщення за кошти станції. На жаль, таких позитивних прикладів
дуже мало.
Не слід забувати, що наявність належних умов, впровадження сучасних
інформаційних технологій забезпечує науковців якісним та оперативним
інформаційно-бібліотечним обслуговуванням, що надихає їх на нові
дослідження та відкриття в галузях рослинництва, землеробства, тваринництва
на сучасному етапі розвитку вітчизняної аграрної науки та виробництва.
ВИСНОВКИ
З результатів аналізу діяльності бібліотек дослідних станцій у 2012 році
видно, що невідповідність між сучасними вимогами до наукових аграрних
бібліотек в умовах інформатизації та комп‘ютеризації суспільства та їхнім
рівнем функціонування в усіх аспектах бібліотечної справи з кожним роком
зростає. Причини цього явища різні. З одного боку це зменшення чи навіть
відсутність фінансування процесу забезпечення бібліотек дослідних станцій
інформаційними системами, новітніми вітчизняними та іноземними виданнями
тощо. Оскільки бібліотеки дослідних станцій комплектувалися в основному
періодичними виданнями, це спричинило зменшення кількості користувачів і
негативно вплинуло на забезпечення запитів науковців і спеціалістів дослідних
станцій новітньою інформацією.
З іншого боку, існує ряд недоліків у роботі бібліотекарів дослідних
станцій, зокрема застосування у своїй довідково-бібліографічній і
інформаційній діяльності лише традиційних форм і методів (книжкові
виставки, огляди літератури, дні інформації, спеціаліста, інформування про
нові надходження), не виконання окремими працівниками певних видів робіт
(надання бібліографічних довідок у режимі «запит – відповідь», впровадження
в бібліотечну діяльність міжбібліотечного абонементу (МБА), виділення
обмінного фонду, робота з цінними документами тощо). Усе це негативно
впливає на роботу бібліотеки. Не дивлячись на усі труднощі, для покращення
обслуговування користувачів бібліотекарі дослідних станцій повинні робити
все, що в їхніх силах. Тому закликаємо усі бібліотеки мережі НААН до
співпраці та взаємодопомоги.
Ускладнюють виконання обов’язків бібліотекарів дослідних станцій
наслідки процесу реорганізації аграрної науки в Україні, яку розпочали з
ініціативи Академії в 2011 році. За нестачі коштів відбувається скорочення
працівників наукового підрозділу, придбання нової техніки та нових
надходжень не фінансується.
Таким чином, аналіз ситуації дає підстави стверджувати, що
інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек дослідних станцій потребує
докорінної перебудови шляхом забезпечення бібліотек новітньою технікою та
її якісним використанням; радикальними змінами рівня формування і
зберігання бібліотечних фондів; суттєвого удосконалення фахової підготовки і
перепідготовки працівників у контексті впровадження сучасних технологій
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інформаційно-бібліографічної діяльності; забезпечення належних умов праці і
її відповідну оплату працівникам бібліотек дослідних станцій.
На жаль, усі перераховані проблеми не можна вирішити самим бібліотекам
дослідних станцій, тому потрібна відповідна реакція керівництва НААН та
установ, яким підпорядковані дослідні станції.
Таблиця 1
Порівняльні статистичні показники з кількості обслужених
користувачів та кількості книговидач у бібліотеках дослідних станцій у
2012 році
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назва установи

УладовоЛюлинецька
ДСДС
Подільська ДСС
Ялтушківська ДСС
Волинська ДСДС
Ерастівська ДС
Донецька ДСДС
Артемівська ДСР
Донецька ДС
Закарпатська
ДСДС
Розівська дослідна
станція
Мелітопольська
ДСЗС ім.
М.Ф. Сидоренка
Кам’янськоДніпровська ДС
Прикарпатська
ДСДС
Панфильська ДС
Білоцерківська
ДСС
Кіровоградська
ДСДС
Луганська ДСДС
Миколаївська
ДСДС
Одеська ДС
ДС карантину
винограду і
плодових культур

Кількість
зареєстрованих
користувачів

Кількість
обслужених
користувачів

Кількість
відвідувань

Кількість
виданих
документів

326

376

3410

6650

142
85
85
150
252
165
18
89

110
*
165
*
252
*
130

695
924
2323
*
3368
427
10
871

865
1440
11723
*
14574
658
10
6474

81

*

870

2970

99

149

174

827

21

*

86

96 (7)

111

98

1134

965

10
92

10
92

16
235

68
347

143

152

2150

3500

69
44

284
100

827
600

5270
1600

26
19

26
55

420
1290

850
4922
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ДС лікарських
рослин
22
Веселоподільська
ДСС
23 Полтавська ДСДС
ім. М.І. Вавилова
24
Устимівська ДСР
25
Сарненська ДС
26
Іванівська ДСС
27
Сумська ДСС
28
Тернопільська
ДСДС
29
Південна ДСДС
30 Асканійська ДСДС
31
Хмельницька
ДСДС
32
Черкаська ДСДС
33
Черкаська ДСБ
34
Буковинська ДСС
35
Українська НДС
карантину рослин
36
ДС «Маяк»
37
Прилуцька ДС
38
Носівська СДС
* не вказано дані.
21

49

49

3400

27550

168

168

2167

5915

150

183

2798

11184

50
50
135
16
350

50
50
135
16
360

520
3018
1150
1600
2800

720
9320
7300
1600
4700

52
51
218

50
51
218

70
102
2700

130
278
6900

500
200
129
61

1050
200
220
61

4045
1870
3982
352

11060
4035
5450
1500 (6)

18
30
40

18
*
40

700
721
245

2700
1802
570

Таблиця 2
Порівняльні статистичні показники з формування та використання
фондів бібліотек дослідних станцій у 2012 році
№
п/
п

Назва установи

Надходже
ння
документі
в
2189

№
п/
п
1

1

Асканійська ДСДС

2

Донецька ДСДС

393

2

3

Хмельницька ДСДС

374

3

4
5
6

Тернопільська ДСДС
Сумська ДСС
Кіровоградська
ДСДС
Волинська ДСДС
ДС лікарських
рослин
ДС «Маяк»
Полтавська ДСДС
ім. М.І. Вавилова

300
220
206

7
8
9
10

Назва установи

Загальний
фонд

4
5
6

Полтавська ДСДС ім.
М.І. Вавилова
Мелітопольська
ДСЗС ім.
М.Ф. Сидоренка
ДС лікарських
рослин
Донецька ДСДС
Луганська ДСДС
Хмельницька ДСДС

31770
30578
29431

186
152

7
8

Тернопільська ДСДС
Прикарпатська ДСДС

21395
20280

130
113

9
10

Волинська ДСДС
Буковинська ДСС

20046
19921

161
247

72847
50875

50633

105

11

12

Українська НДС
карантину рослин
Черкаська ДСБ

101

12

13

Іванівська ДСС

100

13

14

Носівська СДС

90

14

15
16

82
80

15
16

72

17

Сарненська ДС

9158

18

Артемівська ДСР
Прикарпатська
ДСДС
УладовоЛюлинецька ДСДС
Закарпатська ДСДС

Кіровоградська
ДСДС
ДС карантину
винограду і плодових
культур
Уладово-Люлинецька
ДСДС
Веселоподільська
ДСС
Донецька ДС
Черкаська ДСБ

48

18

9105

19

Прилуцька ДС

42

19

7020

20

Веселоподільська
ДСС
Донецька ДС
Черкаська ДСДС
Миколаївська ДСДС
ДС карантину
винограду і
плодових культур
Південна ДСДС
Устимівська ДСР
Луганська ДСДС
Буковинська ДСС
Подільська ДСС
Одеська ДС
Білоцерківська ДСС

39

20

Українська НДС
карантину рослин
Розівська дослідна
станція
Подільська ДСС

36
32
28
28

21
22
23
24

Прилуцька ДС
Одеська ДС
Південна ДСДС
Асканійська ДСДС

5201
2918
2364
2189

28
27
11
9
7
4
3

25
26
27
28
29
30
31

1500
1182
*
*
*
*
*

*

32
33
34

Сумська ДСС
Білоцерківська ДСС
Ялтушківська ДСС
Ерастівська ДС
Артемівська ДСР
Закарпатська ДСДС
Кам’янськоДніпровська ДС
Панфильська ДС
Миколаївська ДСДС
Устимівська ДСР

*

35

Іванівська ДСС

*

*

36

Черкаська ДСДС

*

*
*

37
38

ДС «Маяк»
Носівська СДС

*
*

11

17

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Панфильська ДС
Сарненська ДС
Розівська дослідна
станція
35 Мелітопольська
ДСЗС ім.
М.Ф. Сидоренка
36 Кам’янськоДніпровська ДС
37 Ялтушківська ДСС
38 Ерастівська ДС
* не вказано дані.
32
33
34

162
248

16548
13547

13210
10518
10380
9644

6531

*
*
*

Таблиця 3
Порівняльні статистичні показники з інформаційно-масової
діяльності бібліотек дослідних станцій у 2012 році
№
п/п

Назва установи

Черкаська ДСДС
Уладово-Люлинецька ДСДС
Донецька ДСДС
Носівська СДС
Веселоподільська ДСС
Хмельницька ДСДС
Мелітопольська ДСЗС ім.
М.Ф. Сидоренка
8
Українська НДС карантину рослин
9
Волинська ДСДС
10 Прикарпатська ДСДС
11 Сарненська ДС
12 Черкаська ДСБ
13 ДС лікарських рослин
14 Буковинська ДСС
15 Іванівська ДСС
16 Тернопільська ДСДС
17 Луганська ДСДС
18 ДС карантину винограду і плодових
культур
19 Полтавська ДСДС ім. М.І. Вавилова
20 Кіровоградська ДСДС
21 Південна ДСДС
22 Ерастівська ДС
23 ДС «Маяк»
24 Закарпатська ДСДС
25 Артемівська ДСР
26 Миколаївська ДСДС
27 Одеська ДС
28 Устимівська ДСР
29 Білоцерківська ДСС
30 Подільська ДСС
31 Донецька ДС
32 Розівська дослідна станція
33 Кам’янсько-Дніпровська ДС
34 Панфильська ДС
35 Сумська ДСС
36 Асканійська ДСДС
37 Прилуцька ДС
38 Ялтушківська ДСС
* не вказано дані.
1
2
3
4
5
6
7

163
249

Загальна кількість
інформаційно-масових заходів
на допомогу науковому
навчально-виховному процесу
56
48
44
34
29
28
26
25
21
20
20
20
18
18
15
15
14
14
12
11
10
8
8
6
5
3
1
1
0
*
*
*
*
*
*
*
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І МОЖЛИВОСТІ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКТУВАННЯ ННСГБ НААН
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ
Татарчук Л. М.,
заст. директора з науково-інформаційної
та бібліотечної роботи ННСГБ НААН
Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване
на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне
суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та
знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними. Так
зазначено у Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [1].
В країні формується інформаційний ринок і бібліотеки, оскільки вони є
одним з найбільш стабільних сегментів книжкового ринку, не можуть
залишатись осторонь від цього процесу. Змінюється їх роль, розширюються
функції, як основних накопичувачів та постачальників інформаційних ресурсів.
Інформаційний бібліотечний ринок є частиною ринку, де предметом є
ресурси, інформаційні продукти і послуги. Сьогодні він акумулює в собі
традиційні структури ( книговидавництво, засоби масової інформації, сферу
науки, освіти) і величезні можливості електронної інформації.
Послуги бібліотеки – це інформаційно-довідкове обслуговування
користувачів з використанням різнотематичних баз даних для забезпечення
бібліотечно-реферативною інформацією. Розвиток інформаційного ринку, що
сформувався протягом 20 століття, враховуючи динамічний розвиток Інтернету,
на сьогоднішній день не зазнав значних змін. Інформаційна інфраструктура
збереглася фактично незмінною, а нові інформаційні технології дають змогу
учасникам ринку безперешкодно працювати ефективніше, розширювати його і
створювати нові глобальні ринки для нових учасників, послуг і масового
користувача.
Підґрунтям
системи
інформаційно-бібліотечного
забезпечення
агропромислового виробництва є інформаційний потенціал, сформований
переважно фондами ННСГБ НААН. Він є основою її функціонування, без якого
бібліотека, як соціальний інститут, існувати не може. Завдяки фонду документів,
бібліотека має можливість реалізувати всі свої соціальні функції, враховуючи
вимоги часу. В сучасних умовах відбуваються зміни складу бібліотечного фонду
(БФ), зумовлені специфікою інформаційних потреб (ІП) фахівців галузі,
новизною й інформаційною цінністю конкретних документів, наявністю попиту
на них, новими можливостями бібліотеки з їх комплектування.
Розвиток системи комплектування, як головної складової формування
фондів бібліотеки, є важливою ланкою серед завдань установи. Як базовий
процес бібліотечної діяльності комплектування є основою початкового етапу
роботи бібліотеки по формуванню її документно-інформаційного ресурсу, від
чого залежить бібліотечно-інформаційна діяльність колективу, що виконує
важливі соціальні функції акумулювання, зберігання і надання в користування
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документів для забезпечення вільного і переважно безкоштовного доступу
користувачів до інформації. Процес багатоплановий і залежить від багатьох
об’єктивних чинників, зокрема фінансових, законодавчо-правових, стану ринку
видавничої продукції тощо. Зміна пріоритетів держави щодо майбутнього
бібліотек, криза в економіці, розпад мережі книгорозповсюдження і
централізованого розподілу видавничої продукції, кількісна недостатність та
підвищення цін на книги, збіднення репертуару вітчизняного книжкового ринку
поглибили існуючі проблеми комплектування фондів і призвели до спонтанності
цього процесу, спричинивши тим самим зниження кількості нових надходжень
та їх якості. Наповнення фонду ННСГБ НААН у 2010 р порівняно з 2005 р.
зменшилося на 16,6 %, у 2011 р. спостерігається тенденція до збільшення – на
3,4% порівняно з 2005 р. і на 19,4 % порівняно з 2010 р. Слід відзначити
нестабільну ситуацію, яка викликала занепокоєння і спонукала до перегляду
основних підходів забезпечення надходжень до бібліотеки галузевих видань та
розробки стратегії комплектування фондів з переважним використанням
безоплатних джерел.
Основою створення власного інформаційного ресурсу у роботі з
комплектування бібліотеки було і залишається оперативне та систематичне
комплектування фондів з використанням традиційних і нетрадиційних
(альтернативних ) джерел.
Отримання
обов’язкового
безоплатного
примірника
видань
є
найстабільнішим джерелом комплектування в умовах недостатнього
фінансування на придбання документів.
Вперше право отримання обов’язкового примірника було надано бібліотеці
21 березня 1934 р. постановою ВУЦВК та РНК “Про доставку головним
книгосховищам видань, які виходять на території УСРР”, за якою профільний
комплект обов’язкового примірника серед інших бібліотек одержала Центральна
наукова сільськогосподарська бібліотека ВАСГН (Харків). Згодом бібліотека
одержала право використання обов’язкового повного примірника творів друку.
Але за недостатністю кадрових і матеріальних ресурсів дирекція змушена була
від нього відмовитися. Після переїзду до Києва бібліотека використовувала
платний обов’язковий примірник, що надходив з ЦКНБ (Москва).
З одержанням незалежності Україною та ліквідацією колишньої системи
книгозабезпечення було зроблено кілька спроб поновлення права одержання
обов’язкового примірника. Завдання і функції бібліотеки змінилися, вона
постала як головний координаційний, науково-дослідний, бібліотечноінформаційний та методичний центр мережі сільськогосподарських бібліотек.
Згодом було започатковано видання реферативного журналу «Агропромисловий
комплекс України». Знову постала проблема забезпечення повноти і
оперативності комплектування фондів виданнями сільськогосподарської
тематики.
Нині в Україні створено нормативну базу загальнодержавних правових
документів щодо комплектування бібліотечних фондів: Закон України «Про
обов’язковий примірник документів» № 595 – ХІV від 9.04.1999 р.; постанова
Кабінету Міністрів № 608 від 10.05.2002 р. «Про порядок доставляння
обов’язкових примірників документів», та Закон України «Про внесення змін до
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деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного
примірника документів» від 2 січня 2012 року, за якою ННСГБ НААН одержала
право отримання обов’язкового примірника видань галузевої тематики на всіх
видах носіїв [4]. На сьогоднішній день фонд бібліотеки поповнюється за рахунок
отримання обов’язково примірника, зокрема у 2010 – 14,3%, у 2011 – 6,9 %,
передплати за каталогами установ, документообміну між установами,
організаціями, а саме бібліотеки Адміністрації президента, Державної науковотехнічної бібліотеки, Національної парламентської бібліотеки України,
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Держтелерадіо, інших
джерел (видавництва, представництво ООН, дарунки).
На книжковому ринку з'явилося багато нових книготорговельних та
посередницьких фірм, агентств, що містять переважно інформацію про російські
та зарубіжні видання. Прайси окремих видавництв та книгорозповсюджувачів,
що є основним джерелом інформації про асортимент книжкового ринку, не
відображають його фактичного стану в повному обсязі, тому надходження
таких видань до бібліотеки часто випадкові.
Оскільки аграрна галузь не має спеціалізованих потужних книжкових
видавництв, видання сільськогосподарської тематики виходять у різних
видавництвах, у чому і полягає складність отримання точних даних про вихід з
друку галузевих видань. Більшість видань сільськогосподарської тематики
видається установами системи НААН та галузевими вищими навчальними
закладами (ВНЗ). Повнота одержуваних видань з цих джерел далека від
оптимальної. За статистичними даними Книжкової палати України у 2007 р.
вийшла друком 371 друкована одиниця сільськогосподарської тематики, у 2008 459 одиниця, у 2009 – 269 примірники, у 2010 р. – 479 примірники, у 2011 р. –
576одиниць, що у % відношенні до 2010 р. становить 76,1%. [2,3].
У бібліотеки, як одержувача обов’язкового безоплатного примірника,
виникають проблеми, пов’язані з відсутністю повної інформації про вихід
видань, через відмову видавців-авторів передавати документи до бібліотеки
внаслідок відсутності державного фінансування. Адже значна частина видань
виходить у комерційних структурах авторським коштом. Цим порушується
чинне законодавство і створюються лакуни у національному інформаційнобібліотечному фонді. З цих же причин немає повноти відображення досягнень
науковців аграрної галузі і через РЖ «Агропромисловий комплекс України»,
який покликаний бути настільною книгою кожного фахівця.
У період реформування пріоритетним залишається розвиток галузевого
інформаційного середовища, оперативність систематичного та якісного
інформаційно-бібліотечного забезпечення, доступ до світових інформаційних
ресурсів та інтегрування до них досліджень вітчизняних вчених. Інтеграція та
глобалізація науки вимагає нових підходів щодо її інформаційного забезпечення,
тому перед бібліотекою сьогодні, як ніколи гостро стоїть завдання забезпечення
доступу до світових інформресурсів, які кардинально розширюють можливості
пошуку і оперативного одержання повнотекстової інформації.
Застосування новітніх інформаційних технологій допомагає оперативно
знайомитись з асортиментом книжкового ринку, використовуючи нові форми та
джерела комплектування, зокрема звертатися дистанційно до окремих
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публікацій, а не займатися їх придбанням. Скорочення традиційної передплати
на друковані версії наукових журналів на паперових носіях – загальносвітова
тенденція. Як альтернативу друкованій продукції є можливість використовувати
електронні версії цих видань в онлайновому доступі. Тому нами розглядаються
нові технології комплектування фондів бібліотеки з використанням Інтернет, що
дав нове вимірювання для кожної з областей інформаційного ринку,
інтегрувавши їх на якісно новому і вищому рівні. Світові та і вітчизняні
виробники наукової інформації забезпечують доступ до великої кількості
електронних наукових джерел – журналів, книг, збірників тощо. За оцінками
західних спеціалістів, на сьогоднішній день у світі існує понад 25 тисяч
електронних наукових журналів, які є ґрунтовним засобом розповсюдження
інформації, надійним джерелом для плідної роботи вчених і спеціалістів у галузі
сільського господарства та суміжних з нею. Тому потреба оперативного
ознайомлення з комплексними розвідками з питань наукового забезпечення
агропромислового виробництва робить пріоритетним у системі обслуговування
читачів ННСГБ саме періодичний ресурс, як національний так і зарубіжний.
Бібліотека передплачує профільні вітчизняні, російськомовні та зарубіжні
журнали, які користуються попитом. Саме цей фактор щодо того чи іншого
видання та його актуальність відповідно до вимог часу враховується при
передплаті.
Для повнішого залучення до наукового обігу журналів, їх ефективного та
найповнішого використання нами проведено наукове дослідження, об’єктом
якого стали періодичні та продовжувані видання, що є продуктами НДУ системи
НААН, російськомовна періодика та реферативні журнали ВІНІТІ та ЦНСГБ
РАСГН. За мету ставилося виявлення картини читацького попиту на ці видання
та визначення шляхів оптимізації формування і використання журнального
фонду. Дослідження проводилося за такими ключовими напрямами:
- аналіз кількісного та якісного складу журнальних видань як України так і
близького зарубіжжя;
- вивчення характеру читацьких запитів;
- виявлення інтенсивності використання журналів всього репертуару.
Наразі репертуар періодичних видань, що зареєстровані у ЕК, становить
понад 750 назв, з них 69 складають періодичні видання з фонду рідкісної книги
та 93 іноземні періодичні видання.
Особливість інформаційного ринку наукової і технічної інформації полягає
у тому, що значна частина інформації спрямована переважно на забезпечення
інформованості суспільства в цілому, на інформаційне забезпечення наукових
досліджень і розробок, підтримку процесів підготовки спеціалістів (відтворення
кваліфікованої робочої сили) тощо, а не на одержання прямих доходів і
прибутків.
З цією метою, крім електронної бібліотеки (ЕБ), що формується на базі
електронного каталогу «УКРАГРОТЕКА», нами створено 2 нові бази даних:
Повнотекстові періодичні видання та Повнотекстові книги. Дані бази надають
доступ до понад десяти тисяч повнотекстових документів. Зазначені бази даних,
хоч і створені нещодавно, однак користуються значним попитом у користувачів,
зокрема спеціалістів сільського господарства.
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Слід зазначити, що нестабільність фінансового характеру негативно
позначається і на комплектуванні фондів бібліотеки іноземною літературою.
Тому основним джерелом комплектування фондів іноземною літературою є
міжнародний книгообмін та плідна співпраця з іноземними посольствами,
зокрема Російської Федерації, Франції, Польщі, Ізраїлю, Угорщини,
Німеччини, представництвом ООН з метою подальшого співробітництва та
забезпечення інформаційно-бібліотечного супроводження галузевих наукових
досліджень. За їх активної участі фонд бібліотеки активно поповнюється .
У рамках співпраці з Центральною науковою сільськогосподарською
бібліотекою
Россільгоспакадемії
щороку
відбувається
взаємний
документообмін. Безкорисливу допомогу надає радник Посольства РФ в Україні
А.В. Воробйов, за його сприяння здійснено передплату на сім реферативних
видань.
Усі ці видання представлено на сайті ННСГБ НААН і доступ до них
необмежений.
Розуміючи пріоритетність забезпечення доступу користувачів до провідних
світових постачальників наукової сільськогосподарської інформації, ННСГБ
НААН, паралельно з власними електронними інформаційними ресурсами,
пропонує відвідувачам бібліотеки в онлайновому режимі через веб-сайт, у
рубриці Ресурси доступ до міжнародних баз даних, зокрема :
- AGRIS/CARIS – ведеться національними центрами країн-членів FAO і
Координаційним центром AGRIS в Римі з 1975 г., відображає інформацию про
сільське господарство країн, що розвиваються.
- AGRICOLA – ведеться Національною сільскогосподарсько бібліотекою
США з 1970 г., містить інформацію з питань сільського господарства США,
країн Латинської Америки та ін.
- FSTA – ведеться Міжнародною інформаційною службою з питань
продовольства, віддзеркалює світовий потік інформації з питань продовольства,
харчової промисловості, харчування тощо.
- AGROS – ведеться Центральною науковою сільськогосподарською
бібліотекою РАСГН з 1985 р.,охоплює весь потік інформації з сільського
господарства і суміжних галузей РФ;
- АGORA
–
повнотекстова
БД,
ведеться
Продовольчою
сільськогосподарською організацією ООН (FAO).
Величезний інтелектуальний інформаційний потенціал, накопичений у
фондах ННСГБ НААН, може стати не тільки продуктом, а й товаром. Важливим
фактором збуту інформаційно-бібліотечного продукту є реклама.
З цією метою нами підготовлений «Репертуар періодичних і продовжуючих
видань із фондів ННСГБ НААН», що об’єднує всю інформацію про періодичні
та продовжувані видання, які кумулюються у фондах установи та видані
науково-дослідними установами і вищими навчальними закладами системи
Національної академії аграрних наук України.
Завдання щодо перспектив комплектування передбачають розробку,
широке використання та вдосконалення новітніх технологій, як важливого
напряму інформаційного середовища, шляхом створення інтегрованої
інформаційної бібліографічної, анотованої та повнотекстової продукції.
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Розширити можливості комплектування та оптимізувати витрати,
враховуючи фінансову нестабільність, можливо за рахунок:

відслідковування інформаційного ринку з точки зору оптимального
співвідношення «ціна-якість» і конкретного відбору кожної позиції щодо попиту
користувачів на ту чи іншу інформацію, що дасть змогу в подальшому більш
якісно підходити до комплектування;

збільшення долі комплектування електронними ресурсами за
рахунок електронних варіантів книг та періодики в он-лайновому доступі;

виявлення та використання інформаційних ресурсів (ІР) на допомогу
комплектуванню за використання електронних каталогів, сайтів установ,
організацій, видавництв тощо.

відслідковування оглядової інформації з актуальних тематичних
питань, наприклад: оприскувачі, культиватори, комбайни,зернові культури з
відображенням даної інформації на САЙТІ;

відпрацювання
механізму
запровадження
корпоративного
комплектування з бібліотечними установами мережі;

подальшого розвитку співпраці з посольствами, видавництвами;

максимального використання можливостей отримання документів
шляхом книгообміну (вітчизняного і зарубіжного), а також дарів;

активізації роботи з видавничими організаціями для отримання
видань у порядку ОП;

в сегменті зарубіжного комплектування активніше орієнтуватися на
обслуговування читачів on-line ресурсами, використовуючи при цьому
міжнародні бази даних, що відображають світовий інформаційний потік з питань
сільського господарства.
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СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ННСГБ НААН:
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Бородін С.В.,
к.т.н., зав. відділу впровадження
наукових розробок та технічного
забезпечення бібліотечних процесів
ННСГБ НААН
1. Концептуалізація. Концепція створення електронної бібліотеки (далі
ЕБ) визначає :
- суть поняття ЕБ з врахуванням спеціалізації;
- мету створення;
- завдання для вирішення цілей створення ЕБ;
- методи вирішення завдань.
Розглянемо названі складові.
СУТЬ ПОНЯТТЯ
У відповідності з різними науковими трактуваннями та джерелами, існує
багато визначень поняття електронна бібліотека (ЕБ – далі ). Розглянемо деякі з
них:
- Електронна бібліотека ( далі ЕБ) – комплексна інформаційна система, в
якій документи зберігаються і можуть використовуватися в електронній формі,
причому програмними засобами забезпечується єдиний інтерфейс доступу з
однієї точки до електронних документів, що містять тексти і зображення. База
даних ЕБ може складатися з різного виду електронних колекцій документів;
- ЕБ - інформаційна система, яка забезпечує створення та зберігання
документів в електронному вигляді, з можливістю доступу до них через засоби
комп’ютерної техніки та в інформаційних мережах (місцеві, локальні,
глобальні) [1];
- за визначенням Tomer C під ЕБ розуміється «... одна чи більше послуг,
які надаються на основі цифрових, комп’ютерних та мережевих технологій,
повторюють або копіюють функцію або послугу, традиційно пов’язану з
бібліотекою» [2].
- ЕБ - це місце, де відвідувачі можуть отримати бажане, а не те, що на
думку бібліотекарів є таким; та місця, де відвідувачі не лише одержати
інформацію, але і створити її самі. Тобто користувач стає активним учасником
бібліотечного процессу. Різниця у визначеннях бібліотек 2.0 та 1.0 наведена у
порівняльній таблиці.
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Порівняльна таблиця [3]
Б і б л і о т е к а 1.0

Б і б л і о т е к а 2.0 ( Майкл Кейсі,
Атланта )

- Закрите зберігання
- Послуги,
бібліотеки

доступі

тільки

в

стінах

- Традиційний електронний каталог
- Розсилки новин
- Довідкове обслуговування по телефону
- Індивідуальна діяльність бібліотеки
- Штрих-код
- Веб-сайт бібліотеки

- Відкритий доступ до книг
- Повсюдно доступні послуги. Системи
управління
електронною
підпискою,
одночасний пошук за всіма електронними
ресурсами.
- Каталог з можливістю додавання
коментарів, добірки книг, rss
- RSS потік
- Віртуальне довідкове обслуговування
- Участь в корпоративних проектах
- RFID (формат кодування)
- Бібліотека має "простір" в соціальних
мережах, віртуальних світах, створює і
веде свої блоги та вікі

Мета :
- досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення
інформаційних потреб виробничої, наукової та освітянської сфер аграрного
сектору економіки країни/суспільства в документованих знаннях, що
акумулюються в фондах ННСГБ та Інтернет-просторі;
- надання інформаційним ресурсам фондів (колекції) масового доступу,
налагодження системи координації міжвідомчих, галузевих і регіональних
проектів створення сільськогосподарської електронної бібліотеки в Україні,
визначення загальносистемних правових і організаційних принципів її
створення і функціонування, розробка архітектоніки, логіко-лінгвістичного
забезпечення та програмно-технологічних засобів функціонування. Основними
цілями створення ЕБ є :
-збереження бібліотечних фондів;
-забезпечення доступу до інформації [1].
Завдання
Найважливішим завданням бібліотеки є збереження та надання читачамкористувачам документів за їх запитами.
Основні функції з пошуку будуть забезпечені можливостями
автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи, яка використовується в
ННСГБ.
Надання ресурсів ЕБ для відвідувачів бібліотеки здійснюється з локальної
мережі бібліотеки, а також шляхом використання повнотекстових матеріалів,
надання їх на носіях СD, DVD у читальних залах (для користування на
обладнаних робочих місцях) через індивідуальний абонемент.
Для забезпечення збереження інформації в ЕБ необхідно передбачити
програмні засоби захисту масивів даних (несанкціонований доступ, копіювання
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etc.), візуальний контроль електронних носіїв та перевірку інформації при
видачі-поверненні СD, DVD.
В межах Концепції виокремлено наступні категорії документів :
- рідкісні, особливо цінні видання та стародруки;
- архівні екземпляри;
- видання підвищеного попиту;
- видання, які є в наявності у бібліотеки в обмеженій кількості
екземплярів;
- електронні копії, що створюються за запитами-замовленнями
користувачів.
Методи створення електронних документів
В ННСГБ базовим є метод оцифровки друкованих видань, який дає змогу:
- обмежити користування рідкісними виданнями, стародруками;
- перейти на електронні версії, що допоможе значно скоротити витрати
на реставраційні роботи фонду;
- подолати проблему обмеженості кількості екземплярів для задоволення
попиту користувачів у повному обсязі, включно з індивідуальними та між
бібліотечними абонементами;
- здійснити перехід від використання паперових носіїв інформації до
цифрових як з фондів бібліотеки так і інших інформаційних першоджерел.
Організація робіт передбачає створення лабораторії з оцифровування, яка
забезпечить :
- комплектування електронних ресурсів з внутрішніх та зовнішніх
джерел;
- каталогізацію оцифрованих інформаційних одиниць;
- організацію збереження інформації;
- організацію доступу користувачів до контенту;
- систему інформаційної безпеки ЕБ.
2. Результати роботи з формування ЕБ
- створено та зареєстровано в департаменті інтелектуальної власності базу
даних «Украгротека», яка є електронним каталогом (ЕК);
- ЕК нараховує понад 162 000 записів, повнотекстових – близько 11 000,
що становить понад 120 Гб інформації;
- укомплектовано систему електронної доставки документів: сервер,
робочі станції, програмне забезпечення ІРБІС;
- сервер підключено до оптоволокнистої системи передачі електронних
даних, що дало змогу значно підвищити швидкість Інтернету, зареєстровано
новий домен сайту dnsgb.com.ua
- читальний зал укомплектовується сучасною робочою станцією на 5
комп’ютерних місць з високою якістю роботи Інтернет та сучасним сканером
(дозволяє копіювання матеріалів, одночасну передачу копій через інтернет
тощо).
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3. Основні напрями роботи на майбутнє
- формування повнотекстового наповнення ЕБ через прискорення
переведення книжкового фонду ННСГБ на електронні носії/цифровий формат
(організація лабораторії оцифровування)
- у відповідності з потребами інформаційної логістики вирішення ННСГБ
завдання щодо формування вебінар8-лабораторії;
- розширення пошуку електронного контенту
у внутрішньому та
зовнішньому інформаційному просторі, що знаходиться у вільному доступі;
- розширення пропозицій інформаційних ресурсів ДНСГБ та системи
послуг шляхом використання методів бібліотечного маркетингу.
4. Технологічний конвеєр формування інформаційних ресурсів ЕБ
ННСГБ включає послідовність наступних циклів:
- наповнення електронного каталогу шляхом обробки вхідного
документного потоку бібліотеки;
- створення реферативної бази даних шляхом доповнення записів
електронного каталогу інформацією про зміст книжкових наукових видань та
залучення авторів статей та редакцій серіальних видань до надання рефератів,
анотацій або резюме в згадану базу даних;
- обробка та організація архівного зберігання в депозитарії електронних
документів, наданих індивідуальними і колективними авторами комп'ютерних
версій публікацій;
- розширення реферативної бази даних повнотекстовим наповненням
шляхом встановлення гіпертекстових зв'язків між записами цієї бази і
відповідними файлами депозитарію електронних документів (інтеграція
депозитарію з реферативної базою даних здійснюється комплексом ІВІС);
- формування електронних ресурсів з вільного доступу, підтримка обміну
електронними
бібліотечно-інформаційними
ресурсами
на
основі
співробітництва як усередині країни, так і з закордонними установами та
приватними власниками інформації.
5. Основні принципи
співпраці з формування національного
електронного ресурсу ННСГБ :
- відкритість;
- паритетний характер обміну електронними документами;
- правовий супровід;
- доступ до ресурсів;
- множинність рівнів взаємодії;
- добровільність участі у спільній діяльності.
6. Методологічна база інтеграції, як сукупність напрямів діяльності,
результатом якої стане вільний доступ різних груп користувачів до об'єктів

8

Вебінар – захід в режимі он-лайн в Інтернет мережі для проведення доповідей, презентацій, відео-та телеконференцій, нарад за участю
багатьох спікерів з різних географічних зон. Використовується – для обміну інформацією, поширення продаж, маркетингу, освіти,
опитувань, просування продукції тощо.
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цифрової науково-історичної спадщини, різноманітно об'єднаних в рамках
єдиного інформаційного простору, включає :
єдиний простір метаданих – це спільна діяльність з формування
інтегрованого середовища метаданих, створюваних бібліотеками, архівами та
музеями. У ній фіксується факт появи оцифрованих інформаційних об'єктів,
забезпечуються процеси доступу, а також взаємозв'язок між різнорідними
інформаційними ресурсами.
єдиний простір оцифрованих об'єктів – інтеграція в цілях збереження
наукової та культурної спадщини. Мова йде про інтегровані ресурси,
побудовані, переважно, за двома моделями – децентралізоване зберігання і
розподілений доступ;
єдиний технологічний простір – дуже важливий напрям інтеграції,
оскільки забезпечує умови спільної діяльності установ мережі бібліотек і, в
кінцевому рахунку, визначає її ефективність. Технологічна єдність - це
дотримання єдиних принципів створення і підтримки цифрових інформаційних
об'єктів, узгодженість організаційно-інформаційних взаємодій, програмних і
апаратних комплексів;
єдиний методологічний простір – це єдність розуміння цілей і завдань
об'єднання зусиль установ, формування спільного понятійного середовища та
ін.
7. ННСГБ – координатор робіт зі створення та функціонування ЕБ –
маркетингова складова
Мережа бібліотек (ННСГБ НААН України – офіційно визнаний науковометодичний центр для 257 бібліотек міністерства аграрної політики України та
НААН. Серед них бібліотеки 122 науково-дослідних установ мережі НААН та
135 вищих навчальних закладів 1-1Vрівнів акредитації Мінагрополітики
України, У книжкових колекціях с.-г. бібліотек України налічується близько 20
млн екземплярів книг, газет та журналів. Тут зосереджено основну частину
інтелектуального потенціалу українського народу – надбання аграрної науки і
практики агропромислового виробництва. У цих фондів близько 800 тис.
користувачів, які щороку отримують понад 23 млн. видань. Створюються
позитивні передумови формування ринкового простору для ННСГБ, оскільки
бібліотека, як науково-методичний центр, по-перше, може домагатись
додаткового фінансування за галузями знань від профільних установ із
урахуванням статистики та рейтингів ННСГБ (екологія- через міністерство
екології, ветеринарія – через Службу ветеринарного контролю, тваринництво –
через союз та асоціації тваринників). По-друге, бібліотека може пропонувати
інформаційні добірки за вказаними напрямами знань або послуги з
інформаційної логістики.
Аналіз середніх даних попиту на інформаційні ресурси ННСГБ за 20002010рр та 2011 р показав різноспрямованість попиту під тиском обставин
внутрішнього та зовнішнього ринків інформації та бібліотечних послуг. Так,
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співвідношення попиту за галузями знань за відповідні періоди наведено в
таблиці.
Таблиця
Співвідношення попиту в ННСГБ за галузями знань, %9
Галузь знань

Періоди
2000 - / 2011р
2010рр. /
14
12.7

1. Загальна економіка, економіка й
організація сільського господарства
2. Тваринництво
3. Рослинництво
4. Землеробство
5. Екологія
6. Механізація та
електрифікація
сільського господарства
7. Ветеринарна медицина
8. Лісове та лісопаркове господарство,
ландшафтний дизайн
9. Суспільно-політична література
10. Меліорація і водне господарство
11. Періодичні видання
12. Іноземні наукові видання

« + » зростання
« - » зниження
– 1,30

11
10
9
5

10.70
10.40
9.65
7.98

- 0,30
+ 0,40
+ 0.65
+ 2,98

5

7.73

+ 2,73

7
6

7.28
7.10

+ 0,28
+ 1.10

1
27
1

0.68
20.00
4.00

– 0,32
-7,00
+3,00

Значне зростання попиту на іноземні наукові видання(+ 3%), літературу з
механізації сільського господарства(+ 2,73%), екології (+ 2,98%) та
рослинництва і землеробства відображає сталий тренд його зростання, в першу
чергу, на інформацію про стан виробництва сировинних ресурсів сільського
господарства, позитивний бізнес-результат у сфері аграрної техніки (зростання
продажів), традиційні напрями зростання інтересу до питань екологічної
безпеки життя та вирощування органічних продуктів, відновлення попиту на
знання мов та результати досліджень зарубіжних вчених.
Статистика відвідувань сайту бібліотеки свідчить про негативний вплив
відключення сайту з мережі на літній період і відповідно зниження показника
відвідуваності сайту у рази.
Серед напрямів комерціалізації результатів виконаних науково-дослідних
робіт в ННСГБ переважають наступні:
- надання потенційним користувачам ННСГБ
для ознайомлення
покажчиків видань, виконаних в ННСГБ;
- пропозиція вітчизняним користувачам змісту Реферативних журналів
ННСГБ в електронному вигляді для формування запитів на інформаційні
ресурси бібліотеки;
- виконання замовлень на інформаційні добірки матеріалів.
9

Джерело- власні дослідження
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8. Питання інтелектуальної власності та авторських і суміжних прав
при створенні та наповненні ЕБ ННСГБ
Процеси оцифровки, сканування, використання повнотекстових
електронних ресурсів у ННСГБ регулюються національним законодавством з
інтелектуальної власності та захисту авторських і суміжних прав.
Електронні версії друкованих видань, а також електронні видання є
об’єктами авторського і патентного права, які охороняються законодавством
України. Автори зберігають виняткове право вирішувати питання щодо
використання даних об’єктів в будь-якій формі і будь-яким способом.
Вільній трансформації в електронну форму підлягають видання, на які
пройшов термін дії Закону. У разі дії авторських прав з їх власником
укладається письмова угода, яка регулює право ЕБ ННСГБ виставляти
документ від своєї особи і на умовах, визначених угодою.
Умови договорів, в т.ч. про відповідальність за порушення взятих
зобов’язань, визначаються за згодою обох(або трьох) сторін і повинні
відповідати обов’язковим для них правилам, встановленим Законами України і
іншими правовими актами , що діють на час укладання договорів.
Копіювання електронних документів та їхніх фрагментів виконується з
дотриманням авторських прав. Одержання, перевірка, реєстрація та резервне
копіювання
електронних
документів
здійснюється
лабораторією
оцифровування в складі відділу впровадження наукових розробок ННСГБ.
У випадку одержання бібліотекою від автора електронної версії
твору/документа, ННСГБ в автор підписують авторський договір, в якому
відображаються права та обов’язки сторін (Бібліотеці надається право на
включення в Електронну бібліотеку ННСГБ повнотекстової версії твору/
документа і відповідні (невиключні права). Бібліотека несе відповідальність за
збереження і цільове використання електронного документа. Усі надані
Авторами електронні документи зберігаються на сервері бібліотеки і
використовуються читачами в режимі «тільки читання» . Дискета або СД з
електронною версією документа проходить усі стадії обліку, заноситься в
електронний каталог бібліотеки і зберігається в читальному залі документів на
електронних носіях як архів бібліотеки і саме таким чином регламентуються
взаємовідносини між Автором і Бібліотекою.
Повні тексти електронних документів, які передаються на основі
Авторського договору, Договору співробітництва призначені для використання
в локальній мережі бібліотеки, матеріали дозволяється використовувати,
копіювати, цитувати виключно у некомерційних цілях з дотриманням
відповідних положень діючого законодавства щодо авторських прав з
обов’язковим указуванням імені автора твору і джерела запозичення та у
відповідності до Статуту ННСГБ.
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9. Завдання на перспективу
Системний підхід у формуванні електронної бібліотеки ННСГБ
передбачає, перш за все, визначення завдань та шляхів їх вирішення на
майбутнє на основі досягнутих результатів та ефективності бібліотечних
процесів за попередній період. Таким чином, серед основних завдань на
короткострокову перспективу можна вважати:
- вирішення питання придбання професійних сканерів та програмного
забезпечення для здійснення оцифровування книжкового фонду ( в першу
чергу Фонду національного надбання ННСГБ);
- практичне освоєння технології проведення та участі у вебінарах,
наприклад, з організації інтернет-конференцій на рівні НААН в межах України,
з вдосконалення роботи ННСГБ з програмним продуктом ІРБІС 64, з
проведення конференцій мережі с.-г. бібліотек України з актуальних питань;
- фомування загальної статистичної бази відвідувань сайту ННСГБ,
виокремлення статистики використання бібліотечного фонду користувачами,
що відвідують бібліотеку, та користувачами віддаленого доступу за галузями
знань;
- здійснення
обґрунтування
необхідності
статистичної
оцінки
бібліометричних показників на основі науко метричних баз (EBSCO, Google+ ,
та ін.).
Висновки
1.ННСГБ з 2010р. формує електронну наукову бібліотеку, основними
структурними елементами якої є інтегровані гіпертекстові зв'язки реферативної
бази електронного каталогу і депозитарію електронних версій публікацій.
2. Технологічні та програмно-технічні питання створення ЕБ на сучасному
етапі розвитку комп'ютерних технологій не викликають серйозних ускладнень.
Потребує серйозної фінансової підтримки впровадження технології
оцифровування книжкового фонду ННСГБ (придбання сканерів, програмного
забезпечення, проведення тренінгів, створення лабораторії для проведення
інтернет-конференцій та ін.), що становить понад 3,5 млн грн.
3.Серед перешкод на шляху формування повнотекстових фондів ЕБ є
фінансування робіт за залишковим принципом; проблеми реєстрації та захисту
авторських прав(не закріплених законодавчо прав і обов'язків ННСГБ стосовно
виготовлення, користування та зберігання
електронних версій видань
(вирішенням питання може бути прийняття на законодавчому рівні
пропозиції/регламенту про передачу науково-дослідними установами,
видавництвами, одноосібними авторами наукових матеріалів галузевого
спрямування в оцифрованому вигляді для депозитарного зберігання і
подальшого використання в ННСГБ).
4. Важливим завданням для ННСГБ, як методологічного центру
інформаційного забезпечення аграрної галузі України , на короткострокову
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перспективу, є бібліометричне забезпечення наукових досліджень НААН з
використанням наукометричних баз (EBSCO, Google+ , та ін.) .
Додатки
Додаток 1. Актуальність оцифровування.
На оцифровування бібліотечних фондів залишилось зовсім небагато
часу. За даними ЮНЕСКО, близько 80% виданих на початку ХХ століття кни
стануть непридатними протягом найближчих десяти років.
Українські закони дозволяють відкритий доступ до результатів
досліджень, проведених за бюджетні кошти. А більшість європейських
наукових фондів навіть не спонсорують проекти, результати яких не будуть
доступні всім бажаючим.
Традиційні паперові газети зникнуть до 2040р., їх замінять цифрові носії.
Так вважає установа ООН – Всесвітня організація інтелектуальної власності
(OMPI). В США книги на цифрових носіях продаються краще паперових, а в
містах усе важче знайти бібліотеку[4].
Додаток 2. Організація лабораторії дигіталізації (ЛД) ДНСГБ НААН.
1. Цілі створення ЛД.
Формування
Електронної
бібліотеки
шляхом
наповнення
повнотекстовими документами в електронному вигляді (статті, книги, бази
даних тощо).
2. Завдання поточні :
– формування бази електронних повнотекстових документів та
наповнення розписаного фонду електронного каталогу ННСГБ;
– початковий етап оцифровування фондів ННСГБ, які не потребують
оформлення авторських прав;
– формування групи в складі лабораторії оцифровки кількістю 2-3 особи,
яка формує електронні ресурси з вільного доступу, інтернету.
3. Об’єми та черговість оцифровування.
3.1. На першому етапі оцифровуються матеріали «Фонду видань,
випущених у Х1Х столітті з сільськогосподарської тематики, Національної
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних
наук України, включених до державного реєстру наукових об’єктів, що
становлять національне надбання (1802-1900) ». Загальна кількість сторінок
для оцифровки складає понад 886 896, більше 70% від вказаної кількості
відноситься до формату 0,26х0,36 м(включаючи формат А4). Стародруки
потребують дбайливого відношення.
3.2. На другому етапі здійснюється оцифровка «Фонду видань, випущених
в 1901-1917рр. з сільськогосподарської тематики ». Загальна кількість
сторінок для оцифровки понад 9 247 272, а основні формати А4- 97,6% та А3
– 2,4%.
Таким чином, загальний обсяг першочергового оцифровування фондів
становить понад 12 млн стор.
4. Ефекти від впровадження :
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- зниження площ для зберігання паперових видань;
- збільшення можливостей користувачів отримати матеріали в
електронному вигляді без затримок;
- зростання швидкості обігу інформації та прискорення одержання
замовлень користувачами в електронному вигляді.
Додаток 3.
Обгрунтування необхідності організації лабораторії
проведення веб-конференцій з аграрної тематики в ННСГБ НААН.
1. Відсутність в національній бібліотечній системі аграрної сфери
швидкого обміну інформацією; проведення конференцій та презентацій для
відвідувачів бібліотек; організація та проведення відео конференцій за
галузями знань зі спеціалістами поза національними межами; - проведення
вебінар-заходів системи НААН в одному, добре оснащеному сучасними
заходами комунікацій, місці.
2. Найшвидшим механізмом отримання
та обміну знаннями та
інформацією є
система вебінарів різних рівнів (місцеві, регіональні,
міжнародні) за галузями знань у аграрній сфері (економіка, сталий розвиток,
конкурентоспроможність, тваринництво, аграрні технології, ветеринарія тощо).
3. Переваги
- підвищення ефективності тренінгів, знизити витрати на оренду залів,
поїздки та організаційну логістику;
- проведення заходів там де є Інтернет;
- підвищення стандартів ефективної роботи;
- проведення інтернет-конференцій та презентацій без витрат на переїзди в
системі ННСГБ, НААН, міжнародних конференцій; можлива аренда вебінарзали для користувчів ННСГБ.
Список використаних джерел:
1. Проект концепции электронной библиотеки ГПИБ,
http://www.elibconsult.ru/page.jsp?pk=node_1278485264690
2. Tomer C. Digital libraries in public libraries / C. Tomer // Encyclopedia of
library and information science. – 2nd ed. – Vol. 2. – New York; Basel, 2003.– P.
884–891.
3. По материалам Лигун Т.А. с семинара «Вузовская библиотека в
электронной среде управления знаниями».
http://www.elibconsult.ru/page.jsp?pk=node_1273044288930
4. http://www/epravda.com.ua/new/2011/10/4/500416
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БІОГРАФІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ:
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ
Щебетюк Н.Б.,
к.і.н., провідний науковий співробітник
сектору
наукової
бібліографії
та
біографістики Центру історії аграрної
науки ННСГБ НААН
У царині історико-наукових досліджень вивчення біографій вчених
набули найбільшого поширення й по праву вважаються одним з основних
наукових жанрів. З погляду історика науки, життя видатного вченого – це вже
історична подія, якийсь поворотний момент у розвитку наукових знань.
Особливість історико-наукового підходу до вивчення життя людини науки
полягає в тому, що він зосереджений переважно на «життєписах» певних
наукових ідей, втілених у біографіях їхніх конкретних носіїв. У подібних
біографіях розвиток науки подано як процес нагромадження знань, у рамках
якого вчений виступає не стільки як особистість, скільки як персоніфікація
логіки розвитку науки, як її агент, через діяльність якого об'єктивні
закономірності втілюються в реальну дійсність.
У контексті теми «Біографічні основи історико-наукових досліджень
діяльності наукових установ аграрного профілю та вчених-аграріїв України»
сектор бібліографії та наукової біографістики продовжує роботу з питань
вивчення біографій видатних вчених-аграріїв. Інформацію біографічного
характеру представлено спеціально підготовленими, систематизованими і
формалізованими за певними правилами даними, необхідними для швидкого і
зручного довідкового використання, які і є, за сучасним визначенням,
інформаційними ресурсами. Результати досліджень співробітників сектору,
бібліотеки й інших установ системи НААН відображають комплексні
напрацювання, представлені у 10 серіях, наведених нижче.
Біобібліографічна серія «АКАДЕМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ» заснована ННСГБ НААН у 1998 р. і на сьогодні налічує 58
книг. За останній, тобто 2011 р., серія поповнилася 4 покажчиками наукових
праць академіків НААН (В.В.ВЛІЗЛО, А.М. ГОЛОВКО, П.Т. САБЛУК,
Б.Т. СТЕГНІЙ). У 2012 р. готуються до друку 3 видання: Трішин О.К. (у
співпраці з Інститутом тваринництва НААН), Фурдичко О.І. (з Інститутом
агроекології і природокористування), Безуглий М.Д. (із секретаріатом президії
НААН).
Біобібліографічна Серія «ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» заснована ННСГБ НААН у 2005 р., на сьогодні
нараховує 11 книг. За минулий рік поповнилась трьома виданнями:
БЕРЕЗОВСЬКИЙ М. Д.,
ГЕРМАН В. В.,
МАЗОРЕНКО Д. І.
Дві
біобібліографічні серії «ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ», заснована ННСГБ НААН у 2009 р. (1 книга) та
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Біобібліографічна серія «ЗЕМЛЕВПОРЯДНА НАУКА», заснована ННСГБ НААН у
2005 р. (1 книга) залишаються без змін.
Серія «БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ-АГРАРІЇВ УКРАЇНІ» заснована ННСГБ
НААН у 1998 р. нараховує 47 книг. За 2011 р. серія поповнилася 9 виданнями:
ШЕЛЕПОВ В. В., СІРАЦЬКИЙ Й. З., ЗАВІРЮХА П. Д., БЕРЕЗІВСЬКИЙ П. С.,
КРИЛОВА Г. І.,
ДЖОВАНІ Д. О.,
ВОЛЬФ М. М.,
ТРЕТЬЯКОВ С. Ф.,
КУЛЖИНСЬКИЙ С. П. Цього року підготовлені і знаходяться у друці
матеріали КОБЕЦЬ А. С., СТЕПЧЕНКО Л. М. (Дніпропетровський державний
аграрний університет).
Історико-бібліографічна серія «АГРАРНА НАУКА УКРАЇНИ В ОСОБАХ,
ДОКУМЕНТАХ, БІБЛІОГРАФІЇ» заснована проф. В. А. Вергуновим, директором
ННСГБ НААН у 2001 р., включає 59 книг. У 2011 р. серія поповнилася 13
працями, із них 3 збірки документів і матеріалів і 10 монографій.
Бібліографічна серія «Іноземна сільськогосподарська книга у фондах
ННСГБ НААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів
аграрного профілю», заснована у 2009 р., містить 4 книги, з них 2011 р. −
німецькі видання. В стані опрацювання репертуар видань чеською мовою
аграрної та суміжних тематик, на сьогодні вивчено 516 джерел (видання
датуються 1908–1994 рр.).
Серія «Відомі вчені-природознавці та освітяни України» заснована
ННСГБ НААН у 2003 р. налічує 5 книг. У 2011 р. поповнилась 1 виданням –
Професор КОСТЕНКО Наталія Василівна та у 2012 р. – Академік АН УРСР
Гродзинський Андрій Михайлович (1926–1988). Серія «Наукові історикобібліографічні читання», заснована ННСГБ НААН у 2001 р., містить 5 книг.
У2011 р. відбулись наукові читання до 80-річчя від дня народження академіка
Національної академії наук України Гродзинського Дмитра Михайловича;
Наукові читання до 85-річчя від дня народження академіка АН УРСР
Гродзинського Андрія Михайловича (3.12.1926–17.12.1988) – 2012 р. Серія
«Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського
господарства», заснована ННСГБ НААН у 2007 р., – 1 книга.
Загалом, формування і використання ресурсів біографічної інформації,
призначених для задоволення державних і суспільних потреб, культурних і
пізнавальних запитів освічених верств населення, сягають глибокої давнини.
Вони впорядковувалися у різних формах і масштабах, залежно від
ідеологічних, політичних і культурних уявлень різних епох і цивілізацій. При
цьому виробили свої оригінальні, досить відмінні традиції збирання,
систематизації і подання історико-біографічних і персоналістичних даних.
Відбувається якісна трансформація справи укладання і використання ресурсів
біографічної інформації. Зокрема й завдяки розгортанню підготовки і випуску
словникових і енциклопедичних видань сталося виокремлення із загального
масиву біографічних матеріалів власне довідкового ресурсу, призначеного для
швидкого і зручного забезпечення державних, освітніх, наукових та
інформаційних потреб.
Різкої грані між життєписами і довідковими ресурсами біографічної
інформації, звичайно, не існує. Історично за своїми конкретними формами вони
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взаємопов’язані і немовби «перетікають» одні в інші. Проте, впродовж
тривалого часу увага дослідників пригорнута переважно до життєписів.
Розвиток іншого напряму біографіки – словниково-біографічної діяльності,
тобто підготовки довідкової біографічної літератури, висвітлений у науковій
літературі незрівнянно менше. Хоча, усталеним є уявлення, що основним
вмістилищем довідкової біографічної інформації є словники, енциклопедії,
довідники та біобібліографії, незважаючи на те, що розглядаються швидше не
як інформаційний ресурс суспільства, а як «дослідницький інструментарій»
вченого-гуманітарія.
У цьому зв’язку і стало актуальним видання (2004) і перевидання (2012)
довідника, який за суттю представляє особливий рід біографічного видання,
витриманого в єдиній строгій схемі,що містить майже винятково
фактографічний матеріал без його інтерпретації, що відображає науковий
потенціал аграрної галузі України, представлений персональним складом
НААН (академіки, члени-кореспонденти, іноземні та почесні члени). На
виконання доручення Віце-президента НААН від 10 травня 2011 р. щодо
підготовки до 80-річчя Академії біографічного довідника «Національна
академія аграрних наук України: персональний склад (академіки, членикореспонденти, почесні та іноземні члени НААН) 1990−2011» (розпорядження
НААН ВІД 29.04.2011 р. № 26-р) у співпраці із секретаріатом НААН сектором
було розроблено відповідну обов’язкову схему подання матеріалів – основних
відомостей про життя, наукову і науково-організаційну діяльність вчених.
Характеризуючи сутнісне чи смислове наповнення підготовленої праці,
варто зазначити, що довідникове видання містить 4 розділи відповідно до
градації персонального складу НААН (Академіки. Члени-кореспонденти.
Іноземні члени. Почесні члени). Додатки: 1. Керівництво НААН 1931–2011 рр.
2. Вибори дійсних членів, членів-кореспондентів, іноземних та почесних членів
НААН (1990–2011 рр.). 3. Вчені НААН – лауреати Премії НААН «За видатні
досягнення в аграрній науці». 4. Список літератури про діяльність НААН та її
персональний склад (38 позицій).
Загалом,
проаналізувати
за
якимось
принципом
наповнення
персонального складу НААН видається трудомістким завданням. Визначних
учених з різних галузей аграрної науки й освіти обирають на загальних зборах
за напрямами наукової роботи до Відділень Академії, які постійно зазнають
структурних змін. Прослідкувати якийсь порядок реорганізацій відділень у
хронології нам не вдалося. Можна лише зазначити про тенденцію до змін у
назвах відділень, або як от структурні зміни 2012 року – об’єднання і
перепідпорядкування. Нині структурно Академія розподілена на 4 галузеві
відділення: землеробства, меліорації і механізації; рослинництва; ветеринарної
медицини і зоотехнії; аграрної економіки і продовольства.
Починаючи з 1956 р., вибори дійсних членів, членів-кореспондентів та з
1992 р. іноземних та почесних членів Академії відбувались у такому порядку.
За весь період дійсним членами Академії (академіками) було обрано 147 осіб,
на сьогодні академіками є 101 особа. Членів-кореспондентів обиралось 259, на
сьогодні – 116. Іноземні члени обирались з 1992 р. – 74 особи, на сьогодні є 63
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іноземні члени. Почесних членів обирали з 1999 р. і за увесь період було
обрано 31 особу, а в нині їх число становить 28. Отже, персональний склад
НААН складає 308 осіб, а за весь період − 511 дійсних членів, членівкореспондентів, іноземних та почесних членів НААН.
До складу НААН обираються іноземні члени – видатні науковці різних
країн, які збагатили своїм творчим доробком світову, а тим самим і українську
галузеву науку. За увесь період до складу НААН було обрано 74 вчених із 19
країн світу. Найбільшу кількість представляє Росія – 28 членів, майже однаково
ближнє зарубіжжя і США та десяток країн по одному члену.
Стосовно напрямів творчої наукової діяльності провідних вчених України,
їхніх здобутків та надбань, зародження нових ідей, формування або
продовження наукових шкіл, – а саме це й відображають автобіографічні статті
вчених-аграріїв, то слід зауважити про необхідність проведення окремих
історико-наукових комплексних досліджень. Аналіз творчої діяльності
провідних та визнаних вітчизняних учених сприятиме відображенню вагомих
надбань академічної науки у різних галузях аграрної науки ХХ–ХХІ ст. як у
вітчизняному, так і світовому контексті.
Підсумовуючи, зауважимо, що, як видно із представленого матеріалу,
окремі серії не поповнювались, проте представлені для повного уявлення про
стан видання серій ННСГБ НААН. Також інформація постійно оновлюється на
офіційному сайті бібліотеки. Звісно, у питанні продовження підготовки
сектором наукової бібліографії та біографістики серійних видань є певні
труднощі, які знижують як науковий рівень, так і чисельність книг. Зокрема,
стосовно фінансування видань (науковці, яким присвячуються книги неохоче
вдаються до такого видання за власний кошт), а також їхнього кваліфікованого
редагування (включаючи англійський переклад), що почасти ускладнює
підготовку.
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ У ННСГБ НААН
Гриценко Н.Ф.,
к.і.н., зав. відділу документного
забезпечення
та
збереження
наукових фондів ННСГБ НААН
Згідно із Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від
27.01.1995 р. за № 32/95-ВР бібліотечний фонд – це упорядковане зібрання
документів, що зберігається в бібліотеці.
Збереженість бібліотечного фонду забезпечується комплексним підходом
до вирішення питань охорони, обліку, правильного розміщення і зберігання;
спеціальними заходами, які гарантують повноту репертуару вітчизняних і
іноземних видань, а також планомірною консервацією видань, які необхідно
зберігати тривалий час.
Проблеми зберігання бібліотечних фондів збільшуються з кожним роком.
Постійне зростання кількості ушкоджених документів призводить до зниження
якісних та кількісних показників у діяльності бібліотеки.
Створення оптимального режиму збереження і безпеки фондів, що
відповідає державним стандартам, може бути забезпечене тільки при виконанні
наступних умов:
– підтримка нормативного фізичного і санітарно-гігієнічного стану
будинків, інженерних комунікацій, приміщень сховищ;
– розширення площ сховищ відповідно до росту бібліотечних фондів;
– створення єдиного страхового фонду документів бібліотек;
– чітка організація роботи працівників книгосховищ, контроль за
виконанням ними своїх посадових обов’язків у процесі збереження і
використання фондів.
З усього перерахованого вище тільки останній пункт не вимагає
постійного бюджетного і спеціального цільового фінансування.
Визначено причини, які можуть становити небезпеку для бібліотечних
фондів, зокрема:
– якість матеріальної основи документа;
– стихійні лиха та аварії;
– умови і режим зберігання.
Заходи по збереженню фондів поділяють на перспективні і
ретроспективні. Перспективне збереження включає заходи, спрямовані на
запобігання пошкоджень, зниження темпів природного старіння матеріалів,
документів. Ретроспективне збереження – це комплекс заходів по
відновленню ушкоджених документів (оправа видань, дезінфекція тощо).
Діяльність по забезпеченню збереження фондів передбачає поєднання
організаційно-методичних заходів із заходами з їх фізичного збереження.
Робота здійснюється за наступними основними напрямами:
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– розробка на рівні сучасних вимог інструктивно-методичної
документації, яка регламентує питання збереження фондів;
– перегляд системи забезпечення фізико-хімічного збереження
бібліотечних фондів на основі створення власної бази реставрації та гігієни
фондів;
– організація роботи кваліфікованих спеціалістів з реставрації та гігієни
книги;
– послідовне впровадження в практику результатів науково-дослідної
роботи, рекомендацій по збереженню фондів, вивчення досвіду наукових
бібліотек.
З метою посилення відповідальності за збереження фондів необхідно
проводити планову роботу з документальної перевірки фондів, оскільки фонди
бібліотек є частиною загальнонаціональної культурної спадщини, історичним
джерелом й інформаційним ресурсом країни. Незважаючи на це, тисячі
документів втрачаються в бібліотеках у процесі їх зберігання й використання.
Сьогодні перед бібліотеками як ніколи стоїть завдання, з одного боку,
надати користувачам можливість широкого доступу до бібліотечних фондів, а з
іншого – забезпечити збереження цих фондів. Найважливішим елементом їх
збереження є облік. Включення питань організації обліку як одного з основних
напрямів у «Програму збереження бібліотечних і архівних документів на 2000
– 2005 рр.», затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від
15.09.99 №1716 (1716-99-п), свідчить про велике значення й важливість даної
проблеми.
Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється з метою забезпечення
достовірності даних обліку шляхом зіставлення їх із фактичною наявністю
документів у фонді відповідно до нормативно-правових актів, що
регламентують порядок її проведення.
Під час інвентаризації з'ясовуються наступні питання:
– фактична наявність документів, з'ясування причин їх відсутності;
– встановлення відповідності документів обліковим даним;
– виявлення помилок, допущених при шифруванні документів (об'єктів
бібліотечного фонду ), та їх виправлення;
– правильність розстановки фонду;
– правильність оформлення видачі документів користувачам, виявлення
заборгованості;
– виявлення документів, що не відповідають профілю комплектування
фонду, передача їх до інших бібліотек;
– визначення об'єктів, що потребують ремонту, оправи тощо.
Водночас, деякі питання інвентаризації бібліотечних фондів потребують
урегулювання.
Зокрема,
в
окремих
нормативно-правових
актах
встановлюються різні норми щодо періодичності проведення інвентаризації .
Якщо дотримуватися вимог «Інструкції з інвентаризації матеріальних
цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ»,
затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України
від 30.10.1998 р. за №90 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
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16.11.1998 р. за № 728/3168 (далі – Інструкція №90), то інвентаризацію
бібліотечних фондів необхідно проводити один раз на п'ять років.
Обов’язковість інвентаризації визначено Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за №
99б-ХІ\/ та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 р. за № 419.
Інструкція №90 встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, установами та
організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.
Аналогічна норма була прописана і в «Інструкції з інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженій наказом
Міністерства фінансів України ще 11.08.1994 р. за №69 та зареєстрованій в
Міністерстві юстиції України 26.08.1994 р. за № 202/412.
Водночас, Наказом Міністерства культури і туризму України від
27.03.2008 р. за № 321/0/16/-08 «Про затвердження методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку бібліотечних фондів» визначено, що інвентаризація
бібліотечних фондів, залежно від цінності та кількості наявних інвентарних
об'єктів, здійснюється, зокрема, в такі терміни:
– найбільш цінні фонди, що зберігаються в сейфах чи закритих шафах, –
щороку;
– рідкісні, цінні фонди – один раз на 5 років;
– фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових одиниць – один раз на 5
років;
– фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових одиниць – поетапно, один
раз на 7 років;
– фонди бібліотек від 200 до 600 тис. облікових одиниць – поетапно, один
раз на 10 років;
– фонди бібліотек від 600 тисяч облікових одиниць до 1 млн. облікових
одиниць –поетапно, один раз на 12 років;
– фонди понад 1 млн. облікових одиниць – поетапно, один раз на 15 років.
Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється шляхом звірки даних
Інвентарної книги бібліотечного фонду та даних бухгалтерського обліку з
наявними у фонді бібліотечними фондами, а також записами у формулярах
користувачів.
Слід зауважити, що вказаний Наказ, незважаючи на міжвідомчий характер
його застосування, не пройшов реєстрації у Міністерстві юстиції України
відповідно до «Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. за № 731, тому застосовувати його
можна лише в частині, що не суперечить нормативно-правовим актам, виданим
із дотриманням чинних правових норм. Зазначене стосується і встановлення
періодичності проведення інвентаризації бібліотечних фондів.
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Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться у декілька етапів:
–
підготовка до інвентаризації, інвентаризація фонду;
–
підбиття підсумків;
–
оформлення результатів інвентаризації.
Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється
комісія з числа працівників установи за обов’язкової участі головного
бухгалтера. Інвентаризаційну комісію очолює голова комісії – керівник
установи чи його заступник.
Наказом установлюються також терміни початку та закінчення робіт із
проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів в обліку.
Інвентаризації підлягають бібліотечні фонди за їхнім місцезнаходженням
та з урахуванням їхнього закріплення за матеріально відповідальними особами.
Голова комісії розподіляє обсяг роботи між членами комісії, перевіряє її
якість, веде облік, проводить та підбиває підсумки інвентаризації, слідкує за
виправленням виявлених помилок.
Основними видами інвентаризації бібліотечних фондів є:
– інвентаризація за інвентарними книгами;
– інвентаризація за контрольними талонами та індикаторними картками.
Вибір виду інвентаризації та позначок про неї визначається комісією.
Перед проведенням інвентаризації здійснюється інструктаж її учасників,
готуються відповідні документи обліку (інвентарні книги, індикаторний
каталог), а також необхідний інвентар (ручки, штемпелі, картки тощо),
перевіряється розстановка видань на полицях.
Під час інвентаризації звіряються дані Інвентарної книги бібліотечного
фонду та дані бухгалтерського обліку з наявними у фонді документами і
записами у формулярах користувачів.
Залежно від виду інвентаризації проводиться звіряння титульного аркуша
документа з інвентарною книгою або, після заповнення контрольного талону, –
з індикаторним каталогом.
Дані про документи, видані користувачам, беруться з облікових форм
(формуляри користувачів, читацькі вимоги, спеціальні журнали, протоколи
електронної видачі користувачам у комп'ютерній бібліотечній програмі). При
тотожності даних на документі ставиться відповідна позначка про
інвентаризацію .
Всі виявлені помилки у шифруванні документів підлягають виправленню.
У разі відсутності об'єкта, в інвентарній книзі або контрольному талоні
ставиться позначка "немає на місці", проводиться його повторний розшук, до
якого залучаються співробітники структурного підрозділу, де здійснюється
інвентаризація .
Наказом Міністерства культури і туризму України від 19.07.2005 р. за
№496 затверджено тимчасові примірні норми часу на основні процеси
бібліотечної роботи, у тому числі й збереження бібліотечного фонду.
Структура фонду основного зберігання і фонду рідкісних друкованих
видань ННСГБ НААН визначається специфікою і особливостями їх складових
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частин, необхідністю забезпечення ефективнішого їх розміщення, зберігання та
використання.
Структура бібліотечного фонду ННСГБ НААН
Фонд основного
зберігання
ННСГБ НААН

Книжковий фонд
вітчизняної
літератури

Книжковий фонд
іноземної літератури

Видання, що
продовжуються

Вітчизняні
періодичні видання

Література
тимчасового
зберігання

Автореферати

Альбоми

Іноземні періодичні
видання

Газети

Плакати

Колекції

Спецфонд

Фонд рідкісних
друкованих видань
XIX cт.

Книжковий фонд
вітчизняної літератури

Книжковий фонд
іноземної літератури

Вітчизняні періодичні
видання

Іноземні періодичні
видання

Альбоми

Газети

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України за №1038-р від
3 вересня
2009
р.
«ФОНД
ВИДАНЬ
XIX
СТОЛІТТЯ
З
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК» (далі Фонд) визнаний Національним надбанням України.
Проведення робіт у Фонді здійснюється відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що
становлять національне надбання» (додаток п. 4) за №1038-р від 03.09.09 р.;
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу» № 1561-III від 16.03.2000 р.; Наказу Міністерства культури
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і мистецтв України «Про затвердження інструкції про порядок відбору
рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до
Державного реєстру національного культурного надбання» та за № 708 від
20.11.2001. р. нормативною документацією з питань виявлення, формування,
збереження, обліку й використання фонду рідкісних видань ННСГБ НААН:
«Положення про фонд рідкісних друкованих видань» (2003); «Інструкції про
виявлення, облік та збереження особливо цінних документів ННСГБ УААН»;
«Паспорта колекції рідкісних друкованих видань XIX ст.» (2009).
У 2010 р. було проведено інвентаризацію даного Фонду. Загальна
кількість видань становить 10 302 прим., з них 3 274 вітчизняні видання, 602 –
іноземні на 10 мовах світу.
Наприкінці кожного календарного року ведеться облік загальної наявності
вітчизняних та іноземних видань XIX ст. та здійснюється підрахунок їх
вартості. Дані подаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту й
НААН України. Для створення страхового фонду рідкісних видань XIX ст. із
сільськогосподарської тематики за трирічний період роботи Фонду оцифровано
21 книгу і переведено на мікрофільм одне видання.
Склад і стан наукового об’єкта,
що становить національне надбання (НН),
станом на 01 січня 2012 р.
Назва наукового об’єкта НН, в
тому числі його частин

Фонд видань, випущених у XIX
столітті з сільськогосподарської
тематики Державної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
Української академії аграрних наук
Колекція російськомовних
сільськогосподарських книг XIX
століття (1825-1900 рр.)
Колекція іноземних
сільськогосподарських книг XIX
століття (1802-1900 рр.)
Колекція російськомовних
періодичних
сільськогосподарських видань XIX
століття (1838-1900 рр.)
Колекція іноземних періодичних
сільськогосподарських видань XIX
століття (1887-1900 рр.)
Колекція російськомовних
сільськогосподарських газет XIX
століття (1856-1899 рр.)

Одиниця
зберігання

Загальний
стан
наукового
об'єкта
НН та його
частин
(% зносу)

Балансова вартість,
грн.
первинна залишкова

358346,96

10 302 прим.
3341 прим.
644 прим.
4967
прим.
або 57 назв
384 прим.
або 14 назв
784 прим.
або 3 назви

190
277

Задовільний,
15% зносу.
Кімната № 19
Задовільний,
10% зносу.
Кімната № 19
Задовільний,
15% зносу.
Кімната № 19
Задовільний,
10% зносу.
Кімната № 19
Задовільний,
15% зносу.
Кімната № 19

353561,23

4785,73
б/ц

б/ц
б/ц

Колекція іноземних
сільськогосподарських газет XIX
століття (1887-1900 рр.)

182 прим.
або 3 назви

Задовільний,
10% зносу.
Кімната № 19

б/ц

Згідно з даниими річних звітів відділу збереження наукових фондів у
1999 році було здійснено переоблік 7.521 прим.
У 2000 р. – 7 048 прим. Всього за два роки перевірено 14 569 прим.
У 2011 р. було перевірено 7000 прим. загального книжкового фонду.
Облік фондів в автоматизованому режимі передбачає використання
штрих-кодової технології, яка володіє величезним потенціалом для
використання у бібліотеках, оскільки відбувається ідентифікація користувача
штрих-кодами і формування реєстраційних баз даних відвідувачів бібліотеки.
У сучасних АБІС інформація електронного каталогу технологічно пов'язана з
реєстраційними базами даних користувачів і дає змогу «прив'язати» видані та
повернені книги до конкретного користувача, контролюючи період відсутності
документа у фонді. Все це відіграє важливу роль при обліку, а отже, і в
збереженні бібліотечних фондів.
Для підвищення ефективності технології штрихового кодування з метою
збереження бібліотечних фондів доцільно синхронізувати процес нанесення
штрих-коду на фондові документи й читацькі квитки, що й відбувається у
ННСГБ НААН. Синхронізація штрихового кодування цих двох потоків дає
змогу не тільки забезпечити повний контроль за рухом фондів, але й
здійснювати диференційований аналіз читацького попиту в автоматизованому
режимі, удосконалювати структуру й організацію бібліотечних фондів.
Починаючи 2009 року, шляхом застосування шрих-кодової технології
різними відділами ННСГБ НААН було проведено інвентаризацію бібліотечних
документів загальною кількістю 76 590 прим.
З них: дисертаційний фонд – 90 прим.; автореферати дисертацій – 5.000
прим.; фонд депозитарного зберігання – 27.000 прим.; вітчизняні періодичні
видання – 22.700 прим.; іноземні періодичні видання – 300 прим.; книги
вітчизняні (наукові праці, збірники, монографії) – 14.600 прим.; іноземні –
1.400 прим.; ретровведення – 3.700 прим.; спецфонд – 900 прим.; звіти – 900
прим.
Отже, застосування інформаційних технологій з метою забезпечення
збереження бібліотечних фондів у процесі їх використання є невід’ємною
частиною комплексного підходу до вирішення питань автоматизації бібліотек
на сучасному етапі.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ННСГБ НААН У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ
Тарабрін О.Є.,
д.с.-г.н.,
професор,
заступник
директора з наукової роботи
ННСГБ НААН
Прикладне дослідження на тему «Удосконалити систему інформаційнобібліотечного обслуговування АПВ в Україні та адаптувати її для потреб
трансферу інновацій» (державна реєстрація № 0111U003537) виконувалося
згідно з календарним планом його першого етапу - «Оптимізація
інформаційно-аналітичної діяльності ННСГБ НААН у сучасних умовах,
застосування інноваційних технологій у роботі з інформаційноаналітичного
обслуговування
користувачів
бібліотеки,
розробка
інформаційно-аналітичної продукції, зокрема підготовленої бібліотечними
центрами, у здійсненні ефективного трансферу інновацій в АПВ»на суму
3 086,7 тис. грн.
У даному прикладному науковому дослідженні основна увага
зосереджувалася на темах:
1. Організація науково-консультаційного та інформаційного забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників. Розробка інформаційно-аналітичної
продукції, зокрема підготовленої бібліотечними центрами, у здійсненні
ефективного трансферу інновацій в АПВ.
2. Розробка науково-інформаційної бази ННСГБ НААН для прийняття
оптимальних управлінських рішень, формуванні вітчизняного інформаційного
простору.
3. Корпоративна діяльність з бібліотеками мережі зі створення
корпоративного електронного каталогу (КЕК) та з обміну повнотекстовими
базами даних (БД) між бібліотеками аграрного профілю України.
4. Електронна інформація: вдосконалення організації та використання.
5. Наповнення електронної бібліотеки ННСГБ НААН для розширення
доступу користувачів до електронних ресурсів.
6. Удосконалення методів використання наукової періодики та електронних
версій періодичних видань у процесі підготовки інформаційно-аналітичних
продуктів для задоволення інформаційних запитів дистантних користувачів
бібліотек.
7. Формування БД Електронного Каталогу «УкрАгротека» ННСГБ НААН
 нові надходження,
 періодика,
 ретроспектива,
 іноземна книга, та ін..
8. Аналітичний розпис статей з періодичних видань у системі ІРБІС.
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9. Оптимізація процесів комплектування фонду ННСГБ НААН із
застосуванням комп’ютерних технологій. Використання «АРМ Комплектатор»
системи «Ірбіс» для переведення процесів комплектування на машинні
технології.
10. Інформаційно-аналітичне забезпечення фахівців АПВ в автоматичному
режимі з використанням новітніх технологій, зокрема штрих-кодової технології.
11. Впровадження автоматизованої системи обслуговування користувачів
ННСГБ у читальній залі та на персональному абонементі в АБІС «ІРБІС».
12. Впровадження автоматизованої системи обслуговування користувачів
ННСГБ НААН через послуги міжбібліотечного абонементу з використанням ЕДД.
13. Розробка впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну
бібліографічними та архівними записами, їх гармонізації з міжнародними
правилами;
14. Удосконалення нормативно-правової бази з питань:

дотримання прав суб'єктів авторського права і суміжних прав під час
створення та використання електронних бібліотечних ресурсів;

статусу електронних інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті;

статусу електронних видань, що не мають друкованих аналогів, їх
передачі на постійне зберігання до бібліотек і забезпечення доступу до них;

обов'язкової передачі до бібліотек електронних копій тиражованих
видань.
15. Розробка методики (процедура) формування добірок по інноваціях в
різних галузях сільського господарства, використовуючи РЖ; проваджувані
наукові дослідження в НАН, НААН, галузевих НДІ, дисертаційних роботах,
виданнях комерційних структур, наприклад АМАКО, інших).
Вся робота з виконання завдань дослідження була побудована згідно з чітко
визначеним планом розвитку бібліотечно-інформаційно-аналітичного блоку
нашої установи, а також реально усвідомленою метою – створення сучасного
наукового бібліотечно-інформаційного центру, який би відповідав всім реаліям
сучасності.
Дозволю собі трошки зупинитись на цьому питанні за напрямами роботи.
Відділ комплектування.
В умовах тотального скорочення комплектування традиційними носіями
інформації (книги, брошури, періодика та ін.) вкрай необхідно терміново
переходити на комплектування повнотекстовими базами даних різних країн
світу (особливо Росії, Білорусії та ін.), наповнення повнотекстовими матеріалами
серверу бібліотеки. Необхідно підвищувати кваліфікацію працівників цього
відділу з освоєння та використання «АРМ Комплектатор» системи «Ірбіс» для
переведення процесів комплектування на машинні технології.
До загального книжкового фонду бібліотеки за 2011 р. надійшло 15 370
назв документів, з яких вітчизняних видань – 14 519 назв, а іноземних – 114. На
сьогоднішній день наш бібліотечний фонд становить 1 033 951 видань.
Основними джерелами його поповнення останнім часом були: Адміністрація
Президента України (47,2 %); Кабінет Міністрів України (22,3 %), обов’язковий
примірник (8,7 %), Національна парламентська бібліотека України (3,0 %), інші
джерела: видавництва, представництва ООН в Україні, звіти НДУ, дарунки та ін.
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(2,8 %). Також фонд поповнився на 5,4 % авторефератами дисертацій
(681 прим.).
Відділ бібліотечно-інформаційних технологій та наукової обробки
документів.
Вважаю, що це основний центр розвитку нашої бібліотеки в плані
інформаційно-бібліотечного забезпечення (заслуга завідувачки Л. М. Татарчук).
Тут поряд з традиційною обробкою з 2000 р. впроваджено електронну
(електронний каталог), з 2010 р. – штрих-кодування, з 2011 р. – створення
Електронної бібліотеки ННСГБ НААН. Комусь це все може здатись легким і
простим, але за цим стоїть кропітка робота (методична, організаційна та ін.), що
потребує високої кваліфікації. Тут створюються власні електронні ресурси – поперше, електронний каталог ННСГБ – «УкрАгротека». Це база даних, яка
містить понад 140 тис записів, включаючи електронну бібліотеку, тобто
посилання з повним текстом, інші бази даних (нові надходження, періодика,
ретроспектива, іноземна книга, автореферати дисертацій та ін.). Все що
надходить до бібліотеки –систематизується, обробляється і видається
користувачу в максимально зручному вигляді.
Реферативний журнал.
Зрозуміло, що не може бути так, як є зараз, тобто є проблеми з дубляжем
функцій обробки та реферування статей періодичних видань та ін. Занадто
дороге задоволення для нашої установи стає створення та видання
Реферативного журналу в тому вигляді, в якому він є зараз та, за великим
рахунком, дуже мала віддача.
За дорученням Вченої Ради розробляється концепція реформування відділу
Реферативного журналу (є тільки деякі елементи цієї концепції – це електронний
вигляд, усунення дубляжу, розробка структури реферату, або анотації,
відповідність міжнародним стандартам (АГРИС, КАРИС), співпраця з
міжнародними базами (для участі в системах цитувань) та ін.
Впродовж звітного року підготовлено і видано 4 номери щоквартального
РЖ «АПК»
Відділ документального забезпечення та збереження наукових фондів:
Також дуже важлива ділянка та сектор роботи, насамперед, роботи з
людьми, з користувачами. Головне завдання цього відділу – електронна
автоматизована система книговидачі. Усі підстави для цього маємо: – АРМ
«Книговидача» системи ІРБІС, електронний читацький квиток, штрихкодування, комп’ютери, сканери штрих-коду. Єдине, що заважає – мала частка
фондів в електронному каталозі. І тут, на мій погляд, потрібен прорив (майже
всі бібліотеки так робили) і це уже робота сектору збереження, пов’язана з
організацією цього процесу (вб’ємо двох зайців: внесемо фонди в ЕК та ще й
інвентаризацію проведемо).
У 2011р послугами ННСГБ НААН скористалося 7 727 користувачів.
Зареєстровано 19 972 відвідування. Кількість виданих документів – 168 848
примірників (що на 276 більше, ніж у 2010 р.).
Послугами персонального абонементу скористалося 129 читачів.
Книговидача становила 880 примірників. Кількість відвідувань – 1 164.
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Послугами міжбібліотечного абонементу скористався 41 колективний
абонент мережі НААН, Міністерства аграрної політики та продовольства
України й інших установ Києва та Київської області. Було одержано
526 замовлень на бібліотечні документи з фондів ННСГБ. Для Президії НААН, а
також для виконання планової науково-дослідної роботи ННСГБ у провідні
наукові бібліотеки Києва було надіслано 119 замовлень, з них одержано 88
видань. Книговидача на міжбібліотечному абонементі становить 623
примірники.
За 2011р у читальній залі Бібліотеки було проведено 36 виставок нових
надходжень, де експонувалось 3 701 наукове видання, з якими ознайомилось
3 612 користувачів. Наукові видання з питань розвитку окремих галузей
сільського господарства, впровадження інтенсивних технологій вирощування та
переробки сільськогосподарської продукції, вдосконалення господарського
комплексу в аграрному секторі експонувались на 22 тематичних виставках.
Ефективними методами популяризації бібліотечно-інформаційних ресурсів
аграрної науки були Дні інформації та Дні спеціаліста. Спільно з бібліотеками
науково-дослідних установ мережі НААН проведено два Дні інформації. На
даних інформаційних заходах експонувалось 544 наукові видання, з якими
ознайомилось 639 науковців та фахівців агропромислового виробництва.
Книговидача становила 1 166 прим.
Відділ впровадження наукових розробок та технічного забезпечення
бібліотечних процесів.
Цей відділ спочатку мав два напрями роботи – автоматизація бібліотечних
процесів, а також науковий менеджмент та впровадження наукових розробок.
автоматизація бібліотечних процесів – це понад 50 комп’ютерів у
постійному користуванні з супутнім обладнанням (принтери, сканери та ін. з
програмами Word, Excel, антивірусами), Інтернет, внутрішня локальна мережа,
серверний блок з декількома серверами, автоматизована інформаційнобібліотечна програмна система ІРБІС з 6 АРМами, ведення сайту ННСГБ,
ведення внутрішнього сайту (Інтранет) та головне за останній час – створення
Електронної бібліотеки та Лабораторії оцифровування фондів. Працюють
фахівці І.Г Пімєнов та В.В. Гудзеватий, а також Е.В. Юрчак, яка веде ЕК та
наповнює ЕБ під керівництвом С.В. Бородіна.
Сайт ННСГБ НААН на сьогодні найкращій серед сайтів наукових,
спеціальних та публічних бібліотек за своєю наповненістю, інформативністю,
зручністю, а також має ноу-хау: поєднання пошукової системи з
повнотекстовими матеріалами, інші особливості.
Внутрішній сайт, також навряд чи кожна бібліотека України має. На ньому
розміщена інформація для службового користування (інструкції, методична
інформація, повнотекстові бази ЕБ, довідкова інформація та ін.).
ЕБ – реальнодіюча повнотекстова база даних. Такої ні у кого немає – ми від
початку не робили показуху, вивчили все що є найкраще та створюємо ще краще.
Напрям наукового менеджменту та впровадження наукових розробок
вкрай необхідний, особливо в умовах скорочення фінансування в діяльності
сучасних бібліотек. Робота в цьому напряму ще удосконалюється, ведеться
пошук нових форм та методів наукового інформаційно-бібліотечного
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менеджменту. Це, зокрема, підбір наукових тематичних добірок з фондів
ННСГБ, пошук замовників, сумісна діяльність з редакціями відомих і не дуже
науково-популярних журналів с-г напряму на платній основі, періодичне
інформування наукових установ НААН з усіх напрямів с-г науки, доставка
повнотекстових матеріалів з усіх країн світу (через систему АГЛИНЕТ) та
багато інших напрямів.
У минулому році співробітниками бібліотеки реалізовано тематичних
добірок на 46886 грн, продано РЖ – на 5 200 грн.
У перспективі – потужний консалтинговий центр з висококваліфікованих
фахівців за всіма напрямами с-г науки та виробництва, що привнесуть значну
частку в фінансування установи.
Це також продовження роботи з профільними інформаційними установами
країн світу з метою інтеграції у світовий ринок інформаційних ресурсів і послуг,
використання світових кумулятивних інформаційних продуктів.
Продовження роботи з інтеграції та налагодження зв’язків з посольствами
країн світу (як відомо у нас склалися непогані відносини з посольствами
Франції, Німеччини, Польщі, Росії, Ізраїлю) дуже перспективною може бути
співпраця з посольствами Китаю, США, Канади).
Кінцевими результатами та формами виклнання завдань стали:

створення науково-тематичних добірок, проведення тематичних
книжкових виставок, днів наук та інформації;

розробка рекомендацій з ефективного впровадження інновацій
шляхом організації науково-консультаційного та інформаційного забезпечення
АПВ;

розробка інструктивно-методичної документації,

видання
науково-допоміжних
бібліографічних
покажчиків,
методичних інноваційних рекомендацій;

поповнення бази даних нових надходжень іноземною та
вітчизняною літературою, бази даних нових надходжень у фонди ННСГБ на
електронних носіях, створення бази даних «Фонд видань ХІХ ст.», мережі
бібліотек аграрного профілю, науково-аналітичних добірок;

поповнення БД нових надходжень іноземної
та вітчизняної
літератури, поповнення БД «Звіти Національної академії аграрних наук»,
Створення бази даних «Польська книга у фондах ННСГБ НААН».

частковий перехід на автоматизовану реєстрацію книговидачі
бібліотечних документів,

впровадження єдиних стандартів обміну бібліографічними та
архівними записами;

розробка рекомендацій з охорони авторських прав при формуванні
електронної бібліотеки;

удосконалення нормативно-правової бази при формуванні
електронної бібліотеки ННСГБ НААН;

розробка рекомендацій з технології відбору інноваційних
напрацювань.
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СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ
«ФОНД ВИДАНЬ XVII –ХІХ СТ. БІБЛІОТЕК НАУКОВОДОСЛІДНИХ УСТАНОВ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ» В АБІС «ІРБІС»
Гриценко Н.Ф.,
к.і.н., зав. відділу документного
забезпечення
та
збереження
наукових фондів ННСГБ НААН
Прагнення України увійти до європейської спільноти потребує від
держави виконання певних вимог, які мають бути прописані у нормативних
актах державного, регіонального і відомчого рівнів.
Ці вимоги,зокрема у бібліотечній справі, формуються залежно від рівня
розуміння суспільством впливу бібліотек на його розвиток. Тобто держава і її
громадяни мають усвідомити значущість бібліотек як основи сучасної
інформаційної мережі й охорони культурного надбання. Саме на цій підставі
мають створюватися нормативи і система заходів, спрямованих на розвиток
інформаційних функцій бібліотек, забезпечення збереження бібліотечноінформаційних ресурсів як основи національної пам’яті народу України.
Бібліотечний спадок становить головну частину культурного надбання
європейських держав. Значний внесок до нього належить і бібліотекам
України, де зберігається понад 60 млн документів XV–XX ст., майже 2 млн з
яких належать до категорії рідкісних і цінних, у т.ч. таких, котрі мають світове
значення. Усі ці скарби європейської, зокрема української культури,
потребують певних заходів щодо їх збереження за умов розширення доступу до
них користувачів, у т.ч. шляхом активного використання сучасних
інформаційних технологій.
У всьому світі бібліотечні фонди розглядаються як стратегічний ресурс
держави, головний ланцюг системи збереження культурного надбання нації.
Так, Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій (ІФЛА) ще в 1984 р.
було ухвалено програму «Збереження та консервація» (РАС), спрямовану на
розроблення правил зберігання та використання бібліотечних фондів.
Організацією Об’єднаних Націй (ЮНЕСКО) були ухвалені «Директиви
можливих міжнародних дій щодо збереження бібліотечних матеріалів».
ІФЛА спільно з ЮНЕСКО розробила документ під назвою «Планування
заходів щодо забезпечення готовності до стихійного лиха, природних
катастроф та ліквідації їх наслідків у бібліотеках та архівах». У межах цього
проекту в багатьох країнах світу (Росія, Франція, Канада, Японія, Індія) були
створені національні програми щодо забезпечення збереження бібліотечних
фондів. Такий документ було розроблено і в Україні. Це міжвідомча «Програма
збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 рр.», затверджена
Постановою Кабінету Міністрів України у 1999 році. Державним замовником
робіт з виконання Програми було визначено Міністерство культури і мистецтв
України (МКіМ України), а організаційно-методичне, координаційне та
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матеріальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства здійснювала
Національна парламентська бібліотека України (НПБ України).
Основними завданнями Програми були такі:
– державний облік документів, які є національним культурним надбанням;
– консервація і репрографія бібліотечних та архівних фондів, зокрема,
аналіз їхнього фізичного стану, проведення низки досліджень;
– охорона бібліотечних та архівних фондів, кадрове та технічне
забезпечення.
Загальна сума фінансування завдань Програми становила 10 млн. 890 тис.
грн, зокрема, 3 млн 257 тис. грн. передбачалося виділити із державного
бюджету, 1 млн 21 тис. грн. із місцевих бюджетів та 6 млн 112 тис. грн із
позабюджетних джерел.
Першим завданням Програми, що передбачало проведення державного
обліку документів, які є національним культурним надбанням, було
розроблення програмного забезпечення та оснащення бібліотек і архівів
загальнодержавного значення технічними засобами.
Після обговорення на Міжвідомчій координаційній раді при МКіМ
України, НПБ України на допомогу бібліотекам-учасницям проекту розробила
«Інструкцію про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з
бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного
надбання» (20.11.2001 р. за № 708), яку було затверджена на рівні МКіМ
України та зареєстрована у Міністерстві юстиції України.
У 2002 р. для учасників проекту були підготовлені рекомендації
«Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного
реєстру національного культурного надбання». Таким чином у 2000-2002 рр.
здійснювалось організаційно-методичне та технічне забезпечення першого
завдання Програми.
У бібліотеках розпочалася дуже важлива, складна і тривала робота щодо
створення Державного реєстру національного культурного надбання.
Укладання такого облікового документа загальнодержавного значення – є
назрілим і конче необхідним фактом, адже ми досі навіть приблизно не знаємо,
які книжкові скарби і в якій кількості зберігаються у сховищах держави. Реєстр
має об’єднати інформацію про найкращі, найцінніші, найрідкісніші документи
для використання набутих людством знань у сучасних або майбутніх наукових
дослідженнях. Державний реєстр також украй необхідний працівникам митниці
для унеможливлення вивозу національного надбання за межі держави.
Необхідно відзначити те позитивне, що було досягнуто завдяки цій
програмі та визначити проблемні питання, які необхідно вирішити.
По-перше, затвердження Програми на державному рівні стало визнанням з
боку держави значущості та актуальності визначених проблем.
По-друге, створення Міжвідомчої координаційної ради при МКіМ
України сприяло взаємодії бібліотек різних форм власності та архівів у
реалізації завдань Програми.
По-третє, фінансування на державному рівні, навіть дуже незначне, дало
змогу розпочати роботу зі створення Державного реєстру, закупити для
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бібліотек загальнодержавного значення технічне обладнання з метою
створення страхового фонду документів, залучити потенціал науководослідних установ, відомств, які беруть участь у реалізації завдань Програми,
до проведення наукових досліджень та підготовки за їхніми результатами
методичних рекомендацій для бібліотек та архівів, розробити навчальні
програми курсів, лекцій, практичних занять з питань збереження документів, їх
реставрації та репрографії.
Програма стала величезним стимулом у діяльності бібліотек щодо
розроблення регіональних програм, вивчення своїх фондів, виділення окремих
підрозділів для цінних і рідкісних видань.
Разом з тим варто визнати, що обсяги фінансування Програми не
відповідали поставленим завданням.
Терміни, встановлені для створення Державного реєстру національного
культурного надбання не відповідають реальним термінам здійснення цієї
важливої і довготривалої роботи.
Активну участь у створенні Державного реєстру національного
культурного надбання взяла і ННСГБ НААН. Було проведено величезну роботу
по відбору рукописних, рідкісних і цінних видань з фондів бібліотеки.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 1038-р від 3 вересня
2009 року «Фонд видань сільськогосподарської тематики ДНСГБ НААН,
випущених у ХІХ ст.» визнано Національним надбанням України.
Тим часом, у фондах бібліотек науково-дослідних установ і вищих
навчальних закладів аграрного профілю України також зберігається велика
кількість рідкісних і цінних видань, але цілісної та вичерпної інформації про
склад і цінність цих документів не існує.
У зв’язку з цим, а також на виконання «Інструкції про порядок відбору
рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до
Державного реєстру національного культурного надбання», затвердженої
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 р. за № 708
та наказу НААН від 23.07.2007 р. за № 74 «Про невідкладні заходи щодо
збереження бібліотечних фондів» ННСГБ НААН прийняла рішення розпочати
створення електронної бази даних «Фонд видань XVII –ХІХ ст. бібліотек
науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю
України» в АБІС «ІРБІС». Виконавцем цієї роботи став сектор збереження
наукових фондів відділу документного забезпечення та збереження наукових
фондів.
Взяти участь у цій роботі та стати співавтором і співвиконавцем
пошукової наукової теми було запропоновано 42 науково-дослідним установам
мережі НААН та вищим навчальним закладам аграрного профілю України.
Критерії, за якими повинен здійснюватись відбір документів:

російські та українські видання до 1900 р. включно;

надруковані російською та українською мовами;

видані на території Росії та України в різні історичні етапи їх
розвитку;
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аграрної тематики, видані російською та українською мовами
незалежно від місця опублікування (країни);

авторами є відомі українські та російські вчені-аграрії;

книги, видані російськими та українськими науково-дослідними
установами, навчальними закладами.
Бібліографічний опис видань здійснювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2007
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання» із зазначенням шифру книги (інвентарного номера) бібліотекифондоутримувача.
Інформацію щодо наявності видань необхідно було надати на електронних
носіях або електронною поштою до 31 червня 2012 року.
На сьогодні інформація надійшла із 6 установ, а саме:
Національного інституту виноградарства і виноробства «Магарач» НААН
(84 б.г. дж.);
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (116
б.г.дж.);
Інституту рибного господарства НААН (52 б.г.дж.);
Інституту тваринництва НААН (13 б.г.дж.)
Одеського державного аграрного університету (224 б.г.дж. 1819-1918 рр.
російською мовою);
Херсонського державного аграрного університету (104 б.г.дж.).
Кількість введених бібліографічних записів (книг, монографій) в
електронну базу даних «Фонд видань XVII –ХІХ ст. бібліотек науководослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України»
становить 477.
Найдавніше видання датується 1799 р. і зберігається у фондах наукової
бібліотеки Одеського державного аграрного університету:
Начальные основания естественной истории, содержащие царства
животных, произростаний и ископаемых. Царство животных. Кн.1. Ч.1. –
С-Пб., 1799. – 168 с.
Його автор – російський хімік і мінералог, академік В.М.Севергін. Як
вчений він був на висоті тогочасного розвитку природничих наук у
європейському науковому світі, постійно вивчав природу, збагачував і
розповсюджував знання у вітчизняному суспільстві. На думку В. М. Севергіна ,
головним завданням мінералога і взагалі натураліста повинна бути точність у
спостереженнях і описах з відхиленням всіляких довільних теорій, які з
рештою приносять тільки шкоду.
У наукових фондах цієї ж бібліотеки знаходяться й інші цікаві наукові
видання, наприклад книга придворного ветеринарного лікаря, члена
Імператорського Вільного Економічного Товариства О. С. Пашкевича:
Пашкевич О. С. Точнейшее описание признаков бешенства собак и
других домашних животных: научное издание / О. С. Пашкевич. – СПб.,
1819. – 75 с.
Видання К.Путша :
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Путш К. Описание картофеля с подробным изложением истории
оного, разных пород и способов разведения и употребления в хозяйстве :
научное издание / К. Путш. – СПб., 1821. – 183 с.
Книга М. М. Паргаміна, присвячена проблемі психологічної природи
інстинкту :
Паргамин М. Н. Сознательность, любовь и семейная жизнь у
животных: научное издание / М. Н. Паргамин. – СПб., 1899. – 272 с.
Матеріали першого вітчизняного товариства пасічників:
Первое собрание русского общества пчеловодства 9 ноября 1891 г.:
научное издание. – СПб., 1892. – 24 с.
Праці про хвороби картоплі В. А. Поггенполя – видатного вітчизняного
вченого, якого по праву називають «батьком російської фенології» та одним із
фундаторів сільськогосподарської метеорології.
У фондах наукової бібліотеки Херсонського державного аграрного
університету зберігається переклад наукового видання відомого датського
ботаніка,
еколога,
альголога,
міколога,
мікробіолога,
одного
з
основоположників екологічної морфології рослин, який пов’язував
розповсюдження рослин з певними умовами існування, – Й. Вармінга:
Варминг Й. Систематика растений: научное издание / Й. Варминг ;
пер. с датского: С. Ростовцев, М. Голенкин ; авт. предисл. К. А.
Тимирязев. – М. : Книжный магазин Н. И. Мамонтова, 1893. – 624 с.
У бібліотеці Інституту тваринництва НААН зберігається переклад
німецького видання професора зоотехнії і сільськогосподарської економії
вищої сільськогосподарської школи в Берліні Г. Заттегаста, який залишив
глибокий слід у німецькій і світовій науці про розведення тварин:
Заттегаст Г. Скотоводство: в 2-х частях / Г. Заттегаст ; ред.
О. А. Гримм. – СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1881. – 670 с.
Такі приклади можна наводити і далі.
Отже, збереження документного бібліотечного фонду України, як
матеріальної та духовної скарбниці для майбутніх поколінь, є важливим
завданням і обов’язком бібліотек, одним з пріоритетних напрямів її діяльності.
Маємо сподівання, що отримаємо інформацію про склад наукових фондів й
інших бібліотек нашої мережі і ця робота буде продовжена.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ
НАУКИ ТА ЇЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ У 1940-1945 рр.
Черниш О.О.,
к.і.н.,
провідний
науковий
співробітник
сектору наукознавства
Центру історії аграрної науки
ННСГБ НААН
У 2012 році сектор наукознавства здійснював дослідження відповідно до
плану НДР ННСГБ НААН за темою «Розробити науково-організаційні та
концептуальні основи становлення та розвитку сільськогосподарської
дослідної справи в Україні: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі,
біографічні та джерелознавчі аспекти дослідження», в межах якої було
поставлено
завдання
вивчити
історичний
етап
у
розвитку
сільськогосподарської науки та її управління, який обмежується 1940-1945 рр.
Переглянуто понад 70 справ із фондів Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління України: № 27 «Міністерство сільського
господарства України, м. Київ» (1919–1985 рр.), № 4759 «Український ордена
Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут землеробства
Південного вiддiлення ВАСГНIЛ, м. Київ» (1931–1975 рр.), а також понад 20
справ Центрального державного історичного архіву України м. Києва. Крім
того, опрацьовано друковані періодичні видання тих років, а також збірник
документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук
України
Характерним для сьогодення є те, що навіть через десятиліття після
закінчення Другої світової війни інтерес до реалій того часу не слабшає і будьякі нові свідчення про неї викликають гострий резонанс. Це дає підстави
дослідникам доповнювати літопис війни. Тим більше, що історична наука в
недалекому минулому була змушена обслуговувати ідеологічні потреби
тогочасної політичної еліти, задовольняти вузько партійні і авторитарні
інтереси правлячої верхівки.
Очевидна залежність воюючих радянської і німецької тоталітарних систем
від українських промислових, сільськогосподарських, людських ресурсів
зумовила вкрай безкомпромісний, жорсткий характер бойових дій на території
УРСР. Українська земля перетворилася на поле гігантської битви між
німецькими і радянськими військами. Наслідки збройного протистояння були
трагічними. Через злочинні прорахунки радянського керівництва територія
України з її промисловим, сільськогосподарським, людським потенціалом була
окупована німецькими військами. Вільними від ворожих військ залишалися
кілька районів Сталінської і Ворошиловградської областей, які були окуповані
значно пізніше - в липні 1942 р. З моменту окупації бере початок період так
званого «Нового порядку», встановленого німецькими загарбниками. Україна
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перестала існувати як суб’єкт державного права. Її було штучно поділено
нацистським керівництвом на ряд регіональних утворень. Територія УРСР
стала важливою частиною німецького простору, невичерпним постачальником
продовольства, робочої сили, технічної сировини для промисловості
Німеччини. Водночас умови запеклої війни гостро поставили питання про
якомога повне використання всіх наявних сільськогосподарських ресурсів з
метою забезпечення потреб країни і фронту продовольством, промисловість –
технічною сировиною.
У роки Другої світової війни було повністю зруйновано матеріальнотехнічну базу всіх галузей сільськогосподарського виробництва України. Після
визволення в сільському господарстві республіки залишилася третина
тракторного парку в порівнянні з довоєнним рівнем, в 3 рази зменшилася
кількість сільськогосподарських машин, у 5 разів – комбайнів. Відступаючи під
ударами радянських військ, фашисти вивозили на захід продовольчі і
сировинні ресурси. В українських колгоспах внаслідок бойових дій та за
вказівками як радянських, так і німецьких органів влади було знищено понад
230 тис. будівель, 18 млн га посівів сільськогосподарських культур, вирубано
144 тис. га садів і виноградників.
Надзвичайно згубним для подальшої долі тваринницької галузі було
знищення племінної справи. До війни в УРСР була створена і ефективно
функціонувала база відтворення племінної худоби, яка задовольняла
республіканські потреби, а також давала змогу постачати племінну худобу в
інші області та республіки СРСР. Значну її частину було втрачено в ході
евакуації в перші місяці війни, а ту, що залишилася, було розграбовано, забито
або вивезено гітлерівцями до Німеччини, в результаті чого на час визволення
України племінне тваринництво фактично було знищене.
За період окупації сильно постраждала і кормова база тваринницької
галузі. Сівба кормових культур не проводилася, площі ж під багаторічними
травами були незначними, а стан угідь – незадовільним (зрідженість та
забур'яненість). Так, наприклад, у звільнених в 1943 р. лівобережних областях
кормовими культурами було засіяно лише 20% площ щодо рівня 1940 р., в т.ч.
багаторічними травами – 31%, однорічними травами – 13,9, коренеплодами –
10,1 % площі порівняно з площею 1940 р. Ситуація до того ж ускладнювалася
цілковитим знищенням насінництва кормових культур.
Відбудова сільського господарства УРСР почалася вже взимку 1943 р., з
моменту визволення окремих її районів і областей. Партійні і державні органи
у своїй діяльності керувалися постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 23 січня
1943 р. «Про заходи по відбудові МТС та колгоспів у районах, що
визволяються від німецько-фашистських окупантів».
Згідно з постановою, місцеві партійні і радянські органи зобов'язані були
відновити роботу земельних відділів райвиконкомів і спрямувати їх зусилля на
відбудову колгоспів, організацію сільськогосподарських робіт. Протягом
найближчих двох-трьох тижнів необхідно було провести збір і інвентаризацію
всього збереженого колгоспного майна та реманенту, взяти на облік усю
робочу і продуктивну худобу, зосередити її на фермах, забезпечити належний
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догляд за нею. Надаючи відбудові колгоспів і МТС першочергового значення,
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР зобов'язали Наркомат землеробства СРСР надавати
через кожні п'ять днів відповідну інформацію про хід виконання постанови.
Документом передбачалося також повернення у Ворошиловградську і
Харківську області евакуйованого з них тракторного парку та інших
сільськогосподарських машин, а також забезпечення цих областей новою
технікою. Було заплановано підготовку необхідних спеціалістів сільського
господарства в багатьох областях РСФСР і республіках Середньої Азії.
У 1944 р. в УРСР загальна посівна площа під сільськогосподарськими
культурами порівняно з довоєнною досягла 71 %, а сівбу зернових культур
проведено на площі, що становила 80 % довоєнного рівня. В 1945 р. було
засіяно вже 76 % загальної площі порівняно з довоєнними показниками.
Відповідно зерновими культурами засіяно 84 % площі, соняшником – 125, і
просом – 121 %.
Щодо наукового забезпечення сільського господарства, то станом на 1940
р. УРСР мала розгалужену мережу науково-дослідних інститутів, селекційних,
садово-городніх, тваринницьких і лісових дослідних станцій, дослідних полів
та опорних пунктів. Мережа підпорядковувалася здебільшого Наркомату
земельних справ УРСР, а також Наркомату харчової промисловості УРСР і
Наркомзему Союзу РСР. Крім того, працювала низка сільськогосподарських
учбових кафедр в університетах й інститутах Наркомату освіти УРСР.
Проблеми аграрної науки розглядалися в межах Академії наук УРСР у Відділі
біологічних наук, куди входили Інститут ботаніки, Інститут зообіології та ін.
У систему Наркомату харчової промисловості УРСР входили 2 інститути,
6 науково-дослідних станцій та більше 20 опорних пунктів; до Наркомзему
СРСР - 3 науково-дослідних інститути, 6 державних селекційних станцій і
мережа опорних пунктів, розташованих у колгоспах. Наукова тематика
згаданих установ щодо окремих напрямів дублювалася у тематичних планах
мережі науково-дослідних установ Наркомзему УРСР, яка станом на початок
1941 року складалась із 10 науково-досвідних інститутів, 28 дослідних станцій,
16 дослідних полів і 42 опорних пунктів, розташованих у колгоспах української
республіки. До групи рільництва входили: Український науково-дослідний
інститут соціалістичного землеробства (м. Київ) з мережею дослідних станцій,
полів та дослідних пунктів, Український науково-дослідний інститут
соціалістичного землеробства (м. Харків) з мережею дослідних станцій, полів
та дослідних пунктів, Український науково-дослідний інститут зернового
господарства (м. Дніпропетровськ) з мережею дослідних станій, полів та
дослідних пунктів. До групи з вивчення плодоовочевих культур науководослідних установ належали Український науково-дослідний інститут
плодівництва (Китаєво, м. Київ), Український науково-дослідний інститут
виноградарства (м. Одеса), 6 науково дослідних станцій та 1 дослідне поле. Для
тваринницької галузі працювали Український науково-дослідний інститут
тваринництва (м. Харків), Український науково-дослідний інститут
експериментальної ветеринарії (м. Харків), Українська науково-дослідна
станція птахівництва (Борки, Харківська обл.), Українська науково-дослідна
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станція бджільництва (Мерефа, Харківська обл.), Українська науково-дослідна
станція рибництва (с. Султанівка, Київська обл.). Питаннями механізації
сільськогосподарського виробництва займалися Український науководослідний інститут механізації сільського господарства (м. Київ), Харківська
науково-дослідна станція механізації (м. Харків), Акимівська науково-дослідна
станція
механізації
(Акимівка,
Запорізька
обл.).
До
групи
сільськогосподарських меліоративних науково-дослідних установ входили:
Український науково-дослідний інститут Агролісомеліорації (м. Харків),
Український науково-дослідний інститут гідротехніки та меліорації (м. Київ),
Цюрупинська станція по освоєнню пісків (м. Цюрупинськ).
Всю мережу науково-дослідних установ НКЗС УРСР можна поділити на 5
основних груп: 1) загальна (ЦНСГБ), 2) рослинництва, 3) тваринництва, 4)
механізації сільського господарства, 5) сільськогосподарської меліорації. До
мережі входили добре організовані науково-дослідні заклади, які були
оснащені лабораторіями, експериментальними базами, тваринницькими
фермами, колекційними розсадниками, лісовими та плодоягідними
насадженнями тощо. Загальна кількість наукових кадрів в інститутах, на
дослідних станціях та полях на початку 1941 р. налічувала тільки старших
наукових співробітників близько 520 осіб, при цьому бюджет перевищував 17
млн крб, й ця сума розподілялася між певними групами науково-дослідних
установ наступним чином (слайд 4):
Таблиця 1
Розподілення державного фінансування між групами науководослідних установ
Групи науково-дослідних установ
Група рільництва (землеробства)
Група плодоовочева
В цілому по рослинництву
Група тваринництва
Група
механізації
сільського
господарства
Група меліорації
Центральна наукова с. г. бібліотека

Сума, тис. крб.
6 648
3 482
10 130
2 384
2 216
2 080
213

Крім цього, опорні пункти і декілька дослідних полів фінансувалися з
місцевого бюджету.
Мережа науково-дослідних установ системи НКЗС УРСР у передвоєнні
роки мала добре оснащену матеріально-технічну базу.
Основні досягнення в роботі науково-дослідних установ Наркомзему
УРСР в довоєнний період наступні:
1) зроблено науково-агрономічну характеристику ґрунтового покриву
УРСР та складено нову карту ґрунтів УРСР, на основі якої науково-дослідні
установи розробили та впровадили у виробництво раціональну систему
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обробітку ґрунту, систему їх хімічної меліорації та основні агротехнічні
принципи з побудови оптимальних сівозмін у колгоспах УРСР;
2)
на
основі
поглибленого
вивчення
процесів
живлення
сільськогосподарських культур розроблено і передано у виробництво систему
раціонального удобрення зернових і технічних культур, а також намічено нові
шляхи щодо підвищення коефіцієнта корисної дії органічних та мінеральних
добрив; опрацьовано високоефективну систему використання місцевих
(органічні) добрив для сільського господарства УРСР та раціональну систему
обробітку ґрунту в зоні бурякосіяння (Лісостеп УРСР);
3) науково обґрунтовано застосування бактеріальних видів добрив
(нітрагін, азотоген), а також досліджено механізм фізіологічного впливу на
розвиток основних сільськогосподарських культур нових видів добрив
(мікродобрива, бор, манган);
4) розроблено способи хімічної меліорації ґрунтів; колгоспному
виробництву рекомендовано удосконалені методи розрахунків щодо організації
зрошуваного землеробства, а також – реалізації у виробничих умовах системи
агролісомеліоративних заходів, спрямованих на підвищення врожайності
сільськогосподарських культур; надано практичну допомогу меліоративним
організаціям УРСР та здійснено наукове обґрунтування проведення
меліоративних робіт;
5) розроблено агротехніку зернових культур, що дає можливість
одержувати високі врожаї по Україні в цілому;
6) створено нові сорти сільськогосподарських рослин; визначено і
передано у виробництво великий асортимент високоврожайних плодовоягідних культур;
7) розроблено систему боротьби зі шкідниками та хворобами
сільськогосподарських рослин, зокрема складено схему боротьби з буряковим
довгоносиком, клопом-черепашкою, головнею та іржею, а також зі шкідниками
садів та городніх культур;
8) стосовно механізації сільського господарства удосконалено існуючі
землеоброблювальні знаряддя (культиватори, посівні машини і оприскувачі) та
збиральні машини; виготовлено нові, удосконалені типи машин –
підживлювачі і обприскувачі для високоефективного використання
мінеральних добрив;
9) з метою широкого застосування опрацьовано раціональні методи
відгодівлі тварин, птиці та вирощування молодняка, а також винайдено ряд
ефективних способів лікування сільськогосподарських тварин.
Поряд із досягненнями, які мала сільськогосподарська наука на початку
1940-х років, відмічалися й недоліки, що стосувалися, зокрема, таких важливих
галузей сільського господарства як рибництво, бджільництво, птахівництво,
виноградарство, виноробство та хмелярство. Також недостатньо розвиненою
була дослідна справа з вивчення економіки колгоспного виробництва,
організації праці у колгоспах та економічної оцінки агротехнічних заходів, що
їх застосовували у виробництві по лінії рільництва, тваринництва, хімізації та
меліорації сільського господарства. Слід підкреслити недостатність
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теоретичних досліджень, особливо щодо питань узагальнення передового
досвіду колгоспів та окремих галузей, зокрема, сільськогосподарського
машинознавства, а також землеробства.
Головний недолік, що гальмував розвиток сільськогосподарського
дослідництва УРСР у передвоєнні роки стосувався недосконалої організації
побудови його ведення як у межах профільного наркомату, так й інших
організацій. Науково-дослідні установи системи Наркомзему УРСР в
методичному відношенні були розрізнені і не мали належного єдиного
науково-методичного центру, який би здійснював загальне керівництво і
спрямовував роботу мережі в цілому за певним узгодженим планом.
Методична замкненість у рамках кожної окремої установи призводила до появи
неупорядкованих схем наукових досліджень. У цілому означені вище недоліки
позначилися на підготовці висококваліфікованих кадрів, зокрема через
аспірантуру, тому близько двох третин аспірантів не зуміли захистити
дисертації на здобуття вченого ступеня.
Низький рівень бібліографії та ведення бібліотечної справи у низці
науково-дослідних установ Наркомзему УРСР також яскраво свідчив про
відсутність єдиного керівного органу з методичної роботи.
Негативним явищем було й те, що в окремі провідні інститути, такі як
інститут землеробства, плодоягідний не мали у своєму безпосередньому
розпорядженні міцної науково-експериментальної бази. Не існувало чітко
окреслених, зумовлених Статутом функцій інститутів, дослідних станцій та
дослідних полів, через що дублювалися теми наукових досліджень. Не було
здійснено розмежування зон діяльності НДУ, в результаті окремі області та
райони УРСР було позбавлено обслуговування системою аграрного
дослідництва Наркомзему УРСР
Після нападу німецько-фашистських загарбників та з початком окупації
українських територій значну частину НДУ системи НКЗС УРСР було
евакуйовано у східні області СРСР, де вони зуміли відновити свою наукову
діяльність. Наукові працівники, згідно з урядовими розпорядженнями, брали
активну участь у підготовці до евакуації у тилові райони СРСР обладнання
НДІ, станцій, лабораторій тощо. У даному контексті важливо нагадати, що уряд
СРСР приділяв велику увагу розвитку сільського господарства в умовах війни.
17 листопада 1941 р. РНК СРСР і ЦК ВКП(б) прийняли Постанову щодо плану
сільськогосподарських робіт, в якій вказувалося, що «в умовах Вітчизняної
війни з німецьким фашизмом та тимчасової втрати ряду сільськогосподарських
районів, особливого значення в забезпеченні країни продуктами харчування й
сільськогосподарською сировиною набуває подальше розширення посівних
площ і підвищення врожайності зернових, технічних, овочевих культур і
картоплі насамперед, у районах Поволжя, Уралу, Сибіру, Середньої Азії і
Казахстану».
Саме в ці райони здебільшого було евакуйовано НДУ з України. Так, у
Саратов перемістили цінне обладнання, наукові праці і основний штат
співробітників Українського НДІ зернового господарства, соціалістичного
землеробства (Київ), тваринництва, Сталінської державної селекційної станції
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та Ерастівського дослідного поля. Крім того, Український НДІ механізації було
переправлено до Іванівського технікуму механізації Саратовської області, а
Український філіал Всесоюзного інституту кормів – у Краснокутський район
Саратовської області. Устаткування Українського НДІ плодівництва
евакуювали до Уфи, а його наукових співробітників – до Мічурінська,
Український НДІ експериментальної ветеринарії – до Свердловської дослідної
ветеринарної станції, Український НДІ лісомеліорації – до Сталінградської
лісомеліоративної станції тощо. Залишилися не евакуйованими Миронівська,
Чернігівська і Верхнячська держселекстанції, Одеська овоче-картопляна
станція та Одеський НДІ виноградарства. Устаткування дослідних полів і
опорних пунктів було направлено до відповідних інститутів, яким вони
підпорядковувалися.
Співробітниками мережі «Укрсортонасіннєовоч» вивезено з України у
тилові райони близько 30 тис. пудів цінного елітного насіння 250 основних
овочевих, баштанних та кормових культур.
З великими труднощами було збережено частину елітних тварин
Лебединського племінного розплідника всесоюзного значення (Сумщина), 13
конярських заводів, а також племінних овець, яких було розміщено в різних
районах Саратовської та Сталінградської областей.
Звіти того періоду свідчать, що більшість НДУ аграрної галузі у тяжкі
роки воєнного лихоліття не припиняла своєї діяльності. Отримавши суттєву
допомогу в евакуації з боку місцевих організацій та маючи у своєму
розпорядженні кошти Народного комісаріату земельних справ УРСР, НДУ
продовжували виконувати поставлені перед ними завдання згідно з тематикою,
затвердженою НКЗС УРСР ще у 1940-1941 роках.
У роки війни вчені-аграрники УРСР досить вагомо підтримували розвиток
сільського господарства РСФСР, Середньої Азії, Північного Кавказу, Уралу
Башкирії тощо. Поради і практична допомога сприяли підвищенню
врожайності сільськогосподарських культур на землях, що раніше ніколи не
оброблялись.
Плідна робота багатьох НДУ в евакуації сприяла прискоренню
відродження зруйнованого сільського господарства української республіки
після звільнення від окупантів.
Так у ці роки Український науково-дослідний інститут зернового
господарства спільно з Дніпропетровською державною селекційною станцією
організували на території Саратовської та інших областей розмноження еліти,
особливо дефіцитних, районованих в Україні сортів. Зокрема, з цих областей
було вивезено 3336 ц сортового насіння зернових, зернобобових культур,
соняшнику і трав, що зібрали під час евакуації. Водночас на полях Казанської
та Краснокутської державних селекційних станцій Харківська державна
селекційна станція вирощувала вихідний селекційний насіннєвий матеріал для
розмноження основних районованих в Україні сортів зернобобових, зернових і
олійних культур.
Працівники «Укрсортнасіннєовоч», використовуючи привезене із собою
насіння елітних сортів овочевих культур в 1943 р., в Башкирії, Куйбишевській,
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Ульяновській та інших областях виростили і заготовили 2100 ц насіннєвого
матеріалу цих культур, що разом з поверненням 520 ц елітного і поліпшеного
насіння українських сортів, евакуйованих в 1941 р., дало можливість в 1944 р.
закласти у звільнених районах України насінники на площі 12627 га.
Вивезене з української республіки елітне насіння, збережене і розмножене
в тилових районах Радянського Союзу, дало можливість швидко відновити
насінництво овочевих культур. Із 287 сортів, що існували в УРСР до війни,
було розмножено 264 сорти вже в 1946 р. У ці роки швидко зростала й площа
насінників овочевих і баштанних культур.
В міру того, як визволялись українські території ЦК КП(б)У та РНК СРСР
приймали постанови щодо відновлення діяльності НДУ Української республіки
в пост окупаційний період. Першим документом стала постанова РНК УРСР №
545 від 13 грудня 1943 р., згідно з якою було поновлено роботу Центральної
наукової сільськогосподарської бібліотеки, 5-ти НДІ (УНДІ соціалістичного
землеробства (Харків), УНДІ механізації сільського господарства, УНДІ
тваринництва, УНДІ експериментальної ветеринарії, Український філіал
Всесоюзного інституту кормів) і 8 дослідних станцій (Красноградська
селекційно-дослідна станція, Експериментальні бази УНДІМ, УНДІТ, УІЕВ,
Чернігівська НДС тваринництва, Українська НДІ птахівництва, Харківська і
Сталінська овоче-картопляні станції).
Наступними постановами РНК УРСР, прийнятими в 1944 р. (№ 232 від 18
березня 1944 р., № 495 від 15 травня 1944 р. і № 678 від 17 червня 1944 р.),
було відновлено діяльність 59 НДУ НКЗС УРСР, з них: 1 бібліотека, 10 НДІ, 26
науково-дослідних станцій, 15 дослідних полів, 7 опорних пунктів. В західних
областях України планувалась організація нових дослідних установ
республіканського значення. Зокрема, згідно з постановою РНК УРСР № 775
від 12 травня 1945 р., розпочали свою діяльність Львівська науково-дослідна
станція рільництва та дослідні поля в Дрогобицькій і Станіславській областях.
Порівняно з мережею довоєнного періоду, загальна кількість НДУ
зменшилася майже на 61 % (з 97 до 59 одиниць). Це сталося через скорочення
кількості опорних пунктів, багато з яких було зруйновано за часів окупації.
Водночас, на 1 серпня 1944 р. в системі НКЗС УРСР було відновлено
діяльність 94 % інститутів, станцій і полів порівняно з 1941 роком. У зв’язку із
воєнними подіями більше як наполовину зменшилося фінансування аграрного
дослідництва із державного бюджету,
Таким чином, станом на 1944 р. мережа НДУ НКЗС УРСР складалася з 5
основних груп: 1) загальна (ЦНСГБ); 2) рослинництва; 3) тваринництва; 4)
механізації сільського господарства; 5) сільськогосподарської меліорації.
До підгрупи рільництва входили: 1) Український НДІ соціалістичного
землеробства (м. Київ) з мережею дослідних станцій, полів та дослідних
пунктів у складі: Поліська НДС рільництва, Казаровичська НДС луківництва,
Сарнинська НДС з освоєння боліт, Чернівецька НДС рільництва, Лановецька
науково-дослідна селекційна станція, Київська, Харківська, Сталінська,
Одеська селекційні овочево-картопляні станції, а також: Сквирське селекційне
дослідне поле, Коростенське, Чорторійське і Градіжське дослідні поля,
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Бучанський і Святошинський опорні пункти; 2) Український НДІ
соціалістичного землеробства (м. Харків) з мережею дослідних станцій, полів
та дослідних пунктів: Червоноградська селекційно-дослідна станція,
Валківське дослідне поле; 3) Український НДІ зернового господарства (м.
Дніпропетровськ) з мережею дослідних станцій, полів та дослідних пунктів:
Ерастівське, Синельниківське, Люксембурзьке, Генічеське, Старобільське
дослідні поля, Олександрівська науково-дослідна баштанна експериментальна
база, Одеська НДС рільництва, Жеребківська НДС, Українська НДС олійних
культур, Українська НДС рисосіяння.
До підгрупи плодоовочевих НДУ входили: 1) Український НДІ
плодівництва (Китаєво, м. Київ) і підпорядковані йому Мліївська і
Мелітопольська
НДС
плодівництва,
Краснокутський,
Ямський
і
Воздвиженський розширені опорні пункти; 2) Український НДІ виноградарства
(м. Одеса).
До групи НДУ тваринницької галузі належали: 1) Український НДІ
тваринництва (м. Харків) і підпорядковані йому Чернігівська НДС
тваринництва, Чернігівська НДС птахівництва (м. Борки, Харківська обл.),
Українські НДС бджільництва (Мерефа, Харківська обл.) і рибництва
(с. Султанівка, Київська обл.); 2) Український НДІ експериментальної
ветеринарії (м. Харків).
До групи НДУ з механізації сільського господарства входили: 1)
Український НДІ механізації сільського господарства (м. Київ) з
підпорядкованими йому Харківською (м. Харків) і Акимівською (Акимівка,
Запорізька обл.) НДС механізації.
Склад групи НДУ з сільськогосподарської меліорації наступний: 1)
Український НДІ агролісомеліорації (м. Харків) і підпорядковані йому
Цюрупинська НДС з освоєння пісків Нижнього Дніпра (м. Цюрупинськ),
Маріупольська і Володимирська агролісомеліоративні дослідні станції,
Партизанський агролісомеліоративний опорний пункт, Придеснянський
опорний пункт ерозії ґрунтів; 2) Український НДІ гідротехніки та меліорації (м.
Київ) з мережею, куди входили: Брилівська НДС зрошення, Сумське,
Панфильське, Борівське та Каменське на Дніпрі дослідні поля.
Внаслідок проведеної Сектором науково-дослідних установ Наркомзему
УРСР у 1944 р. організаційної роботи, за кожним інститутом разом із
підпорядкованою йому мережею дослідних станцій, полів та опорних пунктів
було закріплено для обслуговування певну ґрунтово-кліматичну зону УРСР.
Керівництво всією мережею в межах НКЗС УРСР упродовж 1940-1945 рр.
здійснював Сектор науково-дослідних установ. Водночас, для вирішення
питань управління сільськогосподарською дослідною справою в січні 1941 р. в
УРСР було створено Організаційне Бюро з метою відкриття Українського
філіалу Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна. Однак
у зв’язку з воєнними діями, воно не змогло розгорнути своєї роботи.
Протягом періоду відновлення роботи мережі НДУ Наркомзему УРСР,
Сектор провів чималу організаційну роботу. Однак, як було визнано на
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засіданні Колегії Наркомзему УРСР 29-30 серпня 1944 р., діяльність Сектору
не була задовільною, оскільки при його мінімальному апараті (6 штатних
одиниць з 8 запланованих) неможливо було виконувати функції методичного
центру для всієї мережі галузевих НДУ.
З метою підсилення керівництва сільськогосподарської дослідної справи
пропонувалося утворення Наукової Ради при НКЗС УРСР. Передбачалося, що
Наукова Рада має бути структурою з правом виходити за рамки відомчого
підпорядкування і координувати науково-тематичні плани робіт всіх НДУ,
незалежно від Наркомату, до якого належать, з тим, аби забезпечити єдиний
методичний напрям у роботі. Перспективу також вбачали в налагодженні
академічної форми управління за принципами Академії Наук УРСР. Проте ці
шляхи не було обрано як такі, що потребують багато зусиль і часу.
Наприкінці 1944 р. НКЗС порушив перед РНК УРСР і Штатною
Державною Комісією питання щодо розгортання діяльності й розширення
штату Сектору науково-дослідних установ до 15 осіб.
Науково-методичний план мережі НДУ на 1944 р., в основному, дублював
тематику довоєнного періоду. Особливу увагу при плануванні й здійсненні
наукових досліджень звертали на основні постанови РНК УРСР 1944 р.: «Про
поліпшення насінництва зернових культур», «Про поліпшення насінництва
картоплі», «Про поліпшення селекції та насінництва овочевих та баштанних
культур», «Про розвиток тваринництва», «Про розвиток садівництва».
Таким чином, затверджений на 1944-45 сільськогосподарський рік
науково-тематичний план ведення дослідництва в межах Наркомзему УРСР,
складався із 110 тем.
Загальне завдання полягало у ліквідуванні в УРСР наслідків хижацького
господарювання німецько-фашистських загарбників. З цією метою перед НДУ
ставилися конкретні вимоги. У тваринництві необхідно було розробити методи
і способи інтенсивного відновлення стада робочої і продуктивної худоби всіх
видів, водночас добиватися поліпшення порідного складу; втілити в практику
сільськогосподарського виробництва основні досягнення у боротьбі з
епізоотіями та різними хворобами сільськогосподарських тварин і птиці,
домогтися швидкої ліквідації осередків захворювань, залишених після
німецької окупації; опрацювати систему заходів для розвитку в колгоспах
бджільництва і рибництва.
У рослинницькій галузі слід було розробити комплекс основних
агротехнічних заходів з відновлення буряківництва, ліквідації негативних
наслідків порушення і руйнування сівозмін, спрямувати зусилля на
відновлення зернового господарства, еліти та репродуктивного насіння
високоврожайних сортів зернових, овочевих культур і трав; сприяти
одержанню виробництвом високих урожаїв картоплі та городини в районах
відновленого Донбасу (Сталінська, Ворошиловградська області), а також
навколо великих промислових центрів; широко розгорнути науково-дослідну
роботу з цілорічного, безперебійного одержання високовітамінних овочів;
розробити агротехніку вирощування високих урожаїв каучуконосів, зокрема
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кок-сагизу, а також – олійних та прядивних культур як важливої стратегічної
сільськогосподарської сировини; розробити агротехніку культури рису і
поширити її в колгоспах; виходячи з гострої потреби в органічних і
мінеральних добривах, опрацювати способи широкого використання штучного
гною, різних компостів, зеленого добрива та найінтенсивнішого застосування
препаратів, що містять азотфіксуючі (азотобактерин) та бульбочкові бактерії
(нітрагін); розробити й втілити в практику сільськогосподарського
виробництва методи і способи мобілізації біологічно зв’язаного азоту, як
додаток до азотних добрив, що їх бракує в колгоспах; удосконалити заходи з
відновлення в УРСР плодових насаджень, ягідників та виноградників;
розробити систему боротьби з раком картоплі, вірусними захворюваннями
технічних культур, зокрема тютюну та каучуконосів.
План по лінії механізації сільського господарства передбачав:
опрацювання спрощених, але високопродуктивних конструкцій посівних,
збиральних та зерноочисних машин; утворення інтенсивної системи заходів з
економічного використання паливно-мастильних матеріалів; підготовку
технічної характеристики трофейних зразків сільськогосподарських машин і
двигунів на предмет їх використання; широке впровадження у виробництво
позитивних наслідків випробувань сільськогосподарських машин та знарядь
вітчизняного виробництва.
Стосовно сільськогосподарської меліорації, слід було терміново
розгорнути роботи з відновлення зруйнованих лісових полезахисних смуг, а
також ставкових господарств і зрошуваного землеробства.
Вагомим поштовхом для розвитку аграрної науки стало переведення
фінансування мережі її НДУ з місцевого бюджету на республіканський.
В обов’язки Сектору НДУ Наркомзему УРСР було також покладено
відновлення їх дорадчих функцій.
Необхідно відзначити плідну діяльність науковців Академії наук УРСР,
спрямовану на потреби сільського господарства в роки Великої вітчизняної
війни. Так, перебуваючи в евакуації, Інститут ботаніки АН УРСР розгорнув
роботу з упровадження на території Башкирської, Удмуртської, Татарської
АРСР, в Південному Уралі та в Приураллі нових видів сільськогосподарських
культур.
Певну допомогу працівникам сільського господарства Башкирії надавали
установи Академії наук у проблемах, пов’язаних з розвитком тваринництва.
У планах Інституту зообіології велику увагу приділяли питанням розвитку
шовківництва в Башкирії.
У 1945 р. Президія АН УРСР дозволила утворити у структурі АН Відділ
сільськогосподарських наук та такі його установи: Інститут фізіології
сільськогосподарських рослин і агрохімії, Інститут генетики і селекції, Інститут
ентомології та фітопатології, Інститут лісівництва. До складу створюваного
Відділу було переведено із Відділу технічних наук АН
Лабораторію
машинобудівництва та сільськогосподарської механіки, з Відділу біологічних
наук - Лабораторію ґрунтознавства та Ботанічний сад. Ця ж постанова
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зобов’язувала передбачити фінансування установ Відділу, послідовне
розширення приміщень і надання експериментальних баз.
Вивчення першоджерел дало можливість висвітлити історію наукових
установ аграрної галузі, які діяли на окупованій території УРСР. До
нинішнього часу ця складова вітчизняної сільськогосподарської дослідної
справи майже не була досліджена. Як показали наукові пошуки, в перші ж
місяці окупації УРСР німецький уряд створив на її території систему науководослідних установ, які підпорядковувалися рейхскомісару України Е. Коху.
УРСР визначили як «край» Німеччини, а наукові установи – як «крайові». Вони
мали виконувати дослідження, які б сприяли освоєнню окупантами
українських земель. Був створений «Крайовий дослідницький центр» з
тимчасовим місцезнаходженням у м. Києві. Інститути, які входили до його
спеціальної групи сільськогосподарських досліджень, створювалися на базі
вітчизняних НДУ, з використанням звільнених ними під час евакуації
приміщень або, навіть, повнітю обладнаних наукових відділів, які не встигли
вивезти з окупованої німецькими загарбниками території республіки. Всього
при Крайовому дослідницькому центрі було створено 16 інститутів з
підпорядкованими їм дослідними станціями. Крім того було створено філію у
Херсоні.
Необхідно зауважити, що керівництво Німеччини широко розгорнуло
процес відновлення діяльності сільськогосподарських науково-дослідних
установ, залучило до співпраці вітчизняних вчених, які з тих чи інших причин
залишилися в окупації. Як видно з архівних джерел, запланована тематика
наукових досліджень з рослинництва, тваринництва та інших аграрних галузей
була досить різноманітною, але спрямована виключно на потреби окупантів –
«зробити Україну житницею Нової Європи». Виконання її було тільки
розпочато. Наприкінці 1943 р. із наступом Червоної армії, плани фашистської
навали було зруйновано. Німецькі війська, залишаючи українські землі,
насильно вивозили до Німеччини найголовніше: від обладнання наукових
лабораторій, отдержаних матеріалів досліджень, цінних колекцій і гербаріїв до
провідних наукових кадрів. Цим було завдано величезної шкоди вітчизняній
сільськогосподарській науці.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І НАПОВНЕННЯ ФОНДУ РУКОПИСІВ
НАУКОВОГО АРХІВУ ННСГБ НААН
Глазунов Г.О.,
к.і.н., завідувач сектором архівів
ННСГБ НААН
І. Загальне становище.
Сектор архівів ННСГБ НААН займається впорядкуванням існуючого
архівного матеріалу (Додаток 1, 2).
ІІ. Запити читачів.
Запитів небагато, зокрема запитують звітні архівні матеріали Міністерства
агарної політики та продовольства України (до 4-5 на місяць), кадри,
бухгалтерія ННСГБ цікавляться надходженням заяв, інколи підрозділи ННСГБ
питають свої попередні звіти тощо.
Пошук матеріалів покращився внаслідок упорядкування та освоєння
нових архівних приміщень (на 7-му поверсі).
ІІІ. Як йде процес упорядкування архівної справи в ННСГБ.
Створили Науковий архів ННСГБ – це фонд 5024 Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України, який поділили
на 12 додаткових фондів для полегшення роботи з документами (Додаток 3).
Обсяг проведеної роботи представлено в таблиці.
ІV. Проблеми.
Просимо Вчену раду ННСГБ вирішити питання щодо роботи з фондом
рукописів на перспективу.
1. Вивчення документів Інституту рукописів НБУ ім. В. Вернадського:
- керівні документи, що мають поглиблену історичну цінність, до того ж у
НАН України є рукописи видатних осіб, стародруки та інші джерела
архівознавства.
- в Інституті архівознавства при НБУ ім. Вернадського зберігається архів
Президії НАН України.
- зауважимо, що часто Інститут рукописів має архіви особового
походження видатних науковців НААН;
- Інститут рукописів комплектує свої книгосховища колекційними
архівними зібраннями, дарами науковців та іншими джерелами інформації.
У зв’язку з цим варто нагадати, що у книгосховищі Інституту рукописів (а
архівосховище у них невелике) чимало видань видатних осіб з проблеми
незалежності України; ці матеріали є затребуваними у читачів, чого маже не
спостерігається з цієї проблематики у ННСГБ.
Пропозиції: Сектор архівів ННСГБ пропонує не розвивати архів
рукописів, як такий, а залишити архівні матеріали у Фонді особового
походження видатних науковців НААН України (в цьому зв’язку можливо
переробити Положення про названий Фонд тощо).
Просимо підтримати.
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Дод. фонд № 1
Управлінська, науково-організаційна документація
ННСГБ НААН (документи з особового складу,
обліку та роботи з кадрами)
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Фонд
ННСГБ НААН
№ 5024

Додаток 1
Структура

об’єднаного архівного фонду Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки (ННСГБ)
Національної академії аграрних наук України (НААН)
(із діючими додатковими фондами)

Дод. фонд № 2
Фінансування діяльності ННСГБ НААН,
бухгалтерська звітність та облік
(бухгалтерія)
Дод. фонд № 3
Науково-організаційна діяльність ННСГБ НААН
(загальна)
Дод. фонд № 4
Науково-дослідна діяльність підрозділів ННСГБ
НААН
Дод. фонд № 5
Архів Спеціалізованої вченої ради у ННСГБ НААН
Дод. фонд № 6
Документи Вченої ради, аспірантури та комісій,
наукових товариств, які діють у складі ННСГБ
НААН
Дод. фонд № 7
Архівний фонд державного підприємства
"Інформагропром"
Дод. фонд № 8
Архівний фонд особового походження ННСГБ
НААН (особові фонди видатних учених, які
працювали в академічних установах НААН)
Дод. фонд № 9
Архівний фонд науково-дослідних установ
Мінагрополітики України
Дод. фонд № 10
Архівний фонд рукописів
Дод. фонд № 11
Архівний фонд атестаційних справ ВАК України
Дод. фонд № 12
Архівний фонд звітів науково-дослідних установ
НААН України

Додаток 2
Діяльність архівних установ здійснюється у порядку, визначеному законом України
"Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24 грудня 1993 року № 3814-XII
а також правилами, положеннями, інструкціями, затвердженими центральним органом
виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, державними стандартами та іншими
нормативно-правовими актами. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та
бібліотек згідно зі статтею 23 вищезгаданого Закону є ланкою системи архівних установ і на
основі цього, відповідно до статті 30 мають право створювати архівні підрозділи для
зберігання документів Національного архівного фонду, а також поповнювати свої фонди і
колекції профільними документами забезпечуючи доступ до архівної інформації
користувачів.
Структура об’єднаного архівного фонду, що складається з додаткових фондів
ФОНД 5024
Справи в межах архівного фонду групуються у структурні групи за схемою
систематизації фонду, що закріплюється описом/описами справ фонду.
1. Дод. фонд № 1. Управлінська, науково-організаційна документація ННСГБ НААН
(документи з особового складу, обліку та роботи з кадрами)
2. Дод. фонд № 2. Фінансування діяльності ННСГБ НААН, бухгалтерська звітність
та облік (бухгалтерія)
3. Дод. фонд № 3. Науково-організаційна діяльність ННСГБ НААН (загальна)
4. Дод. фонд № 4. Науково-дослідна діяльність підрозділів ННСГБ НААН
5. Дод. фонд № 5. Архів Спеціалізованої вченої ради у ННСГБ НААН
6. Дод. фонд № 6. Документи Вченої ради, аспірантури та комісій, наукових
товариств, які діють у складі ННСГБ НААН
7. Дод. фонд № 7. Архівний фонд державного підприємства "Інформагропром"
8. Дод. фонд № 8. Архівний фонд особового походження ННСГБ НААН (особові фонди
видатних учених, які працювали в академічних установах НААН);
9. Дод. фонд № 9. Архівний фонд науково-дослідних установ Мінагрополітики України
10. Дод. фонд № 10. Архівний фонд рукописів;
11. Дод. фонд № 11. Архівний фонд атестаційних справ ВАК України.
12. Дод. фонд № 12. Архівний фонд звітів науково-дослідних установ НААН України
***
Дод. фонд № 1: Управлінська, науково-організаційна документація ННСГБ НААН
(документи з особового складу, обліку та роботи з кадрами)
122 одиниці зберігання (справи-підшивки). Довідковий апарат: тематична картотека,
починаючи з 1957 р., опис справ з особового складу (1-ОС). У фонді зберігаються: установчі
документи, а також:
1. Підшивка наказів директора ННСГБ з особового складу – 46 справ-підшивок,
починаючи (1957–2006 рр.).
2. Особові справи звільнених співробітників бібліотеки – 40 справ-підшивок (1970–
2009 рр.)
3. Особові картки звільнених співробітників бібліотеки – 12 справ (1998–2009 рр.).
4. Контракти фахівців щодо роботи в ННСГБ – 11 справ (за 2000–2007 рр.).
5. Журнали реєстрації наказів з особового складу –3 одиниці (1998–2006 рр.).
6. Статистичний та текстовий звіт про чисельність кадрів (2000-2005) – 7 справ.
Дод. фонд № 2: Фінансування діяльності ННСГБ НААН, бухгалтерська звітність
та облік (бухгалтерія).
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78 одиниць зберігання (справи-підшивки) за 1962-2004 рр. Довідковий апарат:
тематична картотека, опис справ з особового складу (опис № 1-ОС), опис справ постійного
зберігання (опис № 2). У фонді зберігаються:
1. Особові справи співробітників бібліотеки – 36 справ-підшивок (1962–2003 рр.).
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність ННСГБ – 12 справ-підшивок (1962–2003
рр., але не за всі роки).
3. Штатний розпис і кошторис витрат ННСГБ – 15 справ (1962–2003 рр., але не за всі
роки).
4. Документальний обіг щодо державного фінансування ННСГБ УААН, зокрема, акти
щодо безоплатного надходження літератури; стипендії та зарплата керівників – всього 15
справ (2002-2004 рр.). Однак в наявності архіву є не всі документи, тому сектору архіву
варто разом із бухгалтерією виправити цю ситуацію.
Дод. фонд № 3: Науково-організаційна діяльність ННСГБ НААН (загальна)
237 одиниць зберігання (справи-підшивки) до 2006 року. Довідковий апарат: справ
постійного зберігання (опис № 1), тематична картотека (опис № 2). У фонді зберігаються:
1. Накази директора з науково-організаційної діяльності – 7 справ (2001–2006 рр.).
2. Протоколи засідань Вченої ради ННСГБ – 21 справа (1980–2008 рр.).
3. Плани роботи ННСГБ – 15 справ-підшивок (1962–2008 рр., але в наявності не за всі
роки).
4. Звіти про наукову діяльність підрозділів ННСГБ щорічні – 16 справ (починаючи з
1962 р. і до 2007 р., але не за всі роки).
5. Звіти про роботу структурних підрозділів ННСГБ (щорічні) (1922–2007 рр.) – 149
справа.
7. (02-3) Документи про результати науково-дослідних робіт і додатки до них –
реферати, відозви, рецензії – 6 справ (1921 р. –1982 р, але в наявності не за всі роки).
10. (02-8) Справи про надання на присудження державних та іменних премій
працівникам ННСГБ (за 1978, 1982, 1984, 1985 роки) – 1 справа (1978 –1985 рр, але не за всі
роки).
8. (02-5) Протоколи наукових конференцій, нарад та семінарів, проведених
бібліотекою та документи до них – доповіді, рекомендації тощо – 1 справа (починаючи з
1967 р. і до 1991 р., але не за всі роки).
9. (02-7) Протоколи нарад при дирекції ЦНСГБ-ДНСГБ – 11 справ (1964–2000 рр.,
однак не за всі роки).
6. (01-1) Листування ЦНСГБ-ДНСГБ з Президією УААН та її відділеннями, постанови,
накази, інструкції Кабміну України, Президії УААН – 15 справ-підшивок (1960–2005 рр.).
Дод. фонд № 4: Науково-дослідна діяльність підрозділів ННСГБ НААН.
1. Положення про структурні підрозділи ННСГБ, посадові інструкції співробітників: 4
справи (за 2002-2003 та 2005 рр.).
2. Звіти про роботу ЦНСГБ-ДНСГБ щорічні: 9 справ (починаючи з 1963 р. по 2007 р.,
але в наявності є не за всі роки).
Дод. фонд № 5: Архів Спеціалізованої вченої ради у ННСГБ НААН.
1. Атестаційні справи здобувачів наукового ступеня к.і.н. за спеціальністю 07.00.07 –
історія науки і техніки: 23 справи (2004-2008 рр.).
Дод. фонд № 6: Документи Вченої ради, аспірантури та комісій, наукових
товариств, які діють у складі ННСГБ НААН.
166 одиниць зберігання (справ-підшивок) за 2000-2008 рр. Довідковий апарат:
тематична картотека, особові справи аспірантів (опис № 1-О/С) та звітів по наукових темах
(опис № 2). У фонді зберігаються:
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1. Особові справи аспірантів, опис № 1-О/С (2000–2009 рр.) – 92 справи.
2. Звіти по науковій тематиці аспірантів, опис № 2 (2003–2012 рр.) – 112 справ.
3. Звіт про роботу аспірантури, щорічний (2001–2007 рр.) – 8 справ.
Дод. фонд № 7: Архівний фонд державного підприємства "Інформагропром"
935 (фактично) і 849 (за актами) одиниць зберігання (справи-підшивки) за 1980–
2005 рр. Довідковий апарат: акти приймання-передавання документів в архів ННСГБ.
Різницю в названих цифрах сектор зараз перевіряє. У фонді зберігаються: установчі
документи щодо історії створення, реорганізації ДП "Інформагропром" (зокрема, Положення
про ЦНТІ "Укрінформагропром", як попередника ДП "Інформагропром").
1. Особові справи звільнених співробітників ДП "Інформагропром" – 797 справпідшивок (1986–2005 рр.).
2. Особові картки звільнених співробітників ДП "Інформагропром" – 39 справ (за
картотекою 1986– 2003 рр.).
3. Положення про відділ кадрів ДП "Інформагропром" – 1 справа (за 1996 р.).
5. Накази директора ДП "Інформагропром" з особового складу – 26 справ-підшивок
(1980–2005 рр.);
6. Накази директора ДП "Інформагропром" з адміністративно-господарської діяльності
– 25 справ (1986–2004 рр.).
7. Список співробітників ДП "Інформагропром" – 4 справи (1986–2004 рр.).
8. Журнал реєстрації наказів по ДП "Інформагропром" – 4 справи (1987– 1990 рр., ці
документи є не за всі роки).
9. Штатний розклад ДП "Інформагропром" – 6 справ (1995–1998, 2000–2001 рр., не за
всі роки).
10. Акти робіт, виконаних ДП "Інформагропром" по держконтракту з УААН – 2
справи (2000–2001 рр.).
11. Договори ДП "Інформагропром" по науково-дослідній тематиці (бюджет) – 3
справи (1997–1999 рр.).
12. Бухгалтерські річні звіти ДП "Інформагропром" – 2 справи (1996–1997 рр.).
14. Звіти ДП "Інформагропром" в державне статистичне управління – 7 справ (1996–
2001, 2003 рр.).
15. Трудові угоди спеціалістів ДП "Інформагропром" – 3 справи (1993, 1995, 1998 рр.).
16. Витяги із колективного договору ДП "Інформагропром" – 6 справ (1993–1997,
2000 рр.).
17. Листування ДП "Інформагропром" з іншими установами – 5 справ (1989–2005 рр.).
Дод. фонд № 8: Архівний фонд особового походження ННСГБ НААН (особові
фонди видатних учених, які працювали в академічних установах НААН);
9 одиниць зберігання. Довідковий апарат: тематична картотека, описи справ. У фонді
зберігаються:
1. Особовий фонд НОВІКОВА Миколи Миколайовича (1933–2007) – заслуженого
професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зберігаються
його наукові праці, рукописи (1959–1990 рр., 1995–2007 рр.).; документи про службову
діяльність (1976–1994, 2007 рр.), біографічні матеріали (1974-1976, 1979-1995, 2001-2003,
2005, 2007, 2008рр.).
2. Особовий фонд КРУТЯ Володимира Маркіяновича – д. с.-г. н., професора, академіка
УААН. Зберігаються його наукові і творчі матеріали (за 1964–1976 рр.).
3. Особовий фонд ПАБАТА Івана Андрійовича (1936–2006) – українського наукового
діяча, д. с.-г. н., члена-кореспондента УААН. Зберігаються його наукові і творчі матеріали
(за 1970-2004 рр.); біографічні документи та матеріали (1964–2006 рр.); матеріали
господарчо-майнового характеру (за 1976-2000 рр.); документи про службову діяльність (за
1986-2004 рр.), кількість справ.
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4. Особовий фонд СРІБНОГО Ігнатія Кузьмича – наукові та творчі матеріали (1976;
1983-1987 рр.), документи про службову діяльність (1973–1988 рр.).
5. Особовий фонд ЛУКІНОВА Івана Іларіоновича (1927–2004) – видатного
українського вченого. В фонді зберігаються його наукові та творчі матеріали, документи про
службову діяльність, біографічні матеріали тощо – 1198 од. зб.
6. Особовий фонд ДОВГОПОЛИХ Григорія Гнатовича та Олени Павлівни. У фонді
зберігаються їх книги, рукописи, особисті речі тощо – 1171 од. зб.
7. Особовий фонд ДОРОШКО Івана Микитовича (1902–1992) – радянського вченого у
галузі ветеринарії. В фонді зберігаються його наукові та творчі матеріали, документи про
службову діяльність, біографічні матеріали, тощо.
8. Особовий фонд КОСТЕНКА Василя Семеновича (1912–2001) – відомого
українського вченого.
Дод. фонд № 9: Архівний фонд науково-дослідних установ
Мінагрополітики України
1412 одиниці зберігання за 1992-2008 рр. Довідковий апарат: база даних документів
включена до системи автоматизації бібліотек ІРБІС, тематична картотека на кожний звіт,
акти приймання-передавання наукових звітів. У фонді зберігаються: установчі документи.
1. Звіти НДУ Міністерства аграрної політики України про виконані науково-дослідні і
дослідно-конструкторські розробки (1992–2008 рр.) – 1412 справи.
Дод. фонд № 10: Архівний фонд рукописів.
19 одиниць зберігання. Довідковий апарат: тематична картотека, книга обліку
надходження рукописних документів ННСГБ. У фонді зберігаються:
1. Рукописні книги та дисертаційні роботи на правах рукопису – 19 справ.
Але Сектору архівів, разом із іншими зацікавленими підрозділами ННСГБ, варто
розібратися із практикою наповненням цього архіву.
Дод. фонд № 11: Архівний фонд атестаційних справ ВАК України.
3816 одиниць зберігання за 2008-2011 рр. Довідковий апарат: відповідний акт,
тематична картотека (розробляється). У фонді зберігаються:
1. Атестаційні справи здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів наук,
вченого звання старшого наукового співробітника відділу медичних та аграрних наук ВАК
України (2008–2011 рр.) – 3816 справ.
Дод. фонд № 12: Архівний фонд звітів науково-дослідних установ НААН України
У фонді зберігаються: установчі документи.
1. Щорічні Звіти науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук
України (починаємо збирати з початку 2011 р.).
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3

2

Регламентація роботи
названого архівного
фонду ННСГБ

3. Положення
про Архівний фонд
Регламентація роботи
звітів науково-дослідних і дослідноархівного фонду звітів
конструкторських установ
НД і ДКР
Міністерства аграрної політики і
продовольства України

2. Положення
про архівний фонд Вченої ради,
аспірантури
та комісій й наукових товариств,
які діють у складі ННСГБ НААН

1. Положення
про Науковий архів
Національної наукової
Регламентація роботи
сільськогосподарської бібліотеки
Наукового архіву
Національної академії аграрних наук
ННСГБ НААН
України

Мета досліджень

Тема історико-наукознавчого
дослідження
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Закони України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» ,
«Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної
діяльності»

Закони України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» ,
«Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної
діяльності» та інші нормативноправові документи України,
відповідно до вимог ВАК України

Наказ № 65 Державного комітету
архівів України від 30 квітня 2003 р.
щодо «Примірного положення про
архівний підрозділ державної наукової
установи, музею і бібліотеки».
Закони України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи»,
«Про музеї та музейну справу», «Про
бібліотеки і бібліотечну справу».

4

Проаналізовано джерел (перелік)

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
1 липня 2011 р.

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
8 вересня 2011 р.

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
12 липня 2011 р.

5

Узагальнюючі
висновки

Документ регламентує
роботу читачів ННСГБ з
архівними документами, що
зберігаються в
архівосховищі ННСГБ
НААН

Документ регламентує
роботу ННСГБ з
документами
архівосховища ННСГБ
НААН

Документ регламентує
роботу читачів з архівними
документами, що
зберігаються в Науковому
архіві ННСГБ НААН

6

Рекомендації по
застосуванню результатів
досліджень

Додаток 3
Довідка
про структуру Наукового архіву ННСГБ НААН і його додаткових фондів (фонд 5024)
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Регламентація роботи
названого архівного
фонду

Регламентація роботи
архівного фонду
відділу кадрів ННСГБ
НААН

7. Положення
про Архівний фонд
управлінської та науковоорганізаційної документації
(особовий склад, облік та робота з
кадрами) ННСГБ НААН

Регламентація роботи
архівного фонду
здобувачів наукових
ступенів доктора та
кандидата наук,
вченого звання
старшого наукового
співробітника
відділу медичних та
аграрних наук ВАК
України.

6. Положення
про Архівний фонд
Державного підприємства
«Інформагропром» ННСГБ НААН

5. Положення
про Архівний фонд
атестаційних справ Вищої
атестаційної комісії України
(здобувачів наукових ступенів
доктора та кандидата наук, вченого
звання старшого наукового
співробітника
відділу медичних та аграрних наук
ВАК України)

4. Положення
про архівний фонд особового
походження
ННСГБ НААН

Регламентація роботи
архівного фонду
наукових, творчих,
рукописних, осібних та
інших документів
особового походження
видатних постатей,
зокрема вчених-аграріїв
України, наукова
спадщина яких має
винятковий науковий
інтерес.
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Закон України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи»

Закон України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» ,
«Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної
діяльності»

Спільний наказ ВАК України та
НААН України від 12 липня 2010 року
№ 554/54 та
Закони України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» ,
«Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної
діяльності».

Закони України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» ,
«Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної
діяльності».

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
19 грудня 2011 р.

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
1 липня 2011 р.

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
3 жовтня 2011 р.

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
29 квітня 2011 р.

Документ регламентує
роботу читачів з архівними
документами, що
зберігаються в
архівосховищі ННСГБ
НААН

Документ регламентує
роботу
читачів з архівними
документами, що
зберігаються в ННСГБ
НААН

Документ регламентує
роботу
читачів ННСГБ з архівними
документами, що
зберігаються в
архівосховищі ННСГБ
НААН

Документ регламентує
роботу
читачів ННСГБ з архівними
документами особового
походження, що
зберігаються в
архівосховищі ННСГБ
НААН
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13. Положення
про Архівний фонд звітів науководослідних установ НААН України

12. Положення
про Архівний фонд рукописів

11. Положення
про Архівний фонд
Спеціалізованої вченої ради у
ННСГБ НААН

Регламентація
організаційної та
науково-дослідної
роботи наукових
підрозділів ННСГБ

10. Положення
про Архівний фонд
науково-дослідної діяльності
підрозділів ННСГБ НААН
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Регламентація порядку
надходження та
Закон України: «Про Національний
опрацювання звітів
архівний фонд та архівні установи»
НДУ НААН після їх
прийняття до наукового
архіву ННСГБ

Регламентація роботи
Спеціалізованої вченої
ради у складі ННСГБ
Закон України: «Про Національний
по підготовці керівних
архівний фонд та архівні установи»,
наукових кадрів для
відповідно до вимог ВАК України
владних установ
аграрного сектору
України

Закон України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи»

Загальна регламентація
щорічної науковоЗакон України: «Про Національний
організаційної роботи архівний фонд та архівні установи»
ННСГБ

Закон України: «Про Національний
архівний фонд та архівні установи»

9. Положення
про Архівний фонд
науково-організаційної діяльності
ННСГБ НААН (загальної)

8. Положення
Регламентація роботи
про Архівний фонд документів
архівного фонду
фінансової діяльності, звітності та
бухгалтерії.
обліку (бухгалтерія) ННСГБ НААН

Документ
затверджений
керівництвом ННСГБ
та введений в дію з
5 січня 2012 р.

Документ регламентує
роботу
читачів з архівними
документами, що
зберігаються в
архівосховищі ННСГБ
НААН

Н А У К О В О-М Е Т О Д И Ч Н І М А Т Е Р І А Л И
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ВІДРОДЖЕННЯ СПІЛКУВАННЯ З ЖИВОЮ КНИГОЮ У НАУКОВИХ
БІБЛІОТЕКАХ АГРАРНИХ ВНЗ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ:
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
Лазоренко Ю.І.,
к.і.н. с.н.с. відділу науковометодичної роботи та реферування
ННСГБ НААН
Книга
як
найбільш
досконалий винахід людства й
читання як процес опрацювання її
змісту
були
і
залишаються
невід’ємними
складовими
формування людської особистості,
розвитку суспільства, творення
нації та держави, – зазначається в
нещодавно прийнятій «Концепції
Державної цільової національнокультурної
програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013–
2017 роки» [4]. Книга – хранителька, берегиня інформації. Впродовж століть
вона була головним засобом зв’язку епох, яким, значною мірою, залишається й
тепер. Книги і бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. Книга
зберігає концентровану інформацію про досягнення цивілізації. Книжкова
культура має свою історію і має право бути збереженою не лише як джерело
інформації, але і як пам’ять про досягнення людства.
Книга розвиває почуття, а читач вчиться у книги не життя, а почуттів.
Література – це перш за все виховання почуттів, найбільш переконливий засіб
проти душевної німоти і глухоти. Небезпека втрати смаку до читання
закладена, зокрема, у крилатому висловлюванні французького філософа Дені
Дідро: «Люди перестають мислити, коли перестають читати». Досить
слушними є слова видатного мислителя, письменника і публіциста М.Г.
Чернишевського: «Наукова література рятує людей від невігластва, а витончена
(вишукана) – від грубості й вульгарності…». Важливою настановою для молоді
залишаються й слова відомого письменника К.Г. Паустовського: «Читайте! І
нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоч однієї
сторіночки з нової книги!» [2, с.59].
Однак сьогодні зменшення інтересу до читання є глобальною проблемою.
Соціологічні дослідження, проведені в багатьох країнах, засвідчили, що сучасне
суспільство переживає своєрідну катастрофу, пов’язану з кризою читання. У
багатьох цивілізованих країнах вирішення цієї проблеми стало одним із
пріоритетних, життєво важливих завдань, дістало широкий суспільний
розголос. Книга в Україні в останні десятиліття значною мірою втратила свою
історично визначену роль в силу низки об’єктивних та суб’єктивних причин
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політичного, соціального та економічного характеру, – зазначається в новій
«Концепції …» [4].
Перед бібліотечною спільнотою постала
проблема читання, пов’язана з впровадженням
комп’ютерних технологій, про яку майже три
десятиріччя тому попереджали деякі вчені.
Проведені соціологічні розвідки вітчизняними
бібліотеками показали, що майже 60% респондентів
позиціонують
читання
як
важку
працю,
«старомодне заняття», котре втратило престиж,
тому читають тільки в разі потреби [1, с.18].
На зустрічі з фахівцями бібліотечної та
видавничої справи 16 лютого 2012 року Прем’єрміністр України М.Я. Азаров, зокрема, зазначив, що
останнім
часом
молодь
віддає
перевагу
електронним книгам або знаходить літературу в
Інтернеті. «Треба відновити спілкування з живою
книгою та авторами», – наголосив Голова Уряду [3].
У зв’язку з цим постає необхідність не тільки в організації і проведенні в
бібліотеках відповідних найрізноманітніших дієвих масових заходів, які б
сприяли підвищенню престижу книги та читання, ознайомленню з кращими
художніми й науково-популярними творами, що ввійшли до скарбниці світової
літератури, а й прагненні привернути увагу громади до проблем відродження
духовності, християнської моралі, виховання молоді на кращих зразках
класичної і сучасної вітчизняної й зарубіжної літератури. Адже саме в пору
юності, на світанку життя, студентська молодь, кожен студент мусить
визначити свій шлях, обрати ту стежину цінностей, які слугуватимуть йому як
дороговказ протягом багатьох наступних років. Важливо не схибити, не
заблукати серед принад і випробувань долі, не зійти з правильного шляху. Це
важко, відповідально і врай необхідно. Саме бібліотека аграрного вищого
навчального закладу І–ІV рівнів акредитації, в стінах якого впродовж п’яти
своїх кращих років кожен студент набуває професію, може допомогти йому
старанно працювати над розбудовою храму своєї душі, формуючи в ній високі
моральні якості, культуру думок та почуттів.
При цьому доцільно проводити дослідження ефективності проведених
заходів, спрямованих на популяризацію кращої літератури, вести облік цієї
роботи.
Основний акцент доцільно робити на всебічне розкриття багатств
книжкових фондів – класичної літератури, яка несе в собі духовні і моральні
цінності, перевірені часом, а також творів, написаних у ХХ ст., для яких
характерною є наявність позитивного героя. Особливу увагу варто приділяти
популяризації книг-ювілярів. Досвід показує, що така діяльність сприяє не
лише творчій зацікавленості бібліотечних працівників, а й знаходить живий
відгук у користувачів. Значну роль у популяризації цих видань можуть
відіграти й різноманітні за формою і художнім оформленням книжкові
виставки («Книги – ювіляри року»); інноваційного характеру «Наші читачі –
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наші автори», на якій експонуються опубліковані в різних виданнях художні
твори, поезії користувачів бібліотеки, інформація про авторів; а також
презентації й експозиції однієї книги та незаслужено забутих багатьох
найкращих книг тощо.
Цю роботу доцільно здійснювати у тісному співробітництві з творчими
спілками, читацькими об’єднаннями, кафедрами, деканатами, кураторами,
місцевими письменниками, поетами, журналістами, у літературних вітальнях
бібліотек, студентських гуртожитках тощо.
З метою залучення користувачів до читання доцільно також
влаштовувати конкурси на кращий захід з популяризації обраних творів,
враховуючи зростаючий інтерес до цих видань та їх недостатню
екземплярність. Окрім того, можна організовувати, скажімо, мандрівну
книжкову виставку на кшталт «Знайомтесь, сучасна українська проза (поезія)»,
на якій презентувати книги як початківців, так і вже визнаних майстрів слова,
лауреатів престижних літературних премій та
ін. Відгуки щодо прочитаних книг користувачі
залишать у спеціальному зошиті «Нам цікава
Ваша думка» тощо [5, с.11].
Заслуговують схвалення заходи, які вже
стали традиційними: інформаційні огляди та
літературні вітальні, інші масові заходи,
наприклад, «Знайомтеся: лауреати конкурсу
«Книжка року», «Коронація слова» та ін.
Також познайомлять читачів з новими
творами та іменами в українській літературі
спеціально
підготовлені
бібліотекарями
рекомендаційні бібліографічні списки.
Інноваційними
формами
роботи
бібліотек є організація акцій, пов’язаних з
придбаними колекціями подарованих книг, а
також – під час студентських літніх канікул
«Літо – час для читання !» для тих, хто
втрачає
навички
читання
художньої
літератури, з послідуючими розповідями про прочитані книжки на початку
нового навчального року, в літературних вітальнях.
Ефективними, на наш погляд, можуть бути вечірні масові голосні
читання захоплюючих художніх творів у студентських гуртожитках, якщо не
бібліотекарем, то, почергово, самими студентами, з заздалегідь передбаченою
зупинкою прочитаного на самому цікавому епізоді. Це викличе бажання бути
присутніми на цих читаннях і наступного разу.
Важливе значення для відродження спілкування з живою книгою мають
відповідні, проведені на високому професійному рівні, індивідуальні і групові
бесіди з користувачами, консультації, рекомендації для тих, хто цього потребує.
З метою визначення кращих книг для читання необхідно здійснювати
соціологічні дослідження проблем читання та рейтингові експресопитування у бібліотеках обласних територіальних об’єднань (ТО).
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Наприкінці року кожна сільськогосподарська бібліотека за аналізами
формулярів користувачів має організувати конкурс «Кращий читач року»,
бажано, з врученням призів.
У бібліотеках доцільно організовувати інформ-години для бібліотекарів з
метою обміну враженнями про прочитані книги та відкриття нових імен
сучасних українських та зарубіжних авторів, проводити обласні щорічні
фестивалі української книги, марафони та конкурси, розширюючи коло їх
учасників, а також семінари, читацькі конференції для бібліотечних
працівників обласних ТО, не забуваючи при цьому про краєзнавчий аспект, з
використанням можливостей Інтернету. Задля популяризації читання –
використовувати ЗМІ (пресу, телебачення), створювати, по можливості,
читацькі кафе та салони тощо, використовуючи кращий досвід із просування
читання інших бібліотек.
Передовий досвід бібліотек з вирішення проблеми спілкування з живою
книгою читачів необхідно розглядати (обговорювати) на Міжвідомчих
методичних бібліотечних радах, зокрема – Головних сільськогосподарських
бібліотек ТО. Слушним, на нашу думку, є, зокрема, гасло бібліотек Одещини
щодо упровадження бібліотечних інновацій як наслідку творчого зростання
бібліотекарів: «Відсутність нових ідей – показник неблагополуччя колективу.
Чим швидше буде сприйнята ця істина, тим швидше виникнуть бібліотеки,
здатні не копіювати чужий досвід, а стати творцями свого» [1, с.19].
Відродження втрачених позицій книги у процесі розвитку особистості та
суспільства – це питання стратегії на реформування української держави та
реалізації завдання побудови суспільства знань. Ініціювання інноваційних
бібліотечних проектів з популяризації читання серед студентської молоді
повинно мати за мету культивування просвітництва, духовного розвитку,
інтелектуалізації особи. За великим рахунком – це складова культурної безпеки
та духовного потенціалу нації.
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ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАУКОВИХ БІБЛІОТЕКАХ АГРАРНИХ ВНЗ ІІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ:
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
Лазоренко Ю.І.,
к.і.н. с.н.с. відділу науковометодичної роботи та реферування
ННСГБ НААН
Останнім часом у фахових періодичних виданнях піднімається важлива
проблема бібліотечної статистики, зокрема, обліку результатів довідковобібліографічного обслуговування (ДБО) в бібліотеках.
Насправді, важливе місце в ряду інших способів індивідуальної роботи в
бібліотеці належить довідково-бібліографічному обслуговуванню, яке являє
собою виконання разових запитів читачів, шляхом надання їм довідок, які
містять:
– бібліографічну інформацію про наявність і/або місцезнаходження
документа (адресна довідка);
– бібліографічну інформацію з визначеної теми, проблеми (тематична
бібліографічна довідка);
– дані про відсутність або викривлення елементів бібліографічного опису
(уточнююча бібліографічна довідка);– фактичні дані або відомості
(фактографічна довідка) [4, с.155].
Дійсно, важливою функцією в діяльності бібліотеки є облік результатів
ДБО, який полягає в фіксуванні виконаних бібліографічних довідок за певний
звітний період. Основними вимогами до обліку залишається
повнота,
достовірність і уніфікація методології. Точність методології дозволяє
контролювати рівень і динаміку процесів діяльності бібліотеки, хід виконання
планів, реалізацію різних управлінських рішень тощо [4, с.233].
Облік результатів ДБО є важливішою умовою ефективності інформаційної
діяльності сучасної бібліотеки, оскільки аналіз документів обліку дозволяє
судити не тільки про кількість, а й про якість ДБО. Найцінніший матеріал для
аналізу ДБО містять щоденні форми обліку (загальна кількість запитів і
довідок; категорії читачів; цілі користувачів; види довідок; галузі знань; за
якими надходять запити; використання довідково-бібліографічного апарату
(ДБА); кількість негативних (не задовольняючих) відповідей і їх доля в
загальному числі (кількості) довідок і т.п.). Ведення обліку дає можливість у
повному обсязі вивчити спектр інформаційних потреб різних категорій
користувачів, виявити недоліки і визначити тенденції розвитку ДБО.
Однак при цьому існує проблема уніфікації обліку, оскільки Державний
стандарт 7.20-2000 «Бібліотечна статистика» носить узагальнюючий характер і
не в змозі дати відповіді на деякі питання, пов’язані з обліком результатів ДБО
в сьогоднішніх умовах. Складність виникає в силу неоднозначності розуміння
об’єктів обліку.
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Як зазначалося, основними результатами ДБО є довідки, які відповідають
разовим запитам користувачів. Довідка включає в себе: разовий запит + пошук
+ відповідь користувачеві. Окрім довідок (тематичні, уточнюючі, адресні,
фактографічні) існують і інші результати ДБО, а саме: бібліографічна
консультація, переадресування, негативна (не задовольняюча) відповідь,
відмова тощо [2, с. 4].
Досвід показує, що довідково-бібліографічні служби надають допомогу
користувачам не лише у вигляді довідок, але й у вигляді бібліографічних
консультацій, тобто відповіді на запит, що містить поради, рекомендації з
методики бібліографічного пошуку й бібліографування, а також з використання
ДБА. Як різновидність бібліографічної – на практиці виділяють тематичну
консультацію (тему-консультацію), яка містить перелік бібліографічних
джерел, необхідних для виявлення документів, зміст яких релевантний запиту
(якщо виконання довідки не забезпечено ДБА і є потреба у вивченні документів
з теми, відповідної до запиту). Тематична консультація умисна й тоді, коли
пошук з уточнюючого запиту не дав позитивного результату.
Якщо пошук, виявився безуспішним, то його результатом стає негативна
відповідь користувачеві, тобто довідка, що містить дані про не
задовольняючий результат пошуку (досліджувані в процесі пошуку первинні і
вторинні документи не містять релевантної запиту інформації).
Відмова – відповідь, яка містить роз’яснення правил, згідно якого запит не
приймається до виконання і, як правило, дається на етапі прийому запиту.
Якщо ж запит прийнято до виконання і здійснено пошук з використанням
різних елементів ДБА, то результат цього пошуку, нехай навіть негативний, не
можна вважати відмовою. Службам ДБО не варто приймати до виконання:
– запити уточнюючого характеру при відсутності достатніх для здійснення
бібліографічного пошуку даних (відомостей) про документ;
– запити, не забезпечені відповідним ДБА;
– тематичні запити, тема яких сформульована не чітко;
– запити, що потребують суцільного перегляду видань;
– фактографічні запити, виконання яких пов’язане з переглядом великої
кількості назв і/або потребують спеціальних знань по суті запиту;
– розшук джерел цитат (як виключення, частина таких запитів приймається
і виконується на платній основі).
Окремим об’єктом обліку результатів ДБО слід вважати перенаправлення
або переадресування запиту. Перенаправлення – це відповідь, що містить
повідомлення про переадресування запиту (краєзнавчого, вузькогалузевого або
непрофільного характеру) до іншої сільськогосподарської бібліотеки, можливо
й до іншого інформаційного центру чи закладу. Перенаправлення не
облікуються як виконані довідки.
За формою доведення інформації до користувачів довідки поділяються, як
відомо, на письмові й усні.
Письмова довідка – бібліографічна довідка, виконана як відповідь на
разовий запит віддаленого користувача і доведена до користувача в
документно-фіксованій формі; як правило, виконується в режимі відкладеного
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часу (виключення – довідки, виконані в режимі так званого «чатобслуговування») [2, с. 5].
Усна довідка – бібліографічна довідка, виконана як відповідь на разовий
запит користувача і доведена до користувача в усній формі, при особистому
відвіданні бібліотеки або по телефону (хоча, запит, сформульований в усній
формі, здебільшого потребує письмової відповіді).
В даний час, коли все більшу популярність набуває дистанційне ДБО, для
оцінки рівня ДБО в конкретній бібліотеці суттєву роль відіграє поділ довідок на
внутрішні й зовнішні. Внутрішні довідки виконуються при безпосередньому
контакті з користувачами. Зовнішні довідки – за запитами, які надходять від
віддалених користувачів по різних каналах зв’язку (телефон, пошта, електронна
пошта тощо).
Щодо автоматизованих довідок, то вони мають враховуватися у загальній
кількості бібліографічних довідок, тобто – довідки, виконані на основі
використання електронних інформаційних ресурсів із застосуванням
комп’ютерної техніки. Серед них варто особливо виділяти «віртуальні» довідки
(в т. ч. – «чат - довідки», виконані в рамках ТО).
Термін «автоматизована довідка» з’явився в лексиконі бібліографів
порівняно недавно. В діючих державних стандартах він відсутній.
Зустрічається термін «автоматизований бібліографічний пошук» –
інформаційний пошук з використанням комп’ютерної техніки, а також
«автоматизований бібліографічний пошук» – інформаційний пошук в
бібліографічній БД (ГОСТ 7.73-96; п. 3.4.2). Коли мова йде про автоматизовані
довідки, то мається на увазі не що інше, як режим виконання довідки.
Сучасний бібліографічний пошук вимагає максимально можливого, у
повному обсязі залучення і використання, документних ресурсів, не залежно
від носія інформації. Разом з тим, облік довідок, виконаних в автоматизованому
режимі, нерідко викликає затруднення. Питання полягає в тому, чи слід
вважати автоматизованими ті довідки, джерелами виконання яких
автоматизовані документні ресурси послужили лише частково. Фахівці
вважають, – як автоматизовані облікуються тільки довідки, що виконані
виключно на основі автоматизованих документних ресурсів. Як правило,
більшість таких довідок виконується в спеціалізованій залі ДБО в
автоматизованому режимі [2, c. 5].
При цьому не варто змішувати режим виконання довідки і спосіб доведення
інформації до користувача. Довідки можуть бути передані користувачеві по
різних каналах зв’язку, в т.ч. й електронних (наприклад, по електронній пошті).
Довідки, виконані на базі документних ресурсів, представлених у фонді
бібліотеки на паперових носіях, і передані користувачу по електронних каналах
зв’язку, не повинні облікуватись як автоматизовані.
Також, на думку фахівців, не слід змішувати режим виконання довідки з
формою доведення інформації до споживача. Облікуючи письмові й усні
бібліографічні довідки, виконані в автоматизованому режимі, необхідно
причисляти їх у загальну кількість письмових і усних, наприклад:
Письмові – 50 + Усні – 100 = 150
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З них: автоматизованих – 70
«Віртуальні» довідки, як правило, облікуються як письмові або, якщо вони
були передані користувачу в режимі «чат-обслуговування», як усні довідки.
При облікуванні результатів ДБО одиницею обліку служить: одна довідка,
незалежно від позитивного чи негативного характеру відповіді; одна
консультація; одне переадресування; одна відмова.
Довідка, яка суміщає елементи декількох видів довідок, облікується як одна
довідка. При цьому за одиницю обліку приймається той тип довідки, на
виконання якого витрачена найбільша кількість часу.
Запити, які надходять до сільськогосподарських бібліотек з різних каналів
комунікації (пошта, електронна пошта, телефон, факс, читатська / абонентська
вимога, безпосередній контакт з користувачем), і виконані по них довідки,
реєструються в книзі обліку ДБО. А запити / довідки в усній формі, робота над
якими потребує додаткових затрат часу, оформляються на спеціальних бланках
вимог.
Однією з визначальних тенденцій ДБО є посилення ролі кооперації й
координації як підрозділів бібліотек, так і бібліотек-учасниць мережі. У
практиці роботи отримало розповсюдження «комплексне обслуговування».
Воно включає «пошук, представлення документів, їх копіювання (сканування) і
передачу по лінії зв’язку» [3, с. 23]. Аналіз запитів показує, що пріоритетне
значення для сучасного користувача має не бібліографічний опис документа, а
сам документ як носій інформації, незалежно від його матеріальної форми [2, с.
6]. Сьогодні ДБО нібито повертається до своїх витоків, коли бібліографічний
пошук ґрунтувався на зверненні до тексту документа. Нині це відбувається в
принципово нових (інших) інформаційних умовах. Разом з тим, інтеграція ДБО
не відміняє необхідності обліку результатів окремих процесів, оскільки облік
дає можливість здійснювати щоденний контроль, вносити необхідні корективи,
удосконалюючи обслуговування користувачів бібліотеки в цілому.
Для виконання довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО) на основі
нових інформаційних технологій вимагається високий рівень інформаційної
культури бібліотекаря й користувача; відповідна матеріально-технічна база;
різні бази даних (БД), як власні, так і придбані; стабільний доступ в Інтернет,
уміння цілеспрямованої роботи з інформацією, що позитивно сприятиме
застосуванню елементів маркетингу. Бібліотеки, як і інші організації постачальники послуг, повинні уміти доводити, що вони пропонують послуги
високої якості. З підвищенням якості послуг пов'язана можливість збереження
позицій бібліотек на інформаційному ринку.
Реальні справи кожної бібліотеки та вміння керівника показати користь, яку
отримають від контактів з нею не тільки потенційні користувачі, а також
партнери, спонсори і меценати, складають основу її іміджу. Вирішальним для
формування позитивного ставлення до бібліотеки є все ж таки те, який внесок
вона робить у життя ВНЗ. Бібліотеці слід так організовувати свою роботу, щоб
кожен студент або співробітник ВНЗ був обізнаний з її діяльністю, з тим, як
нею користуватися, які послуги можна отримати тощо.
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Дотримуючись правила, що маркетинг повинен зробити послугу
зрозумілою, бібліотеки мають розробляти певні інноваційні заходи, спрямовані
на поширення інформації про можливості і переваги обслуговування, а також
про ті вигоди, які зможе отримати читач від користування бібліотекою.
В даний час обслуговування різних категорій користувачів стало більш
диференційованим. Використання веб-сайтів розширило можливості
інформаційного обслуговування. Веб-сайт – важливіший стратегічний напрям
розвитку діяльності бібліотек. Його використання дозволяє відстежувати
різноманітні статистичні дані для виведення висновків про якість наданих
послуг та інформації, удосконалення процесу розвитку інформаційних ресурсів
і стратегію бібліотеки, покладаючись на об’єктивну інформацію. Професійно
організований сайт може бути додатковою площиною для реалізації завдань з
обслуговування. На відкритих в бібліотеках веб-сайтах і веб-сторінках
наводиться перелік питань зацікавлених користувачів, на котрі бібліотека
повинна давати кваліфіковану відповідь. При розробці рекламних текстів і
повідомлень фахівці дотримуються принципу, за яким інформація повинна
розкривати користь або цінність, яку отримує читач від певної послуги.
Всі ці заходи позиціонують бібліотеку на сегменті ринку, що стосується
задоволення інформаційних потреб, є елементами маркетингу і «працюють» на
підвищення іміджу бібліотеки, її популярності. Одночасно бібліотека повинна
заохочувати і стимулювати користувачів до співпраці щодо вдосконалення
послуг і розповсюдження позитивної інформації про неї вже безпосередньо
самими користувачами.
Разом з тим, акцентуючи увагу на питаннях обліку результатів ДБО,
необхідно пам’ятати про важливішу особливість ДБО – пошук глибинної суті, а
не понять, назв, подій тощо з використанням усього арсеналу необхідних
засобів. Успіх ДБО цілковито залежить від ерудиції й широти
загальнокультурного світогляду, евристичних здібностей та інтуїції
бібліографа, а не лише від його фахових знань і навичок.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИГУ В НАУКОВИХ
БІБЛІОТЕКАХ АГРАРНИХ ВНЗ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ:
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
Лазоренко Ю.І.,
к.і.н. с.н.с. відділу науковометодичної роботи та реферування
ННСГБ НААН
Сучасний інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій,
орієнтованих на їх масове використання, ставить перед бібліотеками аграрних
ВНЗ нові завдання та відкриває нові можливості щодо підвищення рівня освіти
за рахунок розширення регіональної, національної й міжнародної взаємодії, а
також створення системи забезпечення прав користувачів на вільне одержання,
поширення та використання інформації.
Нові економічні умови вимагають від бібліотек перегляду старих підходів
та активізацію інноваційних технологій. Особливої уваги заслуговує
використання маркетингу в діяльності бібліотек.
На практиці, застосування маркетингових підходів у бібліотечній роботі
стикається з деякими розбіжностями між комерційною спрямованістю функцій
маркетингу і тим, що бібліотеки аграрних ВНЗ у своїй основі не є
комерційними структурними підрозділами. Однак при цьому важливо розуміти,
що схожість між некомерційним і комерційним маркетингом полягає у
використанні єдиних маркетингових підходів, що сприяють просуванню послуг
на ринок і формуванню позитивної суспільної думки (стимулювання збуту,
реклама, позиціонування тощо) [1, с.34].
Просування бібліотечних послуг неможливе без використання теорії
маркетингу. Фахівці вважають, що основою маркетингу є отримання клієнтом
певної цінності від послуги, яка надається установою [6]. Маркетингову
діяльність бібліотеки повинні спрямовувати на формування та підвищення
попиту на бібліотечно-інформаційні послуги, зацікавленості, заохочення
потенційних читачів до користування бібліотекою, популяризацію нових форм і
методів обслуговування користувачів бібліотеки, сприяння пізнанню
конкретної бібліотечної установи, формування її образу (іміджу).
Переймаючись проблемами збереження і поповнення основного
контингенту своїх читачів (студентів, аспірантів, науковців, вчених-аграріїв,
професорсько-викладацького складу, співробітників ВНЗ, працівників та
спеціалістів АПК, зайнятих у аграрному секторі країни та ін.), максимального
задоволення їх інформаційних потреб, а також – формування іміджу бібліотеки
в очах громадськості та її місця в соціокультурному середовищі, в сучасних
наукових сільськогосподарських бібліотеках аграрних ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації, елементами маркетингу мають бути пронизані всі головні напрями
інформаційно-бібліотечного обслуговування, інформаційно-бібліографічної та
культурно-просвітницької діяльності та ін.
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Враховуючи актуальність питання щодо формування висококваліфікованих
фахівців для ринку праці, однією із інноваційних складових розвитку освіти є
дистанційна освіта, яка має значні перспективи розвитку аграрної освіти в
Україні. Для забезпечення доступу до віддалених джерел інформації зберігає
свою роль система МБА (міжбібліотечного абонементу) як форма
бібліотечного обслуговування. Саме одним із привабливих для користувачів
стає відділ МБА завдяки застосуванню, поруч із традиційним підходом в
обслуговуванні читачів – електронних засобів і технологій, нових технічних і
комунікативних можливостей, які суттєво змінюють характер виконання
виробничих
функцій.
Нині,
насамперед
у
головних
наукових
сільськогосподарських бібліотеках обласних територіальних об‘єднань (ТО),
поступово відходить у минуле різноманіття і обсяг рутинних операцій щодо
МБА (заповнення бланків-замовлень, їх сортування за необхідними
параметрами, розкладка по конвертах, визначення термінів користування,
контроль за датами повернення, збір і видача звітних даних тощо).
На швидкість передачі документів ще більше впливає електронна
доставка документів (ЕДД), де за основу береться ідея взаємовикористання
інформаційно-бібліотечних ресурсів, первісно закладена в діяльності МБА. При
цьому цілком можливе подолання існуючих проблем на принципах координації
й кооперації у використанні технічних досягнень, оптимізації системи МБА і
ЕДД, що позитивно позначиться на оперативності обслуговування і
ефективності маркетингу.
За останніми даними, кількість абонентів МБА по мережі бібліотек
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації сягає 303 особи. З року в рік
простежується тенденція до зростання цього показника [4, c. 19].
Досить ефективним є використання електронного каталогу (ЕК).
Доведено, що отримання замовлень через електронний каталог дозволяє
виділити ряд переваг: 1) прямий доступ абонентів до ЕК і БД бібліотек; 2)
отримання замовлень на стандартних бланках; 3) «читабельний вигляд»
оформленого замовлення; 4) наявність шифрів на замовленнях, що надійшли
(якщо видання відображені в ЕК); 5) прискорення доставки замовлення за
рахунок виключення часу на поштове переправлення самого замовлення.
Головним критерієм задоволення інформаційних потреб – має бути оцінка
ефективності роботи бібліотек, і відбуватися шляхом надання цілого комплексу
бібліотечних послуг (виставки нових надходжень, тематичні виставкиперегляди за профілем кафедри, доступ до БД через Інтернет, представлення
електронних копій статей, консультування читачів з пошуку в БД і каталогах,
надання інформації по електронній пошті, виконання віртуальних довідок,
доставка книг по МБА тощо), в т.ч. платних [3, с.20], які останнім часом
активно використовуються у практиці роботи бібліотек. При цьому необхідно
чітко пам’ятати про існуючі обов’язкові безоплатні бібліотечні послуги, а саме:
– надання інформації про наявність у бібліотеці конкретного документа;
– надання інформації про склад бібліотечного фонду через систему
каталогів і інші форми бібліотечної інформації;
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– відкриті перегляди літератури, тематичні виставки в приміщенні
бібліотеки, читальних залах студентських гуртожитків;
– надання користувачам у тимчасове користування документів із
бібліотечних фондів у читальних залах і на абонементі.
Важливим засобом бібліотечного маркетингу залишається ефективно
налагоджений інформаційно-бібліотечний супровід галузевого науковоосвітнього процесу в контексті Болонських ініціатив. Основним фактором
успішної
розбудови
системи
інформаційно-бібліотечного
супроводу
залишається формування і підвищення інформаційної культури контингенту
користувачів, насамперед у бібліотеках аграрних ВНЗ І-IV рівнів акредитації,
оскільки уміння використовувати можливості нового інформаційного
середовища залежить від стану інформаційної культури. В сьогоднішніх умовах
так званого інформаційного вибуху, зросла роль таких якостей користувачів
бібліотек, як володіння методами і технологією роботи з інформацією,
навичками пошуку, передачі обробки і аналізу інформації, її використання для
вирішення освітніх, науково-дослідних, професійних завдань тощо.
У зв’язку з цим досить актуальним і важливим залишається впровадження у
практику бібліотек, лекційно-практичного курсу – «Основи інформаційнопошукової системи», а також – «Основи інформаційної культури», на основі
програми, затвердженої Головним управлінням вищої і середньої освіти для
сільськогосподарських бібліотек. Ці курси розкривають усі функції і
можливості інформаційних центрів і дають можливість студенту грамотно і
самостійно орієнтуватися в інформаційних ресурсах різних видів, а також
оволодіти навичками і технологією роботи з інформацією.
Щодо підвищення ефективності інформації, у практику роботи читальних
зал бібліотек варто запроваджувати одного з елементів маркетингу – новий
спосіб інформування читачів – влаштування табло з рухомим рядком, завдяки
якому студенти отримують бліц-інформацію про здану читачем «дефіцитну»
книгу в даний момент. Цей спосіб набагато спрощує процес одержання
студентами популярної літератури.
Новим способом інформування є й такий: на «робочих столах» комп’ютерів
для користувачів розмістити інформаційні заставки: віртуальні книжкові
виставки, документ Word з переліком CD-дисків; списки інтернет-адрес
журналів, що знаходяться в читальній залі. Крім того, у головних бібліотеках,
при можливості, запровадити нову послугу: встановити у ВНЗ великі екрани, з
яких у вигляді роликів (без звуку або зі звуком) подається, поряд з іншою (з
життя ВНЗ) – візуальна інформація про нові надходження до бібліотеки. Ці
інноваційні способи інформування допомагають успішно інформувати читачів,
надають науковій бібліотеці аграрного ВНЗ відкритості й сучасності,
приваблюючи і залучаючи користувачів.
Важливішим напрямом роботи сучасної бібліотеки є, здебільшого,
довгострокова, прогнозована, спрямована на формування суспільної думки та
створення ціннісних засад, що збільшують можливості бібліотечноінформаційних послуг в очах користувачів – іміджева політика. У якості
ефективних засобів формування позитивного образу можна розглядати засоби
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маркетингу, в першу чергу паблик рилейшнз (РR), рекламу. Створенню
схвальної суспільної думки сприяють і контакти бібліотек із політичними
партіями, громадськими організаціями, місцевою громадськістю і державними
структурами, особливо із засобами масової інформації (ЗМІ). Вміщення
інформації про діяльність тієї чи іншої бібліотеки аграрного ВНЗ у ЗМІ
позитивно впливає на її популярність, імідж, відіграє важливу роль у кампанії
по набору абітурієнтів до ВНЗ, а значить, залученню нових користувачів до
бібліотеки.
Усвідомлюючи значення цих заходів, актуальним, наприклад, у
вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотеках аграрних ВНЗ І-ІV
рівнів акредитації залишається висвітлення кращого досвіду своєї діяльності на
сторінках місцевих ЗМІ [3, с.37]. Співпраця з редакціями місцевих газет дасть
можливість висвітлювати публікації різної тематики: про культурнопросвітницьку роботу, духовно-моральне виховання молоді та всі основні й
ефективні масові заходи, з використанням елементів маркетингу, які
безперечно матимуть позитивний вплив на імідж бібліотек в очах
громадськості.
Основу іміджу складають реальні справи бібліотеки та вміння керівника
показати користь, яку отримають від контактів з нею не тільки потенційні
користувачі, а також партнери і спонсори. Вирішальним для формування
позитивного ставлення до бібліотеки є все ж таки те, який внесок вона робить у
життя ВНЗ. Бібліотеці слід так організовувати свою роботу, щоб кожен студент
або співробітник ВНЗ знав про бібліотеку, про те, як нею користуватися та які
послуги можна отримати.
Дотримуючись правила, що маркетинг повинен зробити послугу
зрозумілою, бібліотекам доцільно розробити певні заходи, спрямовані на
поширення інформації про можливості і переваги обслуговування, а також про
ті вигоди, які зможе отримати читач від користування бібліотекою. Насамперед
розробити, скажімо, буклет з описом послуг, що надаються. Його мета – в
ілюстрованій формі докладно розповісти про можливості бібліотеки із
зазначенням перспектив при використанні послуг користувачами. Важливим,
на нашу думку, є складання путівника по бібліотеці з описом структурних
підрозділів бібліотеки з зазначенням їхніх функцій і, що важливо, з переліком
інформаційних послуг, які може отримати читач при зверненні до кожного
конкретного відділу. До важливих бібліографічних джерел інформації по
бібліотеках відносяться також різні путівники, присвячені історії окремих
бібліотек-учасниць діючих обласних територіальних об’єднань (ТО) та АР
Крим, в т.ч. путівники по фондах рідкісних видань; рекламні проспекти,
наприклад: «Скарби нашої бібліотеки», «Фонд рідкісних видань пропонує»,
«Тут пам’ять відшумілих століть», «Видатні вчені-аграрії, що працювали в
стінах бібліотеки» тощо; серії закладок, які презентують раритетні видання,
доповнюють рекламну продукцію про рідкісні видання, книжкові пам’ятки
тощо [5, с. 31].
На відкритих в бібліотеках веб-сторінках, можливо навести перелік
питань, на котрі бібліотека може дати вичерпну відповідь. При розробці
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рекламних текстів і повідомлень важливо врахувати принцип, за яким
інформація повинна розкривати користь або цінність, яку отримує читач від
певної послуги.
Всі ці заходи позиціонують бібліотеку на сегменті ринку, що стосується
задоволення інформаційних потреб, є елементами маркетингу і «працюють» на
підвищення іміджу бібліотеки.
З метою дослідження якості обслуговування, а також вивчення
задоволеності читачів рівнем обслуговування, керівникам бібліотек кожного
дня впродовж робочого тижня доцільно проводити зустрічі зі студентами, на
яких вирішувати питання щодо роботи бібліотеки, у робочому порядку
вирішувати наявні конфліктні ситуації тощо. Варто враховувати, що не
останню роль у піднятті і підтриманні іміджу бібліотеки відіграє громадська
думка. У зв’язку з цим усі абонементи і читальні зали бібліотеки варто
забезпечити спеціальними «Журналами відгуків і побажань», де кожен
користувач може висловити свої побажання або нарікання з приводу роботи
бібліотеки. Такі журнали дадуть змогу простежити основні тенденції
громадської думки про бібліотеку і спрямувати зусилля на нейтралізацію
недоліків.
Бібліотекам необхідно не тільки постійно підвищувати власний імідж і
гарантувати своїм, як наявним, так і потенційним читачам, професіоналізм
працівників, якість послуг, що пропонуються, але й постійно інформувати про
всі зміни і нововведення в обслуговуванні за допомогою такого елементу
маркетингу як реклама, яка буде сприяти створенню більш привабливого
«образу» установи та її співробітників –.бібліотекарів.
Тому в бібліотеці особливу увагу слід приділяти рекламі, яка, як правило,
вимагає дотримання певних функцій:
– багатоаспектне інформування про корисні результати діяльності
бібліотеки та форми обслуговування;
– формування попиту на ресурси, послуги і продукцію бібліотеки;
– популяризація нових бібліотечно-інформаційних послуг [2, с.103].
Реклама покликана допомогти бібліотеці посісти гідне місце на ринку
інформаційних послуг завдяки постійному інформуванню потенційних читачів
про наявність літератури у її фондах, форми і методи обслуговування. До того
ж реклама повинна спонукати читачів до відвідування бібліотеки і підвищення
їхнього культурно-освітнього рівня, роз’яснювати можливості користування
довідково-інформаційним апаратом тощо.
Разом з тим, бібліотека повинна заохочувати і стимулювати користувачів
до співпраці щодо вдосконалення послуг і розповсюдження позитивної
інформації про неї вже безпосередньо самими користувачами. Творча,
інноваційна діяльність бібліотек може бути запорукою успіху у важливій справі
застосування бібліотечного маркетингу і потребує системності й
корпоративного, перспективного планування. Все це важливо враховувати у
повсякденній багатогранній роботі наукових бібліотек аграрних ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації.
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Велику інноваційну роботу з використанням елементів маркетингу
проводить, зокрема, ННСГБ НААН – науково-методичний та координаційний
центр 235 бібліотечних закладів сільськогосподарського профілю країни. Всі
бажаючі познайомитися з досвідом роботи Бібліотеки з маркетингової
діяльності можуть звернутися до її сайту: htth://www.dnsgb.kiev. ua.
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КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В НАУКОВИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕКАХ ВНЗ ТА НДУ МЕРЕЖІ:
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД
(МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ)
Лазоренко Ю.І., к.і.н. с.н.с. відділу
науково-методичної роботи та
реферування ННСГБ НААН
Щиголь Г.С., с. н. с. відділу науковометодичної роботи та реферування
ННСГБ НААН
Краєзнавство надає місцевості історизму,
відкриваючи її в минулому, навіть і не дуже давньому,
зовсім нове, неоціненне. Коли ми дізнаємося,
хто жив у тому чи іншому будинку, для
нас він наповнюється духовним змістом.
Д. Лихачов
Важливим напрямом діяльності вітчизняних наукових бібліотек аграрних
вищих навчальних закладів (ВНЗ) І-ІV рівнів акредитації та науково-дослідних
установ (НДУ) галузевого профілю залишається краєзнавство. Сьогодні, в
період інновацій, цей напрям потребує більшої уваги, як важливий засіб
збереження культурно-історичної спадщини, скарбниці духовної культури, її
актуалізації, професійної орієнтації, соціальної адаптації молоді, духовного,
культурного й інтелектуального розвитку покоління студентів, молодих
науковців, дотримуючись принципу наступності поколінь.
Сьогодні держава приділяє особливу увагу проблемі збереження
книжкових пам’яток та цінних і рідкісних видань, викладеній у проекті нової
«Концепції Державної програми збереження бібліотечних фондів на період
до 2020 року» [4], що належить до основних функцій бібліотек і, в свою чергу,
сприятиме збереженню національної культурно-історичної спадщини нашого
народу, розвитку української культури, краєзнавства.
Основною метою бібліотечного краєзнавства в сільськогосподарських
бібліотеках ВНЗ та НДУ аграрної галузі є збереження і збагачення традицій
українського народу, передача наступним поколінням культурних та духовних
цінностей, виховання в студентської молоді любові до рідного краю та рідної
землі, формування національної свідомості і самосвідомості, розуміння
унікальної культури українців. Краєзнавство наближає студентів до їхньої
малої батьківщини, дає можливість пишатися своїм краєм та тими, хто живе
зовсім поруч, спонукає до самостійної творчої роботи.
Краєзнавчу роботу в бібліотеках мережі доцільно здійснювати у
корпоративній взаємодії бібліотек-учасниць обласних територіальних
об’єднань (ТО) за наступними основними напрямами:
– зведене перспективне планування краєзнавчої бази даних (БД) у обласних
ТО;
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– формування сукупного депозитарного фонду краєзнавчих документів і
місцевих видань;
– створення і функціонування регіональної корпоративної мережі з
бібліографічної обробки краєзнавчих документів і місцевих видань та ведення
електронних БД;
– створення зведених каталогів краєзнавчих документів і місцевих видань;
– формування системи краєзнавчих бібліографічних посібників і
покажчиків місцевих видань;
– спільна практична діяльність з підготовки нових і перевидання раніше
виданих краєзнавчих бібліографічних покажчиків;
– координація бібліографічного обслуговування з краєзнавчих запитів;
– взаємодія при виконанні складного бібліографічного пошуку
краєзнавчого характеру;
– спільне з бібліотеками обласних ТО проведення великих масових
краєзнавчих заходів;
– розроблення організаційних і методичних положень (інструкцій) щодо
проведення заходів краєзнавчого характеру в сільськогосподарських
бібліотеках мережі [2, с. 26].
З метою цілеспрямованої керованої діяльності в галузі краєзнавства
Головним бібліотекам варто розробити чітку структуру краєзнавчої діяльності,
яка б охоплювала три компоненти: формування краєзнавчого фонду; створення
довідкового бібліографічного апарату (ДБА); популяризацію краєзнавчої
документації. У середині кожного компонента визначити чіткий перелік
управлінських дій, спрямованих на позитивний кінцевий результат.
Формування краєзнавчого фонду має передбачати: 1/ визначення кола
читачів (користувачів), зацікавлених в інформації з краєзнавства; 2/ пошук
джерел відповідної інформації (інформаційного середовища); 3/ виявлення і
добір матеріалу про сільське господарство регіону (краю, області); 4/
зосередження у фонді максимально повного зібрання краєзнавчих документів у
текстовому та електронному варіантах; 5/ предметизація краєзнавчих
матеріалів відповідно до предметного рубрикатора для аналітичного розпису
літератури краєзнавчої тематики; 6/ підготовка (складання) краєзнавчих
бібліографічних посібників у текстовому та електронному варіантах; 7/
видавнича діяльність.
Створення довідкового бібліографічного апарату – це: 1/ створення БД
всіх краєзнавчих документів, зібраних із різних джерел; 2/ створення й
регулярне поповнення електронного каталогу «Краєзнавство».
Популяризація краєзнавчих документів включає: 1/ бібліографічне
інформування користувачів з питань краєзнавства, в т.ч. і в електронній формі;
2/ пропагування краєзнавчих документів та знань про сільське господарство
області (краю, регіону) відповідними формами (засобами) бібліотечної роботи
(індивідуальними, груповими, масовими).
Реалізація такої структури дозволить в короткий термін створити в
бібліотеках інноваційний підхід до краєзнавчої діяльності та забезпечити її на
новому сучасному рівні з урахуванням не лише вимог часу, а й регіональних
особливостей.
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З метою поповнення фонду краєзнавства і підвищення доступності
краєзнавчої інформації про розвиток сільського господарства в областях
України, бібліотекам доцільно видавати поточні (різної періодичності)
повнотекстові добірки на паперових та електронних носіях, скажімо: «Внесок
аграріїв Київщини в скарбницю сільськогосподарських знань», «Слово про
аграрія», «Вісті з регіонів», «Херсонщина аграрна», яка б вміщувала щоденні
новини з полів під час жнив, посівної кампанії, з інших важливих питань
сільського господарства, сприяючи накопиченню матеріалу з історії краю.
Впровадження інформаційних технологій в бібліотечні процеси
забезпечить щоденне постачання найактуальніших матеріалів з періодичної
преси та мережі Інтернет до обласного відділу сільського господарства та
надасть послуги електронної доставки документів (ЕДД) усім користувачам у
разі необхідності.
Створення та розвиток власних сайтів у бібліотеках також сприятиме
пропаганді й популяризації краєзнавчих документів. Важливо на сайтах
актуалізувати і щоденно поповнювати електронний краєзнавчий каталог, який
доцільно вести відповідно до рубрикаторів, створених фахівцями бібліотек.
Таким чином користувачам надаватиметься можливість роботи з
найновішою краєзнавчою інформацією незалежно від місця їх знаходження та
в будь-який час.
Значну увагу бібліотекам аграрних ВНЗ варто приділяти участі у створенні
клубів за інтересами краєзнавчої тематики, проводячи їхні засідання (заходи) у
формі екскурсій, бесід, вікторин; а також історичному краєзнавству, тобто
пошуковій роботі з історії краю, давно заснованому аграрному навчальному
закладу чи науковій установі, міста, можливо й села, розшуку предметів
старовини, ікон, книг, стародруків тощо.
Ефективною формою популяризації краєзнавства залишаються традиційні
книжкові виставки. Однак сьогодні важливим є інноваційний підхід до її
організації, тобто з доданням креативного і неординарного підходу до
виставкової роботи. В такій виставці обов’язково присутнім має бути якийсь
компонент, який би підсилював емоційне її сприйняття з тим, щоб ще більше
зацікавити, можливо здивувати і залучити студентську молодь (читача) до
бібліотечного краєзнавства. Кожна така виставка розглядається як творчий
авторський проект [1, с. 21] з чітко вираженою і вмотивованою концепцією,
яка передбачає певну взаємодію з читачем. Для прикладу, це можуть бути
нетрадиційні бібліотечні книжково-музейні куточки з предметно-речовим
рядом, де книга все ж таки є первинною. Займаючи досить незначне місце в
приміщенні бібліотеки, вони справлять сильне емоційне враження на читачів.
Для них можна використати всі можливості бібліотечного простору (стіни,
вікна, простінки, шафи, столи, стільці, крісла і навіть дивани, тощо), а також,
підходящі для такої експозиції, часом символічні (стрем’янку з поличками,
чемодан, ящик і т.ін.).
Тематика таких виставок може бути найрізноманітнішою: від історичних
дат і подій до меморіальних. Цікаво оформленими, можуть бути комплексні
довготривалі книжкові виставки, з загальною назвою, скажімо, «Історія нашого
краю», на якій періодично, у залежності від визначних дат і подій, (нова
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економічна політика (НЕП) в краї (області), Велика Вітчизняна війна, битва за
Дніпро, депортація, репресії земляків та багато інших) можуть розгортатися
різноманітні тематичні виставки – складові історії краю. Такі виставки можуть
бути цікавими ще й тим, що, створюючи їх, бібліотекар залучає студентів
аграрного закладу чи читачів наукової установи до участі з проханням
підібрати відповідний джерелознавчий матеріал: листи, фотографії, мапи,
предмети з особистих колекцій тощо.
Досить цікавою для студентів можуть бути виставки: «Наш навчальний
заклад: шлях крізь роки», «Наша НДУ: шлях крізь роки», «Учені-аграрії краю
(області)», «Край і екологія», «Край невичерпних багатств», «Лікарські рослини
Полісся» і т.п., «Квіти рідного краю» та інші [5. с. 17].
Велике значення в популяризації краєзнавчих документів матимуть не
лише традиційні, а й віртуальні книжкові виставки («Аграрний меридіан
Миколаївщини») і т.п., у спеціальних розділах яких щомісячно
представлятимуться вісті з регіонів України, найважливіші новини, події й
досягнення в аграрній галузі в областях, інформація про кращих, успішніших
аграріїв-земляків, учених тощо. Такі виставки спонукатимуть користувачів на
пошук необхідної інформації з краєзнавства в усій його багатогранності. При
цьому сільськогосподарським бібліотекам необхідно вести систематичну
роботу з виявлення, пошуку і обстеження краєзнавчих документів і місцевих
видань, використовуючи для цього всі ресурси мережі Інтернет, інших
відповідних джерел інформації, що важливо для створення своєрідного
аграрного літопису регіону. Важливу роль у створенні такого літопису
відіграло б створення корпоративної автоматизованої аналітичної обробки
українських періодичних видань, збірників, продовжуваних видань спільними
зусиллями обласних територіальних об’єднань (ТО) України та автономної
республіки Крим. Ця діяльність стрімко розвивається в усьому світі.
Велике значення у цьому процесі має висока кваліфікація фахівців
бібліотек, яким доводиться одночасно виконувати декілька операцій, мати
навички і оператора комп’ютерного набору, і редактора, і коректора, і
оформлювача власного видання добірки краєзнавчих матеріалів та переведення
її у відповідні формати, необхідні для актуалізації на web-сторінці. Отже,
своєчасна підготовка і перепідготовка відповідних фахівців бібліотек дозволить
видавати власну продукцію на рівні сучасних вимог не лише з погляду їх
інформативності, а й художнього та естетичного оформлення.
За цих умов, створення системи краєзнавчої діяльності у
сільськогосподарських бібліотеках забезпечить своє основне призначення,
використовуючи при цьому відкритий діалог з колегами, фахівцями,
краєзнавчими музеями, архівами, органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями, виказуючи свою готовність до співпраці та обміну
кращим досвідом.
Краєзнавство є одним з провідних напрямів діяльності вітчизняних
сільськогосподарських бібліотек. Актуальним аспектом краєзнавчої роботи є
виховання «бібліотечного патріотизму». Результативним засобом його
виховання, бережливого ставлення до історії бібліотечного будівництва,
збереження для майбутніх поколінь є всебічне бібліографічне забезпечення
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теми «Історія сільськогосподарських бібліотек краю (області) в фактах,
документах, особах». Творча, інноваційна діяльність зі збереження історичної
пам’яті про кожну сільськогосподарську бібліотеку мережі, як об’єкт культури
й просвітництва, потребує системності й корпоративного, перспективного
планування [6, с. 31].
«Серед документів на паперових носіях, – записано в проекті «Концепції
Державної програми збереження бібліотечних фондів на період до 2020
року», – особливе місце посідають книжкові пам’ятки, як важлива частка
національно-культурної спадщини, тому їх збереження та реставрація є
справою особливої ваги» [4], на що бібліотечним працівникам необхідно
звернути особливу увагу, піклуючись про розвиток бібліотечного краєзнавства.
Бібліотечним працівникам доцільно наповнювати краєзнавчу діяльність
новим змістом, намагаючись розкривати щось цікаве, до цього невідоме, про
свою малу батьківщину, село – колиску народної ідентичності, культурної та
духовної спадщини українців. Усе це пробуджує у користувачів неабиякий
інтерес до історії та сучасності рідного краю, спонукає до вивчення народних
традицій, звичаїв, мистецтва та ін.
Краєзнавча робота бібліотек є шляхом до збереження національної
пам’яті, формування національної ідеї. Працівники бібліотек і надалі мають
створювати відповідні краєзнавчі інформаційні ресурси з життєво важливих для
значного контингенту читачів питань і доводити їх до широкого загалу, чим
сприятимуть активізації навчання та праці в АПК, виконання економічних,
соціокультурних завдань на місцевому рівні.
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РОЛЬ САМООСВІТИ В ПІДВИЩЕННІ ФАХОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК: МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
Капралюк О.В.,
к.с.-г.н., завідуюча відділу науковометодичної роботи та наукового
реферування ННСГБ НААН
Передмова
Престиж бібліотечної професії і бібліотеки в цілому багато в чому залежить
від рівня професійної майстерності співробітників. Безперервна бібліотечна
освіта є шляхом до справжнього професіоналізму. Працівник, який хоче бути
фахівцем своєї справи, повинен навчатися та займатися самоосвітою з моменту
обрання професії. У Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
зазначається, що одним із напрямів державної політики в галузі бібліотечної
справи є підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів 8.
Особливість компетентності фахівців сільськогосподарських бібліотек
полягає у ґрунтовній обізнаності щодо друкованих та електронних ресурсів з
сільськогосподарської тематики, а також управлінні інформаційними
послугами для задоволення оперативних інформаційних потреб окремих осіб та
груп фахівців.
Для успішного виконання професійних обов’язків, бібліотекарям необхідно
володіти двома типами компетентності: професійною та особистою.
1. професійна — означає обізнаність бібліотекаря з інноваціями, зокрема
у питаннях інформаційних технологій, доступу до інформації, а також
спроможності застосування цих знань для надання бібліотечно-інформаційних
послуг.
2. особиста —
включає комплекс навичок, підходів та рис, які
дозволяють бібліотекарю ефективно працювати, постійно набувати нових знань
та виживати у новому інформаційному середовищі.
До сучасного бібліотекаря висувають високі вимоги, а саме він має:
1. здійснювати
аналітико-синтетичну
обробку
інформації
з
сільськогосподарської тематики;
2. освоювати методики та комп’ютерні технології бібліографування,
реферування, підготовки оглядово-аналітичних матеріалів, проведення
наукометричних та бібліометричних досліджень;
3. забезпечувати як надання традиційних інформаційних продуктів і
послуг, так і реалізацію функції документорозповсюдження шляхом відбору та
запису
на
компакт-диски
зібрань
електронних
публікацій
з
сільськогосподарської тематики на замовлення користувачів з дотриманням
майнових прав інтелектуальних власників;
4. використовувати різноманітні програмні продукти;
5. створювати бібліографічні, аналітичні та повнотекстові бази даних та
ін.
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Головний
шлях
підвищення
професійного
рівня
працівників
сільськогосподарських бібліотек — це: самоосвіта, самовиховання і
саморозвиток.
Успіх самоосвіти залежить від цілого ряду факторів пізнавальної діяльності
людини, серед яких першочерговими є:
1. пізнання людиною особистої необхідності та набуття додаткових знань;
2. оволодіння людиною необхідним розумовим розвитком, здатністю
бачити проблеми, формулювати їх, планувати поступові кроки пошуку
відповіді;
3. вміння актуалізувати знання;
4. бажання вирішити проблему.
Напрями самоосвіти працівників мережі сільськогосподарських
бібліотек
Специфіка бібліотечної роботи полягає в тому, що для ефективної
діяльності він повинен володіти знаннями основ бібліотечної справи,
педагогіки, психології, мати
високий рівень культури, знати прийоми
риторики. Цей перелік далеко не повний, але без цих навиків сучасний
бібліотекар не може ефективно організувати інформаційно-бібліотечне
обслуговування читачів.
Перерахуємо основні напрями, в яких бібліотекар може удосконалюватися
і займатися самоосвітою:
 професійний (бібліотечна справа);
 методичний (бібліотечні технології, форми та методи діяльності);
 інформаційно-комп’ютерні технології;
 психологічний (імідж бібліотеки і бібліотекаря, спілкування і інші);
 правовий;
 історичний;
 політичний;
 інтереси, хобі та інші.
Джерела самоосвіти працівників мережі сільськогосподарських
бібліотек
У чому суть процесу самоосвіти? Бібліотекар самостійно набуває знання із
різних джерел, використовує ці знання в професійній діяльності, розвитку
особистості та власній життєдіяльності.
Джерела з яких можна набути знання, це:
 література (професійна, науково-популярна, публіцистична, художня та
інша);
 газети, журнали (в Україні випускають такі періодичні фахові видання, як:
"Бібліотечний вісник", "Бібліотечна планета", "Бібліотечний форум України",
Інтернет-довідник "Бібліотечний світ України"; Росії — "Библиотека",
"Библиотечная газета", "Библиотека и закон", "Независимый библиотечный
адвокат", "Библиополе". "Библиотечное дело", "Новая Библиотека" та інші).
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 Інтернет;
 телебачення;
 відео, аудіо інформація на різних носіях;
 курси підвищення кваліфікації;
 дистанційне навчання;
 семінари;
 виставки, заходи з обміну досвідом та ін.
Форми і види самоосвіти працівників мережі сільськогосподарських
бібліотек
Усі форми самоосвіти умовно можна поділити на дві групи: індивідуальна і
групова.
За індивідуальної форми ініціатором є сам бібліотекар, але керівники
методичних і адміністративних структур можуть ініціювати та стимулювати
цей процес.
Групові форми бувають у вигляді діяльності методичного об’єднання,
семінарів, курсів підвищення кваліфікації, тощо.
Питання підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів у сучасній соціальнокомунікативній ситуації стоїть гостро. Курси підвищення кваліфікації
працівників мережі сільськогосподарських бібліотек здійснює ННСГБ НААН
України відповідно до Положення "Про науково-методичну діяльність ННСГБ
НААН України" 7.
Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів носить системний
характер. Методичним центром вищого рівня для працівників мережі
сільськогосподарських бібліотек є ННСГБ НААН України, яка співпрацює з
мережею сільськогосподарських бібліотек Міністерства аграрної політики та
продовольства і НААН України. Надає методичну і консультативну допомогу в
організації підвищення кваліфікації бібліотекарів. Кадри бібліотек мережі
запрошуються до участі у конференціях та семінарах. Щорічно у ННСГБ
НААН України проходять навчання більше півсотні працівників мережі
сільськогосподарських бібліотек. Програма ННСГБ НААН України з
підвищення кваліфікації бібліотекарів орієнтована на навчання як молодих
фахівців, так і зі стажем з різних напрямів бібліотечної діяльності. Підвищення
кваліфікації працівників бібліотек здійснюється усіма відділами ННСГБ НААН
України з урахуванням специфіки їхньої діяльності. Переважно робота відділів
представлена консультаціями та практичними заняттями.
Основна
робота
з
підвищення
фахового
рівня
працівників
сільськогосподарських бібліотек мережі проводиться відділом науковометодичної роботи та наукового реферування ННСГБ НААН України. У відділі
сформовано фонд документів з різних напрямів бібліотечної діяльності. На
основі звітів, які надсилають бібліотеки ВНЗ І-ІV р.а, НДУ і НДІ пишуться
науково-аналітичні огляди звітів про роботу бібліотек установ мережі НААН і
Міністерства аграрної політики та продовольства України, рекомендації щодо
поліпшення інформаційно-бібліотечного обслуговування фахівців аграрної
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галузі,
офіційні,
науково-методичні
матеріали
на
допомогу
сільськогосподарським бібліотекам мережі, на основі яких з періодичністю раз
на рік видається та розповсюджується серед бібліотек мережі Бюлетень ННСГБ
НААН України.
Знання, набуті бібліотечними працівниками на курсах, сприяють
вдосконаленню роботи з користувачами і поліпшенню якості послуг, що
надаються, впровадженню сучасних інформаційних технологій в бібліотечні
процеси, підвищенню суспільного статусу бібліотек.
До інноваційних форм поглиблення професійних знань, які мотивують
процес самоосвіти і сприяють розкриттю творчого потенціалу бібліотекаря,
можна віднести такі види навчання, як участь в роботі Інтернет-семінарів і
конференцій, спілкування на форумах, а також система дистанційного навчання
та інші.
Розвиток дистанційної бібліотечно-інформаційної освіти, може
забезпечити механізм гарантованого отримання і постійного удосконалення
працівниками сільськогосподарських бібліотек своїх професійних знань.
Дистанційне навчання є формою отримання знань через Інтернет-ресурси
на базі навчального закладу під заочним керівництвом викладача. Основною
перевагою даної форми є приватність, адаптивність, можливість самостійного
планування самонавчання, наявність зворотного зв’язку. Крім того, ця форма
навчання дає можливість будь-якому фахівцю, що навчається, наблизити
отримання завдань до свого офісу або дому, тобто використовувати систему
"доставляння знань додому". Дистанційне навчання, вміння користуватись
ресурсами мережі — ознака сучасної, цивілізованої , освіченої людини.
Часто воно пропонується комерційними вищими навчальними закладами як
конкурентна перевага перед державними. Дистанційне навчання може бути
синхронним (спілкування з педагогом у режимі реального часу) і асинхронним
(самостійне навчання в зручному режимі). Основний наголос робиться на
самостійному вивченні матеріалу.
Види діяльності, які складають процес самоосвіти чи опосередковано
сприяють професійному росту бібліотекаря, це:
 робота над індивідуальною методичною темою;
 читання конкретних професійних періодичних видань;
 читання і перегляд художньої, професійної та іншої літератури;
 перегляд в Інтернеті інформації щодо питань бібліотечних технологій і
діяльності бібліотек;
 систематичний перегляд певних телепередач;
 відвідування семінарів, тренінгів, конференцій;
 дискусії, обмін досвідом з колегами;
 систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації;
 вивчення інформаційно-комп’ютерних технологій;
 відвідування предметних виставок і тематичних екскурсій та ін.
На основі вищеперерахованих пунктів, кожний бібліотекар складає
особистий план самоосвіти для професійного росту.
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Результат самоосвіти
Кожний вид діяльності немає сенсу, якщо в результаті не створюється
певний продукт, або певні досягнення. І в особистому плані самоосвіти
бібліотекаря необхідний перелік результатів, які повинні бути досягнуті за
певний проміжок часу 1, 9.
Результатом самоосвіти є:
 підвищення ефективності бібліотечної діяльності;
 розроблення або видання посібників, статей, програм досліджень;
 розробка нових форм, методів і прийомів бібліотечної діяльності;
 доклади, виступи;
 написання
методичних
рекомендацій
із
застосуванням
нової
інформаційної технології в діяльності бібліотеки;
 проведення семінарів, узагальнення досвіду щодо досліджуваної
проблеми (методична тема).
Методична тема
Робота над індивідуальною методичною темою (далі – МТ) — важливий
аспект у самоосвіті бібліотекаря.
Мета роботи над темою самоосвіти — систематичне підвищення свого
професійного рівня.
Значення МТ — служить однією з основних форм підвищення
кваліфікації бібліотекарів.
Завдання МТ — підвищення рівня науково-теоретичної підготовки і
майстерності бібліотекаря; оволодіння новими формами і методами
бібліотечної діяльності; вивчення і запровадження в практику передового
досвіду, нових досягнень і бібліотечних технологій; розвиток інноваційних
процесів.
1. Послідовність роботи над темою самоосвіти:
 визначення науково-методичної теми;
 вивчення розробленості даної теми;
 підбір матеріалів із професійної літератури, ресурсів Інтернет;
 розробка індивідуального плану роботи над методичною темою;
 розробка і накопичення матеріалу за темою;
 виступи за темою самоосвіти (семінари, конференції);
 надання результатів роботи над методичною темою в різній формі (звіт,
реферат, стаття в журналі, науково-методична розробка).
2. Термін виконання МТ:

від 3 до 5 років;

з розбивкою за роками;

з підведенням проміжних результатів;

з внесенням корективів в процесі роботи над темою.
3. Методична тема визначається:

інтересами і можливостями бібліотекаря;

актуальністю в сучасних умовах;
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розробленістю даної проблеми в теорії і практиці.
Нижче подаємо зразок плану роботи над методичною темою.
Зразок плану самоосвіти бібліотекаря складається з:
 назви теми;
 цілей;
 задач;
 очікуваного результату;
 етапів роботи;
 термінів виконання кожного етапу;
 дій і заходів, які проводяться в процесі роботи над темою;
 способів демонстрації результатів виконаної роботи;
 форми звіту щодо виконаної роботи.
Основні етапи роботи над МТ
Етапи
1. Діагностичний

2. Прогностичний

3. Практичний

4. Узагальнюючий

5. Впроваджувальний

6. Підведення підсумків

Зміст роботи
Аналіз професійних ускладнень.
Актуалізація і постановка проблеми.
Вивчення літератури з проблеми.
Визначення цілей і завдань роботи над темою.
Розробка плану заходів, робочої програми для вирішення
проблеми.
Прогнозування результатів
Застосування передового бібліотечного досвіду, направленого
на вирішення проблеми.
Формування методичної бази.
Коректування роботи.
Підведення підсумків
Оформлення результатів роботи за темою самоосвіти.
Представлення матеріалів
Використання досвіду самим бібліотекарем
подальшої роботи.
Розповсюдження власного досвіду.

в

процесі

Вибір форми підведення результатів (реферат, стаття,
підготовка методичного посібника, розробка рекомендацій
тощо).
Підведення підсумків

Самоосвіта та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
Виникнення та функціонування електронної культури надає більше
можливостей для самоосвітньої діяльності працівників сільськогосподарських
бібліотек. Входження в зону сучасних ІКТ і залучення до мережі Інтернет
розширює поле самореалізації, самовдосконалення та виступає інструментом
для адаптації особистості до нових сучасних умов. Кількість користувачів
Інтернету в Україні неухильно зростає. На активізацію процесу інформатизації
суспільства вплинули такі важливі події. Це прийняття Закону України "Про
національну програму інформатизації, Указ Президента України "Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо
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впровадження системи здійснення державної інформаційної політики та
удосконалення державного регулювання інформаційних відносин" та
Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань
з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні" 4, 5, 6.
Так, ще в 2002 р. нараховувалося 4,3% користувачів мережі Інтернет, а вже
в 2010 р. цей показник становив — 30,3%. Це свідчить про те, що Інтернет стає
повсякденною практикою соціального буття і головною ІКТ в сучасному
суспільстві та зокрема, в здійсненні самоосвіти бібліотекарів. Неважко
помітити, що відбулися значні якісні зміни у використанні Інтернет-мережі.
Підвищується загальна активність перебування в мережі, урізноманітнюються
інтереси користувачів, а також форми та цілі використання Інтернету.
Потенційно в новітніх ІКТ закладено ресурси, які розширюють способи та
засоби здійснення самоосвіти бібліотечних працівників.
Виходячи із сутності самоосвіти, варто наголосити на тому, що саме в
інформаційному суспільстві соціальні мережі є одним з її інструментів. З
погляду Г.О. Нестеренко, соціальні мережі — це соціальна структура, яка
утворена індивідами або організаціями 3. У сучасних умовах соціальна
мережа відображає різноманітні зв’язки між ними через соціальні
взаємовідносини, метою яких є передача знань за допомогою сучасних ІКТ.
Онлайнових соціальних мереж, які нині користуються увагою широкого
кола осіб — безмежна кількість. Сучасна людина вже навіть не може уявити
своє життя без залучення себе до певної соціальної мережі, яка сприяє не лише
проведенню вільного часу, спілкування з друзями, а й інтелектуальному
збагаченню та розвитку особистості. Зазначимо, що за даними проведеного
дослідження, в соціальних мережах зареєстровано 96% респондентів 11.
Аналіз результатів експрес опитування "Соціальні мережі для бібліотекаря,
це…" на сайті науково-методичного відділу НПБУ показав, що на сьогоднішній
день соціальні мережі захопили свідомість бібліотекарів України. Про це
свідчать дані, отримані в ході опитування. Так, у своїй більшості, респонденти
відзначили, що соціальні мережі для них це: майданчик для дискусійної
трибуни та можливість спілкуватися з однодумцями — 38%, просування
інтересів бібліотеки або бібліотекаря — 14,6%, змога реалізувати певні
професійні завдання — 14,4%, вплив на владу та громаду — 13%, вивчення
уподобань найрізноманітніших цільових груп — 12%. У той же час 8% колег
вважає, що це марна витрата робочого часу
Переваги ІКТ у питаннях самоосвіти порівняно з традиційними способами:
 Інтернет — універсальне і дешеве джерело інформації;
 засоби комунікації через Інтернет дозволяють обмінюватися досвідом,
навчатися, радитися з колегами з усього світу. Обговорення на форумах,
конференціях, які проводяться в мережі Інтернет значно розширює аудиторію
зацікавлених осіб, які працюють над аналогічними темами;
 програмне забезпечення АІБС дозволяє більш ефективно і наглядно вести
бібліотечну документацію, звітність і моніторинг при роботі над
(досліджуваною) методичною темою;
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 ІКТ значно розширюють перелік тем для роботи бібліотекаря в процесі
самоосвіти 2, 10.
Таким чином, слід констатувати, що більшість бібліотекарів переконані в
тому, що якщо бібліотека хоче бути сучасною, вона повинна звертати увагу на
соціальні медіа і роботу у них. Це дозволить здійснювати неформальний обмін
думками і спостереженнями, швидко поширювати творчі ідеї, реагувати на
актуальні події чи проблеми найбільш активним, креативним членам нашого
професійного співтовариства.
Портфоліо бібліотекаря
Робота бібліотекаря — творча, кропітка, яка вимагає значних зусиль. Але
оточуючим її не видно. Народ не розуміє, чим можна в бібліотеці цілий день
займатися.
Метод "Портфоліо" дозволяє нам відкрити цей "страшний секрет" і на
професійному рівні розповісти про наші власні досягнення, напрацювання,
наше бачення своєї професії і місце бібліотеки в сучасному світі.
Портфоліо — це спосіб фіксування, накопичення і самооцінки
індивідуальних досягнень за певний проміжок часу. Його основний зміст —
показати все, на що здатний бібліотекар як спеціаліст. Цей метод дозволяє
самостійно проаналізувати свої досягнення з тим, щоб зробити висновки та йти
далі.
Таким чином, портфоліо — це накопичувач досягнень.
Залежно від цілей створення портфоліо буває різних типів:
 "Папка досягнень", націлена на підвищення власної значущості
бібліотекаря і відображує його успіхи (грамоти, дипломи, сертифікати та інше);
 Рефлексивний портфоліо, розкриває динаміку особистісного розвитку
бібліотекаря, допомагає відстежити результативність його діяльності, як в
кількісному, так і якісному плані, в цю папку збираються статті, есе, аналіз
діяльності, загалом все те, що робиться протягом визначеного строку
(наприклад року).
 Проблемно-дослідницький, пов’язаний з написанням наукової роботи,
підготовкою до виступу на конференції.
 Методичний, в якому розміщуються методичні матеріали зібрані або
написані ним самим, які свідчать про професіоналізм бібліотекаря.
 Тематичний, створюється в процесі роботи певного проекту, теми,
розділу.
Структура і зміст портфоліо:
Титульний лист:
 назва установи;
 назва папки;
 фотографія;
 прізвище, ім’я, по-батькові, посада.
Зміст:
 візитка співробітника;
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 картка професійного росту;
 документи, що засвідчують підвищення кваліфікації;
 документи про результати участі в різних заходах;
 нагороди;
 публікації;
 авторські розробки;
 відзиви.
Наведена схема побудована в певній послідовності, її легко доповнювати і
коректувати.
У бібліотечному портфоліо бажана присутність такого пункту як есе, тобто
міркування про свою професію, її значення і місце в сучасному світі. Воно
може продемонструвати професіоналізм бібліотекаря, його відношення до
роботи і можливості її аналізувати, робити висновки, бачити перспективи.
Запропонований спосіб організації наявної інформації про бібліотекаря, як
про спеціаліста дозволяє один раз звести в одне ціле, систематизувати її,
доповнюючи по мірі необхідності і видавати за першою вимогою 1.
Свій професійний портрет можна вести також в електронному вигляді і в
потрібний момент надавати готовий матеріал.
Отже, метод "Портфоліо" дає нам можливість систематизувати, аналізувати
і кваліфіковано представляти свої професійні досягнення. Його можна назвати
способом самопрезентації бібліотекаря, як спеціаліста.
Примусити людину займатися самоосвітою неможливо. Самоосвіта —
показник професіонала вищого класу. Але розвивати здібності до самоосвіти,
на наш погляд, потрібно, а саме: враховувати зміни в бібліотечному
середовищі, які відбуваються під впливом процесів інформатизації, соціальноекономічних реформ, змін в системі освіти, постійно працювати над
підвищенням своєї професійної майстерності, шукати шляхи та активно
використовувати методи самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення.
Використана література
1. Бойко Н.Л. Долучення до Інтернет-мережі як фактор розширення
індивідуальних можливостей адаптації / Н.Л. Бойко // Українське суспільство
1992–2009. Динаміка соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України,
2009. — 560с.
2. Кривошеєва О.О. Електронна культура / О.О. Кривошеєва // Грані:
науково-теоретичний та громадсько-практичний альманах — Дніпропетровськ,
2012. Випуск 6 (86). — С. 109-112
3. Нестеренко Г.О. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної
освіти / Г.О. Нестеренко, О.В. Тишкова // Гілея: науковий вісник: Зб. наук.
праць. — К., 2011. Випуск 49(7).
4. Про національну програму інформатизації: із змінами, внесеними
згідно із Законом №2684-ІІІ (2684-14) від 13.09.2001. — К., 1998. — 8с.
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5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про
невідкладні заходи щодо впровадження системи здійснення державної
інформаційної політики та удосконалення державного регулювання
інформаційних відносин": Указ Президента України. — Режим доступу:
http:/www.president.gov.ua/documents/790.html.
6. Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських
слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні" №3175-ІV від
1 грудня 2005 р.
7. Положення "Про науково-методичну діяльність ННСГБ НААН України"
від 27.06.2013, протокол засідання Вченої ради ННСГБ НААН України (№8).
8. Закон України: "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із внесеними
змінами № 1388-ІV від 21 травня 2009 року.
9. Творун О.В. Методика розвитку самоосвіти студента шляхом
використання соціальних мереж /О.В. Творун // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології, 2011. — №1.
10. Черепанова Е.В. Самообразовательная деятельность как проявление
индивидуальности педагога / Е.В. Черепанова // Дополнительное
профессиональное образование педагога: материалы межрегиональной научнопрактической конференции. — Екатеринбург, 1998. — Ч.1. — С.23–25.
11. profy.nplu.org/articles.php?Ing=uk&pg=4882
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ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
(методичні поради працівникам бібліотек аграрних вузів І-ІІ рівня
акредитації)
Товмаченко В.М.,
к.х.н.,
с.н.с.
відділу
науковометодичної роботи та реферування
ННСГБ НААН
Бібліотеки аграрних ВНЗ 1-2 р.а. згідно Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» [1] за
призначенням слід відносити до спеціальних (академій наук, науково-дослідних
установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)". Це
відповідно накладає на діяльність цих бібліотек специфіку. «Сьогодні, коли
сільськогосподарські бібліотеки України переживають складний період
нестабільності, виникає багато проблем щодо удосконалення змісту науковометодичної діяльності, йде активний пошук шляхів її формування» [2]. Велика
відповідальність накладається на діялність бібліотек у зв’язку із затверджнням
нової Державної цільової національно-культурної програми «Бібліотека –
ХХІ»[3], одна із цілей котрої побудова «єдиного національного депозитарію
електронних бібліотечних ресурсів». Нагальна потреба модернізації освіти
також передбачає зміну змісту, структури і технологіїй роботи бібліотек,
зокрема, планування їх діяльності [4]. Обгрунтоване, конкретне планування
роботи – один із ефективних засобів управління колективом, забезпечення
чіткої організації праці кожного працівника [5]. При підготовці плану робіт
повинно бути розглянуто по меншій мірі шість основних проблем:

очікувані результати;

специфіка регіонального положення та спеціалізації діяльності;

вибір оптимального часу проведення робіт із врахуванням
регіональної ситуації;

послідовність дій;

обгрунтування вибору стратегії;

призначення організаторів і виконавців.
План роботи бібліотеки визначає [6]:

цілі, завдання і основні напрями діяльності;

тематику, зміст, форми, методи, техніку і технології роботи
бібліотеки (відділу) в цілому або даного напряму;

об'єми роботи, що відображаються в системі планових
(статистичних) показників;

ресурси бібліотеки: фінансові, матеріально-технічні, кадрові і
тимчасові


Складено на основі розробки: Шидловська Г.І. Планування в бібліотеках. Доповідь на метод об’єднанні
бібліотечних працівників 28.10.2011 р
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Плани роботи бібліотеки поділяються на перспективні (2-5 років) і поточні
(річні, квартальні, плани на місяць).
Для всіх бібліотек обов'язковим є річний план роботи (з 1 вересня до 31
серпня). Але можливий інший варіант – з нового календарного року: на
першому етапі його підготовки, за 2-3 місяця до початку нового року (жовтеньлистопад), перевіряється хід реалізації плану поточного року, виявляються його
недоліки, виявляються зміни у діяльності, намічаються пропозиції для плану
наступного року. Характерна особливість плану - залежність його від проблем,
завдань, профілю навчального закладу. Наразі план роботи бібліотеки менш
уніфікований, але загальні вимоги до його складання стають обов'язковими.
1. При складанні плану роботи бібліотеки необхідно:

оцінити висхідний рівень роботи даної бібліотеки на початок
нового навчального року

визначити рівень, якого треба досягти

вибрати форми, методи роботи, належну кількість масових заходів

забезпечити взаємозв’язок і координацію роботи з адміністрацією
коледжу, методичним об’єднанням бібліотекарів
2. Принципи планування:
–
принцип системності, комплексності (план -це система роботи
бібліотеки, а не трелік окремих заходів);
–
принцип науковості (план складається на раціональному розподілі
функціональних обов'язків, на нормативах роботи бібліотеки)
–
принцип сучасності (врахування інноваційних підходів до
популяризації книги і бібліотеки); принцип наступності (використання
необхідних в умовах даного навчального закладу і бібліотеки форм і методів
роботи);
–
принцип реальності (залежність від задач, спеціалізації
навчального закладу, загального рівня роботи бібліотеки, від штату
бібліотеки, резерву часу).
3. Етапи складання річного плану:
–
оцінка досягнутого рівня роботи; аналіз творчого потенціалу
бібліотекарів;
–
розробка концепції плану;
–
складання проекту плану бібліотеки; узгодження масових заходів із
планом навчального закладу;
–
аналіз стану роботи бібліотеки (аналіз недоліків, успіхів; визначення,
формулювання основних завдань, розділів на навчальний рік; узгодження плану
та його затвердження директором коледжу).
4. Вимоги до річного плану:
–
реальний, конкретний, чіткий, мобільний;
–
відповідає завданням конкретного навчального закладу;
–
складений за чіткою схемою;
–
є невід'ємною частиною річного плану роботи всього навчального
закладу;
–
включає основні показники роботи, статистичні дані про роботу
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бібліотеки;
–
в розділах плану повинні бути зазначені терміни використання,
прізвища виконавців;
–
у плані передбачається робота абонемента і читальної зали;
•титульний лист включає повну назву навчального закладу, бібліотеки,
навчальний рік, підпис директора, дату підпису, печатку.
5. Вимоги до складання річного плану бібліотек:
–
річний план складається на один навчальний рік;
–
план має бути узгоджений із директором навчального закладу, із
заступником директора – куратором бібліотеки;
–
в річному плані обов'язково необхідно передбачити резерв часу на
виконання непередбачених робіт (наприклад, підготовка міських, районних
заходів; незаплановані звіти, довідки; хвороба, сесія бібліотекаря та інше);
–
проект плану обговорюється з керівником методоб’єднання (МО)
бібліотекарів, враховує заходи, які планують інші бібліотеки;
–
вивчаються методичні рекомендації до складання плану (МО
бібліотекарів)
–
план обов'язково включає звіт за минулий рік (показники: кількість
читачів; фонд бібліотеки - підручники, книги; кількість відвідувань;
книговидача). Підстава: щоденник роботи бібліотеки, сумарна книга
підручників, сумарна книга книг.
–
до складання річного плану повинен бути творчий підхід;
–
необхідно планувати інвентаризацію підручників (травень),
інвентаризацію книг (1 раз на 5 років); редагування каталогів, картотек
(технічне, методичне); створення нових тематичних картотек, тематичних
папок;
–
плани роботи бібліотек повинні бути різними (рівень бібліотеки на
даному етапі; рівень професійної майстерності бібліотекарів; рівень досвіду
роботи бібліотекарів);
–
структура планів різних бібліотек практично уніфікована;
–
розділи плану складаються у текстових та таблично-цифрових
формах;
–
показники з основних напрямів діяльності бібліотеки доповнюють
загальні завдання;
•планові завдання повинні бути зв'язані зі штатним розкладом, річними
нормами робочого часу;
–
план розвитку матеріальної бази повністю залежить від реальних
можливостей навчального закладу.
6. Орієнтована структура річного плану роботи бібліотеки:

основні завдання бібліотеки на навчальний рік; основні напрями
роботи бібліотеки;

показники роботи за минулий навчальний рік;

оформлення і обладнання бібліотеки

формування та організація книжкового фонду, фонду підручників,
фонду періодики. Зберігання бібліотечного фонду. Всеукраїнська акція «Живи,
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книго!»;

довідково-бібліографічна та інформаційна робота. Організація
каталогів і картотек;

обслуговування викладачів; методична робота;

обслуговування користувачів і популяризація літератури;

масова робота;

робота з батьками;

підвищення професійної компетентності бібліотекарів;

співпраця з бібліотеками;

календарний план роботи (вересень, жовтень...)
7. Доповнення до річного плану;

тематика бібліотечних уроків;

план роботи Ради бібліотеки;

план роботи бібліотечного активу.
8. Планування інновацій у роботі бібліотеки:
а)
Моніторингова діяльність бібліотеки.
У функціонуванні бібліотеки дуже важливим напрямом роботи є її
моніторингова діяльність. Вона здійснюється з метою всебічного вивчення
інформаційних потреб читачів, їхніх запитів, читацьких інтересів, освітнього та
інтелектуального рівнів; ставлення користувачів до читання; впровадження
інноваційних технологій; інформування внкладачів-кураторів про результати
використання літератури студентами.
Бібліотека може запланувати: анкетування учнів, викладачів (анкета з
формування читацьких інтересів; анкета «Сучасний читач, який він?»,»Сучасна
бібліотека, як ви її уявляєте?» «Мій читацький портрет», «Комп’ютер або
книга?», та інше); конкурс «Найкращий читач бібліотеки»; конкурс творчих
робіт (учнів, викладачів, бібліотекарів); групові або загальні аналізи читання
(порівняльні, фактографічні);
–
аналіз читання учнів (за читацькими формулярами);
–
інтерв'ювання (студентів-першокурсників);
–
моніторинг у роботі з підручниками (відстежити наявність
підручників, їхню відповідність навчальним програмам);
–
бесіди;
–
консультації;
–
спостереження;
–
вивчення ставлення користувачів до бібліотеки і перспективи
розвитку бібліотеки;
–
вивчення рівня читацької грамотності та інформаційнобібліографічної культури користувача.
б)
Маркетингові дослідження бібліотекарів:
–
вивчення запитів читачів (згідно з запитами замовлення і отримання
літератури);
–
систематизування тем, проблем (тематичні папки);
–
рекламна
діяльність
(бібліотечні
оголошення,
плакати,
інформаційні бюлетені, пам'ятки читачам, батькам);
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–
дні відкритих дверей, дні інформації;
–
візитка бібліотеки;
–
буклет «Наша бібліотека»;
–
стенд «Кращі читачі».
в)
Впровадження інновацій в індивідуальну роботу з читачами:
–
виділення окремих груп читачів бібліотеки:
/ адміністрація (директор навчального закладу, заступники директора );
/ керівники методичних об'єднань, керівники відділень; куратори груп;
/ психолог;
/ студенти;
/ студенти-заочники;
/ інші.
•консультації читачів;
–
позначки у формулярах (рекомендовано бібліотекарем,
рекомендовано вчителем, за інтересами);
• картотека (журнал) незадоволеного попиту; картотека (журнал)
виконаних тематичних і фактографічних довідок;
–
інформаційні куточки;
–
дні інформації, відкриті перегляди літератури.
г)
Впровад ження інновацій у масову роботу бібліотеки:
–
ігрові форми (літературні ігри):
/ рольові ігри;
/ інтелектуальні ігри; / особисто-рольові ігри; / пізнавальні ігри.
Ігри, що розвивають творчу ініціативу читача:
/ літературне лото; '
/ літературний лабіринт; / літературна подорож; / літературний
калейдоскоп; / літературний вернісаж; / літературне шоу;
/ вікторина, турнір ерудитів, змагання КВК, читацькі олімпіади, «Поле
чудес»;
–
тренінг, «Мозковий штурм», змагання ерудитів;
–
бібліотечний (літературний) марафон;
–
дебати;
–
аукціон;
–
мікрофон;
–
робота в малих групах;
–
година книголюба, бенефіс читача, творчі завдання, година поезії,
бібліотечний лабіринт;
–
книжкові виставки:
/ виставка одного автора;
/ виставка одного жанру;
/ виставка «Літературний герой»;
/ внставка-ношук;
/ виставка-експозиція;
/ виставка-казка;
/ виставка-реквієм;
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/ виставка-презентація;
/ виетавка-запитаїшя;
/ виетавка-відгук;
/ виставка-діалог;
/ виставка-кросворд;
/ виетавка-гра;
/ виставка-словник;
/ виставка-щоденник та інші.
Форми і методи роботи вибираємо на будь-який смак, аби результат був
очікуваним і позитивним.
Інновації у вигляді пропозицій, проектів, концепцій щодо вдосконалення,
організації процесу, методики є важливим показником зміцнення позитивного
іміджу бібліотек навчальних закладів і у суспільстві, концепцій щодо
вдосконалення організації, процесу; методики є важливим показником
зміцнення позитивного іміджу бібліотек у школах і у суспільстві.
9. План роботи на місяць.
Досвід роботи показує, що складання окремих планів роботи на місяць
дуже полегшує планування роботи бібліотеки. План на місяць – деталізований,
чіткий, він відображає заходи, які пов'язані з календарем знаменних і пам'ятних
дат (тематичні виставки, підбірки літератури, тижні літератури, екології,
космосу, історії та інше). Тут відображаються заходи, які не можливо
передбачити у річному плані роботи.
10.
Планування роботи та норми часу [12].
Сьогодні в бібліотеках України використовуються такі норми часу:
–
запис одного читача в бібліотеку - 0,04 год.;
–
видати документи читачеві, знайти формуляр читача, вказати
термін повернення, перевірити наявність сторінок -1 читач - 0,06 год.;
–
провести бесіду з читачем, проінформувати про нові надходження 1 читач - 0,067 год.;
–
прийняти документи від читача, зробити помітку про прийом,
перевірити наявність сторінок -1 читач - 0,041 год.;
–
розстановка формулярів - 1 формуляр - 0,008 год.;
–
заповнення щоденника - щоденно - 0.17 год.;
–
підготовка усного журналу - 50 годин.
–
підготовка свята - 75 годин.
–
підготовка вікторини, конкурсу - 75 год.
Підготовка масового заходу:

Визначення теми.

Визначення складу аудиторії, членів бібліотечного активу.

Складання плану підготовки заходу.

Складання питань для обговорення.

Підготовка літератури, книжкової виставки, оформлення стенду,
плаката.

Реклама заходу.

Репетиція (необхідна кількість).
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Підготовка приміщення.

Безпосереднє проведення самого заходу.

Обговорення підсумків проведення заходу, оформлення сценарію,
протоколу.
–
Підготовка книжкової виставки:
–
новинки 1-25 експонатів - 0,75 год.; 25-50 експонатів -1,36 год.;
–
тематична 1-50 експонатів - 11 год.;
–
персоналій 1-50 експонатів - 0,9 год.
За 40-годинний робочий тиждень та середнє навантаження (30 читачів, які
вже є користувачами бібліотеки та 2 нових, які тільки записалися) на
обслуговування витрачається понад 6 годин на день. Підготовка масових
заходів стосується внутрішньої роботи, в середньому бібліотекар за період
«жовтень-квітень» може провести 5-6 заходів (огляди, бесіди, вікторини,
бібліотечні уроки).
Крім того необхідно пам’ятати про резерв часу, який необхідно мати для
доставки, оформлення, обробки., і видачі нових підручників.
12. Найбільш розповсюдженні помилки при складанні річного плану
бібліотеки:
–
план не пов'язаний із річним планом навчального закладу;
–
план перевантажений масовими заходами;
–
план не враховує штат бібліотеки, трудові витрати, нормативи, не
має резерву часу;
–
план виглядає як «Календар знаменних дат» (перераховуються всі
державні, релігійні, міські та інші свята). Через таку деталізацію і
перевантаження річного плану не завжди зрозуміло, з якою метою ці знаменні
дати відображені в плані;
–
в плані не враховані кількісні показники за попередній навчальний
рік;
–
в план не внесені головні розділи бібліотечної роботи (робота з
фондами, з системою каталогів і картотек);
–
відсутні розділи, які відображають підвищення кваліфікації,
самоосвіту бібліотекарів, співпрацю з конкретними бібліотеками;
–
в плані міститься кількість бесід, які заплановані, кількість читачів,
відвідувань, книговидача.
–
У плані відсутні додатки: тематика бібліотечних уроків; / план
роботи Ради бібліотеки; план роботи бібліотечного активу.
–
План не відображає інновацій у роботі бібліотеки.
Планування роботи бібліотеки відкриває широкий простір для творчих
пошуків бібліотекаря. Всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить
вирішувати сучасному навчальному закладі, трансформуються у завдання і
діяльність бібліотеки.
Завдання бібліотеки полягає в тому, щоб прищеплювати студентам любов
до книги, інтерес до читання. Лише високий рівень бібліотечної справи в
цілому може забезпечити студентській молоді, викладачам, батькам усі
необхідні умови для одержання повного обсягу інформації з вітчизняного і
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світового інформаційних просторів і зможе стати першоосновою для духовного
і культурного розвитку нашого суспільства.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ
ВИСТАВОК У НАУКОВИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
БІБЛІОТЕКАХ
(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)
Давиденко М.М.,
м.н.с. відділу науково-методичної
роботи та реферування ННСГБ
НААН
Вступ
В сучасних умовах скорочення споживання населенням національного
мистецько-інтелектуального та наукового продукту – книги – кожна бібліотека
намагається максимально розкрити зміст своїх ресурсів для користувачів.
«Концепція
Державної
цільової
національно-культурної
програми
популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки»
(розпорядження Кабінету Міністрів України № 257-р від 10 квітня 2013 р.)
один із шляхів вирішення цієї проблеми вбачає у розвитку книжкової
виставкової діяльності в Україні та використанні сучасних інформаційних
технологій для поширення інформації про вітчизняну видавничу продукцію, що
дасть змогу збільшити чисельність читацької аудиторії. Таким чином
актуальним стає питання оформлення книжкової виставки, що є дієвим
засобом впливу на формування читацької уваги. У сучасних умовах бібліотечна
виставка стає активним помічником і читача, і бібліотекаря в організації
читання; їй притаманні такі риси, як актуальність, динамізм, оперативність.
Відсутність жорстких рамок в організації виставок сприяє розвитку творчості,
збагаченню бібліотечного досвіду.
Книжкові виставки, як напрям бібліотечно-інформаційної діяльності,
з’явились ще в середині ХІХ століття. Під керівництвом відомих
бібліотекознавців В.І. Собольщикова та В.В. Стасова виставки книг регулярно
влаштовувались у Публічній бібліотеці Петербурга і згодом знаходили відгуки
у публікаціях М.Г. Чернишевського, М.О. Добролюбова.
Виставки документів завжди були найбільш розповсюдженою формою
популяризації літератури. Бібліотечні заклади мають значний досвід
виставкової
діяльності,
проте
впровадження
інформаційних
та
телекомунікаційних технологій потребує теоретичного осмислення та
практичного використання у виставковій діяльності нових можливостей, в тому
числі й мультимедійних.
Сьогодні створюється нова модель сільськогосподарської бібліотеки, яка
передбачає певні зміни в організації бібліотечного простору, оптимізацію
доступу користувачів до бібліотечних зібрань. Пошук нових підходів до
організації виставки документів – найбільш поширена сучасна тенденція в
бібліотечній діяльності, пов’язана із проблемами моделювання бібліотечного
простору, формування позитивного іміджу бібліотеки. Ці інформаційно262
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методичні матеріали узагальнюють досвід і провідні напрями у виставковій
діяльності бібліотечних закладів. Приділяється увага відповідним
дизайнерським рішенням, методиці організації віртуальних виставок тощо.
Привабливе оформлення і розміщення виставкового обладнання обумовлює, на
думку фахівців, збільшення площі відповідного структурного підрозділу на 10
%. Книжкові виставки розглядаються в контексті стратегії попереджуючих
бібліотечних послуг.
Треба відзначити, що перші віртуальні виставки були саме мистецькими,
розміщувались на сайтах арт-галерей, музеїв, мистецьких організацій і
повністю відповідали поняттю «виставка», основною специфічною рисою (і
перевагою) якої є показ самих творів (друку, мистецьких тощо), що дає
можливість користувачу безпосередньо ознайомитись з ними, а якщо йдеться
про книжкову виставку, то негайно отримати конкретне видання для читання. В
Інтернеті функціонують також віртуальні виставки бізнесового спрямування
(презентують товари та послуги, подають їхню детальну характеристику),
поліграфічні виставки (представлені сучасні досягнення поліграфії та
технологій друку) тощо.
Гарно оформлена виставка – це витвір мистецтва, плід наукових і творчих
пошуків, результат натхненної роботи. Бібліотекар із Франції П’єр Брейя
вважає, що сьогодні ми живемо у час виставок. Виставка – це своєрідна візитка
бібліотеки.
Бібліотечна виставка — жанр бібліотечно-бібліографічної реклами, але й
вона потребує спеціальної реклами, зокрема — інформаційних повідомлень про
неї в періодичних виданнях, на сайтах, в передачах по радіо.
Нарешті, виставку можна вважати успішною, якщо читач сприйме її як
свою, цікаву саме йому. Така виставка стане подією не тільки для користувачів,
але й для бібліотекарів, які її створювали.
Оформлення бібліотечної виставки
Оформлення бібліотечної виставки – один з найцікавіших напрямків
бібліотечного дизайну. Оскільки дизайн має свої правила, то, дотримуючись їх,
можна зробити виставки привабливими та цікавими.
Розташувати книги на виставці можна за трьома принципами: тематичним,
хронологічним, географічним.
Основні вимоги до матеріалу на виставці. Розташовується література на
полицях в залежності від її важливості та від послідовності висвітлення
питання. Ілюстрації ставляться поряд з книгами, до змісту яких вони мають
відношення. Схематичність розташування матеріалу повинна поєднуватися з
виразністю показу, тому враження від виставки складається, перш за все, від
обкладинок книг: наскільки вони яскраві, привабливі, настільки вони
підкреслюють і розкривають тему.
Уміле використання кольорових і розмірних співвідношень, ілюстрованих
і однотонних обкладинок дозволяє посилити сприйняття виставки, підкреслити
багатство і різноманітність матеріалу, виділити основні питання і найважливіші
твори.
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Пам’ятаючи про те, що дизайн – це, насамперед, мистецтво «спілкування»
з деталями, можна досягти хороших результатів. Перш за все, книжкова
виставка повинна сприйматися як єдине ціле. Це досягається спеціальними
композиційними методами, кольоровими рішеннями та логічними зв’язками
між її структурними підрозділами. Розглянемо деякі вимоги до особливостей
оформлення книжкових виставок.
Мова та заголовок бібліотечної виставки. В основі бібліотечної виставки,
яка формує свій візуально-текстовий простір, лежить особлива знакова система.
Це комбінація специфічних для бібліотеки знаків:

вербальна мова документів;

мова графічних побудов – шрифти, схеми, карти тощо;

документи звукозапису;

мова навчаючих маніпуляцій (ігрові, інтерактивні моменти).
Мова бібліотечної виставки допускає визначену послідовність викладу.
Основна ідея виставки міститься у заголовку. Існує низка вимог до
заголовка бібліотечної виставки:

Обсяг заголовка не повинен перевищувати п'яти слів. Заголовок
привертає увагу читачів до виставки, спонукає звернутися до книг,
представлених в експозиції.

Заголовок виставки опосередковано відображає цільове і читацьке
призначення виставки.

Заголовок не може бути багатозначним. У цьому випадку доцільно
вводити підзаголовок. Інколи можливе використання рекламних прийомів:
інтригуючий заголовок виставки приверне увагу користувача.
Особливо цікаві видання можна виділити, наприклад, за допомогою
закладок з текстом: «Увага! Новинка!», «Дискусійна книга», «Пропонує читач»,
«Книга, яку ви чекали!».
Композиційна побудова вимагає цілісного використання всіх елементів.
Композиційні методи забезпечують виразність експозиції: збільшення або
зменшення об'єкту, фрагментація (виділення одного з елементів композиції);
монтаж (можливість підкреслити співставлення матеріалів); зміна фактури
(створення ілюзорної рельєфності, зміна кольору, горизонтальне або
вертикальне розтягування об'єкту).
Фахівці виділяють сім основних принципів побудови композиції.

Вибір характерних елементів експозиції: об'єднання за однорідними
ознаками, виявлення найбільш важливої однорідності, включення в композицію
контрастів (таким контрастом може бути розміщення старовинного фоліанта і
сучасного оптичного диска).

Дотримання закону обмеження (не більше трьох) у матеріалі,
деталях, кольорі, формі.

Основа статичної композиції – симетрія. Наприклад, колірні плями
доцільно повторити три рази. Крім того, симетрія передбачає наявність певного
композиційного центру виставки - цитата, ілюстрація, предмет, колаж тощо.

Забезпечення вільного простору між угрупуваннями елементів.
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Підкреслення субординації між угрупуваннями. Взаємозв'язок
розділів забезпечується їх логічною послідовністю і частковою
повторюваністю.

Дотримання оптичної рівноваги шляхом правильного розміщення
великих, важких, темних форм відносно малих, легких і світлих.

Об'ємність, стереоскопічність, перспектива досягаються за
допомогою кольору, розмірів, динаміки форми. Так, чорний фон-підкладка на
стелажі зорово заглиблює книгу, а блакитний наближає. Ілюстрація, яку
розрізали або змістили частини, підкреслює об’єм. Ефекти просвічування,
вітражності при оформленні оживляють
візуальний простір книжкової
виставки.
Кольорове рішення виставки. Велике значення має підбір кольору і
кольорових поєднань. Бажано використовувати при оформленні не більше
трьох кольорів, інакше виставка стане не яскравою, а строкатою. У
багатоколірних композиціях випадкові кольори можуть викликати неспокій і
порушення єдності композиції. Виняток становлять виставки, де строкатість
виправдана назвою («Різноколірні сторінки», «Строкаті фантазії», «Новорічний
калейдоскоп», «Весела мозаїка»).
Існують три основні кольори: червоний, синій, жовтий, – і додаткові:
зелений, помаранчевий, фіолетовий, які служать для виділення основних
кольорів. Найвдаліше поєднуються:
• білий на синьому;
• білий на червоному;
• білий на зеленому;
• червоний-біло-синій;
• чорний з жовтим;
• чорний з помаранчевим;
• чорний із золотим;
• чорний з срібним.
Колір може створити певний настрій. Відомо, що зелений і синій кольори
заспокоюють, червоний і жовтий – збуджують, темно-фіолетовий –
пригноблює. А ще сприйняття кольору залежить від віку. Підлітки, наприклад,
віддають перевагу контрастним поєднанням – синій і помаранчевий, червоний і
зелений, жовтий і фіолетовий. Люди літні, навпаки, частіше вибирають гамму
приглушених тонів.
Є кольори, які здатні зорово наближати предмети. Якщо для фону вибрати
холодні відтінки, а для об'єктів, розташованих на передньому плані – теплі, то
можна досягти ефекту «наближення» важливої інформації. Якщо необхідно
виділити або «наблизити» певну книгу або статтю, можна помістити її на
підставку червоного, помаранчевого або охристо-жовтого кольору.
Дизайнери пропонують використовувати і таку властивість поєднання
кольорів: два контрастні кольори, розташовані поруч, взаємно підсилюють
один одного; родинні кольори – ослабляють. Так, зелений колір здається
яскравішим у поєднанні з червоним.
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При штучному освітленні (а в бібліотеках воно переважає) білі, сірі і
зелені кольори предметів жовтішають, сині дуже темнішають, фіолетові
темнішають та червоніють, тіні предметів різко обкреслені. Предмети, які
знаходяться у тіні, погано помітні про світлі.
Дуже важливо при оформленні виставки правильно підібрати шрифт для
заголовка і розділів. Шрифт є істотним елементом стилю. Він повинен
відповідати змісту виставки. Наприклад, якщо виставка присвячена історії
України, то краще заголовок написати шрифтом, стилізованим під
старослов'янський. Якщо виставка пропонує матеріал про сільське
господарство середньовіччя, про феодалів, то можна для її оформлення вибрати
готичний шрифт. На виставці воєнного періоду буде доречний строгий рубаний
шрифт, а на виставках, присвячених поезії, – легкий вензельний.
Шрифт краще всього сприймається глядачем, коли той знаходиться на
відстані, пропорційному його розміру. Чим більший шрифт, тим, відповідно,
більше має бути віддалення від нього глядача.
Сьогодні використання комп'ютерів в оформлювальних роботах дозволяє
авторові експозиції самому підбирати необхідні виразні засоби: шрифти, зорові
ефекти; використовувати досить якісно виконані аксесуари.
Інтерес до виставки визначається не кількістю представлених видань, а
тим, як уміло вони подаються, наскільки образно передається основна тема,
вдало сполучаються документи, графічні, допоміжні матеріали. Тема, назва,
ілюстровані елементи, оформлення мають викликати у читача бажання
познайомитися з представленими книгами. Якість книжкових виставок
визначається новизною та оригінальністю. Дуже ефективним для створення
привабливої книжкової виставки є використання різноманітних предметів, так
званих айс-стоперів, які перетворюють книжкові-виставки у виставкиінсталяції. При цьому важливо пам’ятати: в оформленні не повинно бути
жодного випадкового предмета і всі вони разом не повинні затуляти книгу. Такі
виставки цікаві тим, що бібліотекар може використовувати особисті листи,
світлини читачів, уміло підібрані ілюстрації, фотографії, композиції з квітів,
зразки декоративно-прикладного мистецтва, що відповідають темі виставки.
Таким чином читачі емоційно залучаються у процес підготовки, стають
співавторами виставки.
Види виставок різноманітні як за змістом, так і за оформленням і
розподіляються на декілька груп.
Перша група — книжкові виставки інформаційного характеру. Це —
експозиції новинок і «забутих» книг або видань, що рідко запитуються або
взагалі не користуються попитом. Стендові постійно діючі виставки
оформлюються з найбільш важливих, «вічних» тем або з метою безперервного
моніторингу нових надходжень літератури.
Саме тут можна використати «теорію мостів», запропоновану свого часу
бібліотекознавцем А. Покровським. Її суть у тому, що, враховуючи інтерес
пересічного читача до відомого, звичайного, бібліотекар «перекидає місток» до
більш складного і значущого. Це прийом, що ґрунтується на асоціаціях,
266
354

переключає увагу читача від знайомого тексту, кінофільму, телепередачі до
нового, від абстрактного явища до конкретних питань.
Особливий різновид бібліотечних експозицій — виставки книжкових
пам'яток — рідкісних і цінних видань із колекцій бібліотек, музеїв книги або
приватних зібрань.
Друга група бібліотечних експозицій — тематичні виставки, що
охоплюють документи та матеріали певної тематики.
Великого значення набувають інноваційні нетрадиційні виставки, які
мають, в основному, дозвіллєвий характер. Для створення привабливого,
цілісного образу, значного пізнавального значення, крім книг, періодичних
видань, доцільно розміщувати різноманітний ілюстративний матеріал,
аксесуари, змістовно пов'язані з проблематикою і доповнюючи її у вигляді
фону. Використовуються також предмети, макети, моделі, муляжі, бутафорія.
Види інноваційних бібліотечних виставок
Авторська виставка – книжкова виставка, автором якої є працівник або
користувач бібліотеки. Виставки можуть бути різноманітними за ознаками,
видами, проблематикою, цільовим призначенням та художнім оформленням,
але вони повинні доносити до глядачів оригінальну авторську ідею.
Виставка-бенефіс читача «Кращий читач року». Мета — привернути
увагу до книг через інтереси однолітків. Обов'язкові елементи: формуляр
читача (збільшений), бажано з фотографією. Дати короткі відомості про читача,
зробити аналіз читання, тобто проаналізувати відвідування, визначити кількість
прочитаних книг з різних галузей знань, жанри літератури, яким віддається
перевага, організувати обговорення творів улюблених авторів та ін.
Виставки-відповіді дають поради з хвилюючих питань повсякденного
життя людей: як заготувати продукти вчасно; як розбивати клумби на дачній
ділянці тощо.
Виставка-вікторина,
виставка-кросворд,
виставка-чайнворд,
виставка-тест. Мета виставок – привернути увагу читачів до певної теми. Їх
особливість полягає у тому, що бібліотекар складає питання, відповіді на які
можна знайти
у
книгах, представлених
на
виставці. Ці питання
оформляються на аркуші та розміщуються на виставці. Аналогічно
оформлюється виставка-кросворд. Замість питань вікторини, складається
кросворд, який користувачі розгадують за допомогою книг з книжкової
виставки. Виставка-чайнворд: обов'язкова наявність чайнворда за темою
виставки, оформлення його крупним планом і представлення літератури, де
можна знайти відповіді. Виставка-тест: на подібній виставці для читачів
передбачається наявність тестів і літератури, де можна знайти які-небудь
поради і рекомендації з отриманих результатів тестування. Усе це виставки
одного ряду, близькі за формою. І хоча вони стимулюють та розвивають
допитливість, підштовхують до більш уважного прочитання представлених на
виставці джерел, зловживати ними не треба.
Виставка-гербарій припускає наявність власне гербарію і книг,
періодичних видань про ці рослини. Наприклад: «Лікарські рослини ... району».
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Виставка-дискусія. Її мета – викликати у читачів бажання подискутувати,
висловити свою думку з якогось питання. На виставці повинна бути
представлена література, яка висвітлює проблему з різних точок зору.
Наприклад: «Генетично-модифіковані організми: від захоплення до
розчарування». Виставка повинна викликати у користувачів бажання
поміркувати про недоліки, переваги та наслідки використання ГМО. Виставкадискусія має подібні завдання, що і виставка-роздум, але при її оформленні
використовується метод обговорення. Як правило, на виставці розглядається
лише одне питання, а представлена література висвітлює його з різних, інколи
протилежних боків, де відображено різні точки зору, які спонукають читача до
дискусії. За допомогою цієї форми популяризації бібліотечних фондів варто
висвітлювати теми: «Сучасне і традиційне в народному господарстві. Чи
можливо їх окреме існування?», «Людина і природа: гармонія чи трагедія»,
Читач може сам висловити свою думку, вклавши аркуш з рекомендаціями в
кишеньку «Слово читача».
Виставка-діалог — це діалог двох точок зору, двох авторів, де
експонується література з діаметрально-протилежними поглядами на проблему,
питання. Біля виставки бажано поставити скриньку, де читачі можуть
висловити свої міркування або залишити запитання. На виставці активно
використовуються цитати. Ці виставки більш складні, тому адресуються вони
підготовленим читачам. їхні погляди варто обговорювати на засіданнях клубів
за інтересами, творчих об'єднань або вони можуть скласти тематику подальшої
виставкової роботи. Наприклад, «Інвестиційні стратегії для іноземних
інвесторів в агросекторі України: очікування та реалії». Інша форма – це заочна
розмова читача та бібліотекаря. Читачі задають питання, бібліотекарі
відповідають за допомогою книг. Організації виставки передує підготовча
робота: збираються питання, які цікавлять читачів. Розділами виставки стають
відібрані джерела, які відповідають на питання читачів.
Виставка до знаменних та пам’ятних дат інформує про якусь подію,
свято, надає поради та рекомендації щодо відзначення пам’ятної дати . Цікаві
виставки можна зробити до Дня працівника сільського господарства, Дня
спеціаліста.
Виставка-досьє — виставка документів, фактів, даних, творів з певного
питання, за допомогою яких користувачеві надається можливість самостійно
визначити свою позицію, дати відповідну оцінку події, явищу.
Виставка-експозиція – це синтез бібліотечної та музейної виставки,
наприклад: «Так, були люди в наш час». На виставці розміщуються репродукції
картин із зображенням певних подій, біографічні довідки, розповіді про людей,
які стали організаторами сільськогосподарських науково-дослідних установ
України.
Виставка з актуальних проблем – найбільш популярна у бібліотеках. Її
мета – привернути увагу користувачів до конкретної теми, проблеми. Завдання
бібліотекаря – вибрати цікаву, «гарячу» тему. Важливо пом’ятати: чим
конкретніше визначена тема, тим цікавішою може бути виставка.
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Виставка-застереження або антиреклама подає матеріали, які
допоможуть користувачу розібратися в тих питаннях, що хвилюють людство.
Обов'язковим елементом цієї виставки має бути пояснення вчених, спеціалістів
з тієї чи іншої проблеми, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям та покращити
становище. Наприклад, «Чорнобиль — старт нової епохи», «Природа — вічне
джерело краси».
Виставка-запитання пропонує тексти цікавих запитань та представляє
книги, періодичні видання, окремі статті, які дають відповіді на них.
Наприклад, «Прибуткове виробництво картоплі в Україні», «Екологія і
суспільство: на перехресті думок».
Виставка-знайомство. Вона організовується для того, аби познайомити
відвідувачів бібліотеки з будь-якою цікавою людиною (місцевий діяч, вчений,
відома людина і т.д.).
Виставка-ікебана. Якщо є бажання додати інтер'єру бібліотеки художньовиразний вигляд, підсилити естетичну ауру, то треба виявити фантазію й
обов'язково організовувати такі виставки. На них представляються книги з
даної тематики і обов'язкова наявність композицій із квітів.
Виставка-імпульс — спонукає читача до дії і має починатися словами:
«Зупинися», «Це цікаво», «Це для тебе» та інше. Представлені на виставці
матеріали повинні носити емоційний, яскравий, неоднорідний характер.
Виставка-інсталяція – виставка, яка представляє собою просторову
композицію, створену з різноманітних елементів – побутових предметів,
промислових виробів та матеріалів, природних об’єктів, фрагментів текстової й
візуальної інформації.
Виставка книжкових ілюстрацій. На виставці розташовуються розкриті
ілюстровані книги на будь-яку тему, але акцент робиться на ілюстрації.
Виставка розкриває погляд на книгу як художню цінність, де синтез тексту й
ілюстрацій створюють неповторний вигляд.
Виставка-конкурс не тільки стимулює інтерес до читання, але й виховує
культуру читання. Як правило, конкурс складається із декількох етапів. Перший
– порівняно простий, наступні завдання ускладнюються, набувають творчого
характеру. Роботи переможців (або учасників) експонуються при підведенні
підсумків.
Виставка-конфлікт. Це ще один з різновидів «психологічних виставок».
Основна мета виставки — допомога читачеві у вирішенні будь-якої конфліктної
ситуації, допомога у пошуку можливих шляхів виходу з неї.
Виставка-настрій. Читачам пропонується самим поставити книги на
виставку і дати відгук на них: «Я читаю цю книгу, коли ...» і т.д.
Виставка нових надходжень. Мета виставки – інформація читачів про
нові документи – книги, диски, періодичні видання, відеоматеріали, які
надійшли до бібліотеки. Частіше ці виставки універсальні за змістом, тому
порядок розміщення документів може бути систематичним (за ББК).
Наприклад: «Новинки з книжкової полиці».
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Виставки нових часописів. Нові журнали підбираються за галузями
знань. Бажано за кожною назвою журналу закріпити відповідне місце на
вітрині.
Виставка однієї книги (журналу, газети, публікації)
зацікавлює
користувача конкретним документом через створення експозиції, яка містить
інформацію, наприклад, про автора книги, його життя та творчість; про історію
створення книги; розповіді про книгу видатних людей; про популяризацію
проблеми, висвітленої у книзі. Дуже важливо для такої виставки правильно
вибрати відповідний документ: він повинен бути змістовним, цікавим, мати
багатоаспектний вимір.
Виставка-осуд (засудження) або антивиставка. Часто у своїй роботі
зустрічаємося з такою проблемою як неповернення книг читачами та їх
псування. Саме тому ця виставка буде доречною, оскільки можна наочно
показати неохайне, недбале відношення до бібліотечних видань. На виставці
представляються пошкоджені або неповернуті книги (береться макет
каталожної картки, де крім запису книги вказується прізвище, ім'я, по батькові
читача — боржника). Це один з ефективних способів у боротьбі з боржниками.
Виставка-полеміка. Вона влаштовується з метою допомоги читачеві у
формуванні світогляду, повідомлення його про цікавий, актуальний
дискусійний матеріал. Обов'язкова наявність полемічного матеріалу, відгуків на
нього, що відбивають різні точки зору.
Виставка-презентація (реклама, прем'єра). Це може бути презентація
нової книги, журналу, газети, чи незвичайне розкриття їхнього змісту із
застосуванням технології рекламної діяльності, наприклад, через заголовокнаказ: «Знайомтесь: новий посібник».
Виставка – рейтинг основана на оцінці книг читачами. Наприклад:
«Рейтинг читацьких пріоритетів», «Найкращий довідник» тощо.
Виставка-реквієм оформлюється для вшанування пам'яті та днів
скорботи: «Війна пройшлась по їхніх долях», «Велич ратного подвигу»,
«Знаємо і пам'ятаємо», «І смерть, як найвищий вінок» (О.Ольжич), «Повернуті
із забуття», «Реабілітовані історією», «Свіча поминальна, свіча надії».
Виставка-реклама. Реклама бібліотеки і її можливостей буває різного
змісту. Звичайно, це постійні або тимчасові експозиції публікацій про історію
створення бібліотеки, демонстрація її раритетів, ілюстративних матеріалів про
етапи її розвитку, відгуки читачів і гостей та інші матеріали. Наприклад, можна
підготувати цикл книжкових виставок «Бібліотечний вернісаж» за темами:
«Візитна картка бібліотеки» (видання бібліотеки); «Тут думи, почуття,
мудрість, таємниці віку» (статті і рідкісні видання); «Дари безцінні»
(презентація книг, подарованих читачами); «Хіти літератури» (книги —
відкриття року); «Не книги — перлини! Пропонуємо перевидати».
Виставка-рекомендація і виставка-порада. Між ними великих
розбіжностей немає. Подаються поради фахівців з будь-якої проблеми, яка
цікавить читача. Фактографічна інформація супроводжується списком
літератури, що рекомендується для самоосвіти з даного питання.
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Виставка-роздум має на меті сприяти осмисленню тих тем, що хвилюють
людство, наявність декількох точок зору на нашу тему, текстове звернення до
читачів, в якому пропонується взяти участь в обговоренні та виробити власний
погляд. Наприклад, «Я — для себе, я — для інших», «Я— особистість»,
«Формула успіху».
Виставка-словник пояснює значення будь-яких термінів та понять,
представляє додаткову інформацію про них. Така виставка може бути
циклічною. Назвами розділів виставки стають поняття та їх визначення, поряд
розміщуються книги, статті періодичних видань, які мають докладну
інформацію про поняття.
Виставка-щоденник — це можуть бути щоденники великих людей,
вчених, дослідників, приватних осіб, які можна розглядати як документи епохи
За бажанням читачі можуть представити і свої щоденники.
Віртуальна виставка – синтез традиційного (документного) та
електронного подання інформації.
Експрес-виставки — позапланові, оперативні, пов'язані з виникненням
злободенних проблем, появою актуальних цікавих публікацій, що вимагають
громадських відгуків.
Жанрова виставка привертає увагу користувачів до літератури певного
жанру, зацікавлює, заохочує до читання. Один з варіантів – представити на
виставці не тільки твори зазначеного жанру, але й матеріали про його
виникнення і засновників, цікаві та маловідомі факти.
Жива виставка. Тут експонуються не тільки книги, статті з журналів і
газет, ілюстративні матеріали, але також передбачається присутність живих
істот. Це можуть бути тварини чи рослини відповідно до певної тематики.
«Лавка букініста», для участі у виставці необхідно запросити
книголюбів, які демонструватимуть свої книги, поділяться своїми
захопленнями. Створення такої виставки припускає збір фактичних даних про
що-небудь.
Озвучені книжкові виставки («звукові» виставки). Увазі відвідувачів
пропонуються записи оглядів літератури та інших текстів, а також зображення
за допомогою аудіо-, відеоапаратури, персональних комп'ютерів.
Персональна виставка привертає увагу користувачів до особистості,
спонукає якнайбільше дізнатися про людину. Традиційно персональна виставка
містить розділи, в яких йдеться про життя особистості, її діяльність, творчий
доробок.
«Слідами загублених книг», «Книги, що заслуговують на увагу». З
метою збереження бібліотечного фонду можна оформити виставку «Слідами
загублених книг»з розділами: «Цю книгу тримає боржник», «Люди, що ви з
нами зробили?» та ін. На виставку під назвою «Книги, що заслуговують на
увагу» підбираються книги, які певний час не користувалися попитом
відвідувачів бібліотеки, але заслуговують на їх увагу. Як правило, ці виставки
включають 20-25 книг і відрізняються різноманітністю тем і авторів.
Організація подібного роду виставок практикується в американських
бібліотеках досить широко.
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Іншими видами виставок є: адресна, вітрина, гороскоп, декорація,
інформація, колізія, макет, міні-музей, нетрадиційних носіїв інформації,
пам'ять, плакат, свято, предмет, вітання, заклик, протест, подорож, міркування,
стенд, творчий проект, покажчик, фантазія, фотоконкурс, фоторепортаж,
хронологія.
Віртуальна книжкова виставка
В останнє десятиліття в наше життя, у тому числі й у культурологічне,
стрімко ввірвався термін «віртуальність». З розвитком Інтернету бібліотеки
одержали нову категорію користувачів – віртуальних, тобто тих, хто
користується послугами бібліотеки віртуально, не приходячи в неї. Розвиваючи
дистанційний доступ до джерел інформації, бібліотеки створюють віртуальні
простори, на яких успішно функціонують усі бібліотечні технології. А це
означає, що кожна бібліотека стає провідником нової культури – культури
віртуального інформаційного обміну, віртуального читання, віртуального
спілкування і пізнання.
Виставкова діяльність бібліотеки була і залишається важливою складовою
бібліотечного обслуговування. Вступивши у віртуальне інформаційне
середовище варто пристосувати даний вид бібліотечної послуги до нових
реалій. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
дозволяє впроваджувати в бібліотеках нову форму виставкового експонування
документів — віртуальну (онлайнову, електронну) виставку. Це — умовно не
обмежений у часі та просторі захід, котрий реалізується за рахунок інтернетресурсів, у межах якого бібліотека має можливість розмістити текстову
інформацію, графічне, аудіо- або відео зображення експонатів, що розкривають
зміст виставки.
Основна мета виставки — інформаційне обслуговування, реклама
бібліотеки та її інформаційних послуг.
Отже «віртуальна книжкова виставка» – це можливість у будь-який
момент при наявності мережі Інтернет, вдень або вночі, не залишаючи
домашнього затишного крісла, свого робочого місця, комп'ютерного класу або
електронного читального залу, стати на час відвідувачем віртуальної виставки.
Робота у віртуальному просторі дозволяє ширше використовувати
додаткові види інформації: бібліографічну, фактографічну, інформаційну.
Віртуальна виставка представляє зовнішній вигляд документа, бібліографічний
опис і анотацію, а також додаткові дані – оцифрованні витримки з книги,
рецензії, відгуки.
Віртуальні книжкові виставки є досить новим явищем на українському
ринку бібліотечних та інформаційних послуг. Під цим поняттям різні фахівці
розуміють і презентацію книг в електронному форматі Power Point, і
електронну виставку повністю оцифрованих видань, і повні цифрові авторські
колекції творів. Але найчастіше використовується термін «віртуальна книжкова
виставка», коли говорять про виставку, розміщену на сайті бібліотеки.
Її безумовною перевагою є те, що це – умовно не обмежений у часі та
просторі захід, який реалізується за рахунок Інтернет-ресурсів, у межах якого
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бібліотека має можливість розмістити текстову інформацію, графічне, аудіоабо відеозображення експонатів, що розкривають зміст виставки. Крім того,
використання нових технологій (оцифрування раритетних видань та система
«Сторінки, що перегортаються») дозволяє досягти не тільки високої якості
зображення, але й своєрідного «ефекту присутності» [5, с.37].
Основними чинниками, що визначають ефективність популяризації
документів, представлених у вигляді книжкової віртуальної виставки, є:

рівень розробки експозиції;

досконалість технологій, використаних для створення виставки;

інформаційне навантаження;

термін розміщення на сайті.
Використання у бібліотечній практиці віртуальних виставок дозволяє
розв'язати низку проблем, які неможливо вирішити традиційними методами.
Це, зокрема:
o
забезпечення збереження документів;
o
оперативність організації виставки та можливість постійного її
поновлення новими документами;
o
представлення документів у потрібній кількості назв;
o
необмеженість терміну експонування документів;
o
можливість перегляду змісту окремих документів, зокрема,
збірників наукових праць та ілюстрацій;
o
розкриття змісту представленого видання за допомогою анотації;
o
представлення документів, які відсутні у фондах даної бібліотеки,
але мають певне значення для розкриття заданої теми;
o
можливість дистанційного перегляду виставки без відвідування
бібліотеки у будь-який час.
Спробуємо розібратися в чому ж відмінності, а в чому схожість виставки
віртуальної з традиційною. Пропонуємо розглядати віртуальну книжкову
виставку як он-лайн сервіс для віддаленого читача, тобто читача, який не
прийшов у бібліотеку, а користується нашими послугами віддалено, і, отже,
бажає отримати якийсь інформаційний сервіс, не покидаючи комп'ютера. Для
зручності розглянемо таблицю цілей і функцій обох видів виставок [7]:
Традиційна книжкова виставка
1. Популяризує бібліотечний фонд
2. Пропонує зацікавитися темою
3. Презентує визначені книги
4. Дає можливість de visе ознайомитись
з книгами, що представлені на виставці
5. Дає можливість отримати наявні книги
для роботи безпосередньо з виставки
6. ---7. ----
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Віртуальна книжкова виставка
1. Популяризує бібліотечний фонд
2. Пропонує зацікавитися темою
3. Презентує визначені книги
4. ---5. ---6. Дає можливість звернутися до інших
ресурсів Інтернет за темою
7. Має можливість в текстовому режимі
надати додаткову інформацію про документ: в
якій бібліотеці отримати, де купувати, чи є
можливість отримання електронної копії і т.і.

Таким чином, віртуальна виставка не дає можливості користувачеві
фізично використовувати книгу, тому обмежує його можливість в отриманні
змістовної інформації. У той же час віртуальна виставка дозволяє користувачеві
у зручний для себе час знайомитися з представленими на виставках
документами та висловлювати свою думку про них, а бібліотекареві
спрямувати увагу читача на додаткові інформаційні джерела, наявні в мережі,
або запропонувати скористатися іншими сервісними послугами бібліотеки.
Використання у бібліотечній практиці віртуальних виставок дозволяє
розв'язати ряд проблем, які неможливо вирішити традиційними методами. Це,
зокрема:
• забезпечення збереженості документів;
• оперативність організації виставки та можливість постійного її
поповнення новими документами;
• представлення документів у потрібній кількості назв;
• необмеженість терміну експонування документів;
• можливість перегляду змісту окремих документів, зокрема збірників
наукових праць, та ілюстрацій;
• розкриття змісту представленого видання за допомогою анотації;
• представлення документів, які відсутні у фондах даної бібліотеки, але
мають певне значення для розкриття заданої теми;
• можливість дистанційного перегляду виставки без відвідування
бібліотеки у будь-який час (24 години на добу, 7 днів на тиждень).
Відвідувачі віртуальної виставки можуть отримати повну інформацію за
темою, що їх цікавить, без поспіху, часових або географічних обмежень і
витрат, супутніх традиційним виставкам, наочно ознайомитися з
інформаційним ресурсом та одержати іншу додаткову інформацію. Це,
безумовно, сприятиме зверненню користувачів до ресурсів бібліотеки, більш
активному її відвідуванню.
Віртуальні виставки надають широкий спектр можливостей для суб'єктів
виставкової діяльності. їхні організатори можуть популяризувати бібліотечні
фонди та рекламувати бібліотеку, а відвідувачі — задовольняти свої
інформаційні потреби.
Основні етапи підготовки віртуальних виставок такі ж, як і для
традиційних експозицій: відбір документів, визначення структури,
компонування матеріалу, оформлення текстів та ілюстрацій. Користування
виставкою має бути зручним і зрозумілим. Структурування документів не
обов'язково має відповідати правилам компонування матеріалу, прийнятим для
традиційних виставок. Документи можуть бути розташовані не тільки за
розділами, а й за абеткою назв, хронологією або іншими ознаками, що, у свою
чергу, спрощує процес організації виставок.
Віртуальні виставки, створені в форматі НТМЦ дозволяють
використовувати гіперпосилання. Це сприяє більш повному інформаційному
наповненню та широті розкриття теми виставки, додає тексту цілісності,
зручності читання, інтонації і сенсу.
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Посилання має бути коротким – одне-два слова. Доцільно робити
посиланням назви статті або твору. Зовнішній вигляд посилання в тексті
(виділення кольором і, як правило, підкресленням) вже сам по собі здатний
впливати на інтонацію. Інші способи виділити інтонацію – курсив і напівжирне
зображення.
При організації віртуальних виставок велику увагу слід приділяти
дизайнерському оформленню, тому що це чудовий спосіб продемонструвати
рівень заходу. Віртуальні виставки можуть бути створені як доповнення до
реальних експозицій.
Перехід до всіх віртуальних виставок (переліку) бібліотеки можна
здійснити з першої сторінки її веб-сайту (рубрика «Віртуальні виставки»), що,
безперечно, свідчить про значущість даної форми інформування. Поява та
популярність віртуальних виставок зумовлена новими вимогами користувачів
до її сервісу та бажанням бібліотеки надавати всім, включаючи людей з
особливими потребами, можливість користуватись її послугами. Відкриваючи
сторінку віртуальних виставок, можна ознайомитись із їхнім переліком, в якому
зазначені дати створення експозицій. Кожна з виставок має власну структуру,
інколи досить складну [5, с.39].
Бібліографічний опис документів (здебільшого це видання з фондів
бібліотеки) може бути винесено в окремий список та дублюватися на вебсторінках, присвячених окремим розділам, що містять також історичну довідку,
оглядову інформацію про видання, декілька зображень його обкладинок,
титулів та окремих сторінок. На тематичних віртуальних виставках документи
систематизуються за абеткою і, крім бібліографії та ілюстративного матеріалу,
тут можна ознайомитися зі змістом збірників, які торкаються означеної теми, та
авторською анотацією [Там само].
При створенні персональних віртуальних виставок їхню структуру можна
побудувати таким чином: біографічна довідка про особу; бібліографія, а саме:
перелік авторських робіт, видань про діяча (книги; окремі розділи книг, статті з
журнальних та газетних видань; посилання на Інтернет-ресурси). Бажано, щоб
усі бібліографічні записи анотувались, а до більшості представлених на
виставці документів додавався ілюстративний ряд – обкладинки та титульні
сторінки видань, що покращує сприйняття виставки користувачами.
Структура віртуальної виставки, як і звичайної, повинна складатися з
розділів, супроводжуватися цитатами, вступними статтями, ілюстративним
матеріалом тощо.
Виставка повинна бути зручною для сприйняття користувачем у вебпросторі, і може містити наступні різновиди інформації [7]:
Дані про видання:
- візуальні (зображення обкладинки, оцифровані частини книги:
передмова, вступ);
- бібліографічні дані (бібліографічний запис + шифри фонду бібліотеки,
що представляє виставку);
- аналітичну інформацію (анотації, реферати до видань, рецензії, відгуки
читачів);
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- оцифровані частини книги (розділи, найцікавіші витяги тощо);
- посилання на повні тексти книги, якщо вони доступні в бібліотеці або в
мережі Інтернет.
Додаткові матеріали за темою виставки, що існують в мережі:
- посилання на Інтернет-ресурси (біографії, критичні статті, рецензії,
відгуки, тематичні сайти);
- відомості про наявність книг в інших бібліотеках, Інтернет-магазинах та
ін;
- зображення: портрети, ілюстрації, фотографії тематичного характеру.
Додаткова інформація, представлена створювачами виставки, і відомості
про додатковий сервіс:
- біографічні, бібліографічні, енциклопедичні відомості за темою виставки
(біографії авторів та інших персон, бібліографічні списки, історичні відомості
та ін.);
- вказівка про можливість замовити електронну копію;
- вказівка про можливість замовити книгу по МБА, ЕДД.
Наразі віртуальні комунікації та веб-можливості є обов'язковою умовою
конкурентоспроможності бібліотек. З огляду на це, віртуальні виставки стають
невід'ємною складовою їхньої виставкової діяльності. Такі експозиції можуть
готуватися паралельно з традиційними книжковими виставками або бути
самостійною формою розкриття та популяризації фондів, вони є ефективним
інструментом залучення користувачів до бібліотеки, засобом створення її
позитивного іміджу.
Отже, віртуальні виставки надають широкий спектр можливостей для
суб'єктів виставкової діяльності. Їхні організатори можуть таким чином
популяризувати бібліотечні фонди та рекламувати бібліотеку, а відвідувачі –
задовольняти свої інформаційні потреби.
Книжкові виставки у Національній науковій сільськогосподарській
бібліотеці НААН. Фахівці сектору маркетингу та впровадження наукових
розробок ННСГБ НААН з метою докомплектування фонду ННСГБ НААН
сучасною інформацією про інновації, сучасні матеріальні ресурси для села,
інше регулярно відвідують виставки, «Дні поля», міжнародні форуми. При
цьому проводиться збір інформації (проспектів, відео матеріалів, закордонної
періодики, іншого).
З метою розкриття та популяризації своїх наукових фондів у читальній
залі ННСГБ НААН започатковано постійно діючі книжкові виставки, на яких
представлено видання різних країн світу, що знаходяться у фондах Бібліотеки:
«Німецька книга у фондах ДНСГБ НААН», «Франкомовні видання у фондах
ДНСГБ НААН» та видання Ізраїльського культурного центру при Посольстві
Держави Ізраїль в Україні. Дані експозиції постійно поновлюються новими
виданнями. Діє експозиція, присвячена 105-й річниці Столипінської аграрної
реформи. На ній представлено російські видання про життя, громадську і
політичну діяльність П.Столипіна, його програма реформ, листування, а також
погляди сучасників на постать П.Столипіна.
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З прикладами розробки віртуальних виставок можна ознайомитися на
сайтах бібліотек: Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки
НААН
(рубрики
«Новини»
→
«Виставки»
Луганської
ОУНБ
http://dnsgb.com.ua/novini_vistavki.html),
Рівненської
ОУНБ
(http://www.library.lg.ua/rus/virtual_books.php),
(http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=76), Миколаївської міської
бібліотеки
для
дітей
(http://www.kinder.mksat.net/zinest/index.php?style),
Харківської
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
(http://library.kharkov.ua/lib.php?type=3), Обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Д.І. Чижевського (м. Кіровоград) (http://library.kr.ua/),
Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича
(http://www.lib.zt.ua/node/24).
Львівський регіональний тренінговий центр дає майстер-класи зі
створення віртуальних виставок, відео таког заходу вказано на сайті
http://regcenterlviv9.blogspot.com/
Книжкова виставка в комплексі маркетингу і PR - заходів бібліотеки
Добре організована виставкова робота є важливим інструментом
комерційного і некомерційного маркетингу, оскільки відображає становище як
у ринковому сегменті читацьких потреб, так і на ринку продукції для
поповнення фонду (включаючи програмне забезпечення). Виставка
сприймається як емоційна подія, що стимулює прийняття користувачем
рішення про вибір видання або послуги.
Значення книжкових виставок для бібліотеки безпосередньо пов'язане з їх
мультифункціональністю: через виставки можна одночасно досягти декількох
маркетингових цілей, реалізувати декілька завдань, що відповідають різним
елементам маркетингового комплексу. Не треба забувати, що книжкові
виставки, особливо нестаціонарні, виїзні, є потужним каналом поширення
інформації і реклами про діяльність бібліотек, вони сприяють вирішенню
багатьох важливих комерційних і некомерційних проблем.
До таких проблем належать:
1) інформування – надання населенню вичерпної інформації про
бібліотечні ресурси та послуги, їх властивості, якість тощо;
2) привернення уваги споживачів до бібліотечно-інформаційної сфери –
фіксація інтересу користувачів на певних послугах певних бібліотек,
ознайомлення громадськості з фактом існування бібліотеки як сучасного,
динамічного і потужного сервісного закладу;
3) формування і закріплення позитивної громадської думки – виставки
дозволяють поглибити позитивне ставлення населення і пріоритетних груп
користувачів до діяльності бібліотеки, створюють основу репутації для
подальшого зміцнення довіри до неї;
4) створення привабливого образу – на презентаціях книжкових виставок
бібліотека здебільшого пов'язується з позитивними емоціями, приємними
враженнями і т. д.;
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5) стимулювання до використання бібліотечно-інформаційних послуг і
продуктів – під час виставок персонал виважено наводить відповідні аргументи.
В організації функціонування книжкової виставки задіяні практично всі
складові механізму комунікації, налагоджена ефективна системна інформація
про документи та бібліотечні послуги через демонстрацію, консультації,
рекомендації, відгуки та ін.
Потрібно пам'ятати про те, що виставки – це досить складний інструмент
маркетингу, який дозволяє поєднувати телемаркетинг, рекламні оголошення,
конкурси, свята, інші прийоми популяризації документного фонду та послуг
бібліотек.
Демонстрація книжкових виставок дозволяє досягти наступних
комунікативних цілей: забезпечити влучну й ефективну рекламу, зміцнити
контакти із засобами масової інформації, налагодити зворотній зв’язок у
спілкуванні з користувачами. Знайомство користувачів з книжковою
виставкою, з бібліотекою можна перетворити на яскраве шоу, що, поза
сумнівом, сприятиме налагодженню і підтримці довгострокових стосунків з
представниками ЗМІ, громадськості.
Відкриття книжкової виставки взагалі є подією, сприятливою для
зустрічей адміністрації і працівників бібліотеки з представниками владних
структур, бізнесу, вирішення окремих ділових проблем, налагодженнями
контактів з майбутніми спонсорами і друзями бібліотеки.
Виставка є підставою створити позитивний імідж керівнику бібліотеки.
Фахівцям з РR або маркетологу у своїх персональних контактах (з
журналістами, партнерами тощо) слід посилатися на керівництво, наводити їх
вислови з різних професійних і загальнокультурних питань, пропонувати
коментарі від імені директора, зміцнювати таким чином престиж бібліотечного
закладу. Адже чим цікавіша перша особа в бібліотеці за своїми професійними і
особистісними якостями, тим привабливішими для аудиторії є бібліотечні
заходи (директор може бути ведучим, головою конкурсної комісії, експертом
тощо).
Оскільки книжкова виставка – це реклама, є доцільним нагадати ознаки
окремих видів реклами, які можуть ефективно використовуватися у
бібліотечних закладах.
Інформаційна реклама містить якнайповніший набір відомостей про
рекламований об'єкт – опис і характеристики нових бібліотечно-інформаційних
послуг. Основною метою такої реклами, незалежно від того, де вона розміщена
– в друкованих або електронних виданнях – є збільшення обсягів безкоштовних
та платних послуг бібліотеки.
На відміну від інформаційної в рекламі, що нагадує, наводяться обмежені
дані про рекламований предмет (наприклад, лише реквізити бібліотеки), які
впливають на сприйняття бібліотеки, її послуг. Поширені форми реклами, що
нагадує, – короткі пам'ятки, пластикові пакети, візитівки працівників,
оголошення з планом заходів бібліотеки тощо.
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Іміджева реклама спрямована на створення позитивного образу бібліотеки
через організацію презентацій, в т.ч. книжкових виставок, прес-конференцій,
розміщення в ЗМІ інформації про діяльність бібліотеки тощо.
Внутрішній імідж формується в рамках фірмового стилю бібліотеки, що
знаходить вираз у фірмових ручках, олівцях, блокнотах, бейсболках,
футболках, сумках, парасольках, льодяниках та ін., і всьому тому, що так
люблять отримувати відвідувачі бібліотеки як сувенір. Для книжкових виставок
характерним є доповнення їх шорт-листами, рекламними виданнями,
нагадуваннями, світлинами, різними формами малої бібліографії, артефактами.
Внутрішній імідж справляє значний вплив на імідж зовнішній.
До, під час та після функціонування книжкової виставки для висвітлення
важливих фактів застосовуються різні інструменти роботи з пресою. Це може
бути створення прес-релізу, проведення прес-клубу, прес-конференції та
інтерв’ю з представниками ЗМІ.
Книжкові виставки вирішують ще одне важливе завдання – вони сприяють
підвищенню кваліфікації працівників бібліотек, адже під час організації та
функціонування виставки відбувається інтенсивний обмін досвідом.
Компетентний персонал бібліотеки не тільки підтримує коло постійних
користувачів, але й залучає нових.
Отже, книжкові виставки є основою для зростання авторитету бібліотеки
та її персоналу.
***
Отже бібліотечні віртуальні виставки забезпечують користувачів
ілюстрованою бібліографічною та фактографічною інформацією, присвяченою
певним темам, особам, колекціям тощо, іноді — повними текстами творів. Вони
хоча й подібні до традиційних, але дуже відрізняються від них оформленням,
формою подачі матеріалу, призначенням та часом існування. Віртуальні
виставки можна поділити на такі, що уможливлюють локальний доступ (у
межах бібліотеки) і створюються переважно у вигляді електронних презентацій,
та такі, що функціонують у глобальній мережі на сайтах бібліотек.
Якщо традиційні книжкові виставки розуміють як «опредметнені
бібліографічні посібники» [2, с 27], то віртуальні книжкові виставки,
представлені на сайтах бібліотек — це електронні ілюстровані та анотовані (в
переважній більшості) бібліографічні посібники, що іноді супроводжуються
довідковою інформацією і/чи повними текстами документів. Насамперед вони
подають бібліографічну інформацію, а потім пов'язують її з текстами чи
довідковою інформацією з Інтернету. Часто віртуальні виставки завдяки
гіпертексту надають користувачу більші пошукові можливості, ніж традиційні
бібліографічні посібники, що представлені на сайтах у відповідній рубриці, де
гіпертекст застосовується рідко. Гіпертекст подає інформацію ніби в кілька
«шарів»: спочатку бібліографічну, потім довідкову, тоді повні тексти творів.
Користувач на кожному етапі ознайомлення з виставкою може зробити
висновок про відповідність цієї інформації його потребам і вирішити, чи
переходити на інший «шар», чи ні.
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ПРАВИЛА УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ
«ОДНОМОВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕЗАУРУС.
СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАНННЯ»
«ОДНОЯЗЫЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕЗАУРУС.
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»
Чинні від ___________

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці Правила застосовують при:
1.1 Розробці та укладанні науковцями та фахівцями вищих
навчальних закладів та науково-дослідних установ аграрного профілю
сільськогосподарського тезаурусу та/або його окремих галузевих частин
за міжнародними вимогами, що робить конкурентоспроможними
вітчизняні БД на світовому ринку інформаційних продуктів і послуг.
1.2
Створенні і використанні інформаційних продуктів для
вітчизняних та іноземних науковців і фахівців сільського господарства,
консультантів дорадчих служб Міністерства аграрної політики та
продовольства України та регіональних центрів наукового забезпечення
агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук
України.
1.3 Доборі і створенні лексичних одиниць, термінів, дефініцій і
понять, а також встановлення реляційних зв'язків між ними.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому документі є посилання на такий стандарт ДСТУ 4032-2001
(ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус.
Методика розроблення.
3 ВИЗНАЧЕННЯ
У цьому документі використовуються визначення ДСТУ 4032-2001
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(ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус.
Методика розроблення.
4 СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧКИ
4.1 Наведені нижче скорочення, що використовують в цьому
документі друкують у передпозиції до термінів. Кожне скорочення вказує
відношення чи функцію терміна або примітки, що йдуть за ним:
ЛО
ВТ
НТ
AС (асоціаційний)
РЗ (родовий зв'язок)
ҐТ (головний термін)
ВИК (використовуй)
ДИВ (дивись)
РРТ
ЗРТ
ВЧТ
НЧТ
НВТ

лексична одиниця
вищий термін
нижчий термін
дескриптори, що мають спільні смислові
терміни, риси, проте відношення між ними
не є ієрархічними.
обсяг поняття, більший або менший за
інший,
що
відбивається
одним
дескриптором
термін, який відбиває широке поняття, іноді
цілий клас умовної еквівалентності.
відсилка від омоніма або квазісиноніма до
замінюючих його дескрипторів.
відсилка від синоніма до дескриптора.
розширений родовий термін
звужений родовий термін
вищий частковий термін
нижчий частковий термін
найвищий термін ієрархії

5 ВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ ТЕРМІНАМИ
5.1 Між термінами існує два
(опосередковані) та семантичні (прямі).

види

відношень:

синтаксичні

5.2 Терміни, які знаходяться у синтаксичному відношенні тільки
разом дають уяву про зміст (предмет) документа/запита.
Приклад
коли йдеться про тваринництво України, треба виділити два терміни
"тваринництво" та "Україна".
Примітка. В більшості сучасних пошукових систем відношення між ЛО не
позначають, а терміни замовляють разом або кожний окремо.
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5.3 Семантичним відношення між термінами вважають тоді, коли
один з них подає поняття ширше (або вужче) ніж інший в класі умовної
еквівалентності, до якого вони належать.
Приклад
термін "тваринництво" близький до терміну "свинарство", "птахівництво" тощо,
а термін "Україна" - до "СНД", "Вінницька область" і т.д. Для цього виду відносин
характерні посилання від однієї ЛО до іншої і кожний термін може слугувати
користувачу суттєвою допомогою в процесі індексування - наближення до найбільш
точного терміну.

5.4 Український сільськогосподарський тезаурус має будуватися по
другому типу міжтермінових відношень.
Примітка. Документ має забезпечувати:
а) точне відображення змісту документу/запиту (індексування);
b) пошук документів за їх змістом;
с) використання документу працівниками різних сільськогосподарських
установ України.

5.5 Структура тезаурусу має бути синонімічно-ієрархічною.
5.6 Терміни тезаурусу повинні мати одне значення і не вимагати
додаткових пояснювальних слів, які не використовують при індексації
документів.
5.7 Коли значення може бути виражене лише двома або кількома
словами-синонімами, то дескриптором стає науковий термін.
5.8 Тезаурус має чітко показувати основні семантичні відношення,
якими пов'язані основні терміни та інші лексичні одиниці. Існує три
основних види взаємозв'язків: еквівалентні, ієрархічні та асоціаційні, які
позначаються системою символів або скорочень.
Еквівалентний взаємозв'язок між основним та неосновним терміном
встановлюється тоді, коли кожний з них заслуговує право бути
дескриптором. Для його позначення використовують абревіатури "ВИК"
та "ДИВ":
Приклад
ФРАДИЗИН ВИК ТИЛОЗИН або
ТИЛОЗИН ДИВ

ФРАДИЗИН

Примітка. Найчастіше
квазісинонімам.

такий

взаємозв'язок

властивий

синонімам

або

Приклад
До синонімічного ряду можуть належати: терміни різного лінгвістичного
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походження (РОЗВИТОК - ЕВОЛЮЦІЯ); народні та наукові назви (АНЕМІЯ МАЛОКРІВ'Я); загальні та комерційні назви (ВАКУУМНИЙ ПОСУД - ТЕРМОС); назви,
які уточнюють значення предметів, об'єктів тощо (ЛЕГКА
АВІАЦІЯ - ЛЕГКІ ПОВІТРЯНІ АПАРАТИ); модні, не зареєстровані та рідко вживані
терміни (КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ - КРАЇНИ ТРЕТЬОГО СВІТУ); варіанти
написання слів, які відбивають те ж саме поняття (БІЛОРУСЬ - БІЛОРУСІЯ); терміни
різного стилістичного забарвлення
(АВТОМОБІЛІ - АВТОМАШИНИ); абревіатури та повні назви (ВРХ – ВЕЛИКА
РОГАТА ХУДОБА); прості, складні та складені терміни, які відбивають одне і те саме
поняття (МІКОТИЧНИЙ ДЕРМАТИТ - ДЕРМАТОФІЛЬОЗ - СТРЕПТ0ТИХ03). Основні
терміни відбирають до тезаурусу з синонімічного ряду відповідно критеріям, які
встановлюють виходячи з потреб більшості користувачів. В разі, коли народну назву
доцільніше зробити дескриптором ніж наукову, рішення фіксують у передмові до
тезаурусу, а потім беззастережно його виконують.

5.9 При індексуванні використовують і квазісиноніми. Їх кількість у
тезаурусі залежить від предметної області, яка ним охоплюється.
Квазісиноніми часто мають протилежне значення.
Приклад
ТВЕРДІСТЬ - М'ЯКІСТЬ
Примітка. Це можна використати в окремих предметних областях. Якщо укладач має
справу з "молочними продуктами", то ним може бути обраний один з наведених
квазісинонімів (ТВЕРДІСТЬ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ), як уточнюючий елемент
складеного терміну, оскільки відомо, що пошук документів за цим дескриптором
забезпечить одержання описів з протилежним значенням. Проте, така ситуація
трапляється дуже рідко, оскільки більшість тезаурусів охоплюють одразу кілька
дисциплін. Використання квазісинонімів у такий спосіб веде до збільшення
дескрипторів у тезаурусі і це обмежує їх вживання.
Як квазісиноніми розглядають і назви класів та їх складових елементів. При цьому від
терміну вищого рівня робиться відсилка до терміну нижчого рівня і навпаки.
Приклад
ЗЕРНОВІ ВИК ОВЕС РИС ЖИТО
ОВЕС ДИВ ЗЕРНОВІ
РИС ДИВ ЗЕРНОВІ
ЖИТО ДИВ ЗЕРНОВІ
Примітка. Зазначений підхід скорочує кількість дескрипторів і широко
використовується індексаторами та укладачами тезаурусів.

5.10 Упорядковані списки термінів тезаурусу встановлюють
ієрархічні взаємозв'язки, ступінь або рівень підлеглості чи субординації
між ними.
Примітка. Терміни вищого порядку узагальнюють все, що представлено термінами
нижчого порядку - складовими елементами термінів вищого порядку.
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5.11 Для позначення цього виду взаємозв'язків використовують
абревіатури: ВТ (вищий термін) та НТ (нижчий термін), які ставляться
відповідно перед термінами вищого або нижчого порядку.
Приклад
ОСИКА
ВТ ЛИСТЯНІ ПОРОДИ
ЛИСТЯНІ ПОРОДИ
НТ ОСИКА

5.12 Ієрархічні взаємозв'язки передбачають два види співвідношень: родові та повноієрархічні.
5.12.1 Родовими співвідношення вважаються якщо: обидва терміни є
однотипними, тобто відбивають дію, предмет, властивість тощо. БЕТОН і
БУДІВНИЦТВО представляють матеріал та дію і не можуть знаходитися
у родовому зв'язку. Але БЕТОН і БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ є
однотипними термінами. Співвідношення між термінами вкладаються у
таку схему
Приклад
ГРИЗУНИ
(в тому числі всі МИШІ)
Примітка. Як виключення, у вузько спеціалізованих тезаурусах, коли, наприклад,
індексна мова обмежена полем "Контроль за шкідниками" а миші більшістю
користувачів визнані шкідниками, термін "МИШІ" може підпорядкуватися
терміну "ШКІДНИКИ". В разі необхідності родові взаємозв'язки помічають
абревіатурами: РРТ - розширений родовий термін та/або ЗРТ - звужений
родовий термін.
Приклад
ОСИКА
РРТ ЛИСТЯНІ ПОРОДИ
ЛИСТЯНІ ПОРОДИ
ЗРТ ОСИКА

5.12.2 Повноієрархічні взаємозв'язки охоплюють обмежену кількість
класів термінів, в яких, не зважаючи на контекст, назва частини
поширюється на все поняття. В такому випадку терміни можуть
організовуватися як логічна ієрархія.
Примітка. Визначено чотири основні умови, за яких це відбувається. Терміни мають
означати:
системи та органи тіла
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Приклад
НЕРВОВА СИСТЕМА
ОРГАНИ ЧУТТІВ
ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ
ОРГАНИ ЗОРУ ОКО РОГІВКА СІТКІВКА
СКЛОПОДІБНЕ ТІЛО ;
географічні назви
Приклад
ЄВРОПА
УКРАЇНА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ ;
науки або предметні області
Приклад
НАУКА
ХІМІЯ
НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ;
ієрархічні соціальні, наукові та інші структури
Приклад
ГОСПОДАРСТВА
ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ

5.13 Якщо тезаурус охоплює вузьку предметну область, наприклад,
"Нервова система", то значення термінів можуть виходити за ці рамки.
Приклад
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА
НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕДІАТОРИ
Примітка. У тезаурусах, які виходять за межі "вузької" предметної області, де
термін МЕДІАТОРИ створений для використання в багатьох інших контекстах,
цього робити не можна, а всі поняття та їх елементи представляються
окремими дескрипторами. В разі потреби підкреслити сумісність термінів, які
знаходяться в ієрархічному зв'язку, вживаються абревіатури: ВЧТ - вищий
частковий термін та НЧТ - нижчий частковий термін
Приклад
ОРГАНИ ЗОРУ
ВЧТ ОРГАНИ ЧУТТІВ
ОРГАНИ ЧУТТІВ
ВЧТ НЕРВОВА СИСТЕМА
НЧТ ОРГАНИ ЗОРУ
НЧТ ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ
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5.14 Коли поняття входить як елемент до кількох термінів, між ними
утворюються поліієрархічні взаємозв'язки
Приклад
ТРАНСПОРТ
ПРИФЕРМЕРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНІ
ТРАНСПОРТ
ПОЇЗДИ
АВТОМОБІЛІ
Примітка.
У
даному
випадку
між
термінами
АВТОМОБІЛІ
та
ПРИФЕРМЕРСЬКИЙ
ТРАНСПОРТ
і
ТРАНСПОРТНІ
ПОЇЗДИ
існує
взаємозв'язок спорідненості (родовий), проте він може бути і іншим.
Приклад
КІСТКИ

КІСТЯК

ХРЕБЕТ
Примітка. Очевидно, що між термінами КІСТКИ та ХРЕБЕТ існує
взаємозв'язок спорідненості, а між КІСТЯК та ХРЕБЕТ - загальноієрархічний.
Асоціаційні взаємозв'язки виникають між термінами, які не утворюють ієрархій,
а є альтернативою один одному. В тезаурусах такі взаємозв'язки
позначаються абревіатурою AС - асоціаційний термін.
Приклад
БОТАНІКА
AС АНАТОМІЯ РОСЛИН
АНАТОМІЯ РОСЛИН
AС БОТАНІКА
Примітка. На практиці подібні взаємозв'язки дуже важко визначити, тому що
вони можуть встановлюватися як між термінами однієї, так і різних категорій. У
термінів, які належать до однієї категорії значення частково співпадають і вони
можуть використовуватися один замість іншого. В систематичних тезаурусах,
де терміни, організовані в ієрархічному порядку, збираються разом, такий
взаємозв'язок не потребує позначок, але в алфавітній частині або алфавітному
тезаурусі це слід робити.
Приклад
ВОДОПЛАВАЮЧІ ПТАХИ
ВТ ПТАХИ
AС ГУСИ
292
380

ПрУП 73.2-37-111:2011
ГУСИ
ВТ ПТАХИ
AС ВОДОПЛАВАЮЧІ ПТАХИ
Примітка. Сюди ж відносяться терміни, які відбивають батьківські стосунки.
Приклад

КАЧКИ
AC КАЧЕНЯТА
Примітка. У зазначених випадках,
використовувати інші взаємозв'язки.

коли

це

можливо,

необхідно

Приклад
ДЕРЕВА
НТ БЕРЕЗИ
НТ ЛИПИ

5.15 Асоціаційні зв'язки встановлюються між термінами різних
категорій, коли один з них до деякої міри можна замінити іншим.
Примітка. Найчастіше це відбувається за умов коли:
один термін означає науку (дисципліну), а другий - предмет або феномен, який
ним вивчається.
Приклад
ЕНТОМОЛОГІЯ
AС КОМАХИ
КОМАХИ
AС ЕНТОМОЛОГІЯ ;
один термін означає операцію, а другий інструмент.
Приклад
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ
АС ТЕРМОСТАТИ
ТЕРМОСТАТИ
АС КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ;
один термін означає дію, а другий її продукт.
Приклад
ОБЕЗВОДНЕННЯ
AС СУХЕ МОЛОКО
СУХЕ МОЛОКО
AС ОБЕЗВОДНЕННЯ ;
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один термін означає дію, а другий предмет (об'єкт), на який вона спрямована.
Приклад
ЖНИВА
AС ВРОЖАЙ
ВРОЖАЙ
AС ЖНИВА ;
один термін означає поняття, а другий його властивості
Приклад
ОТРУТИ
AС ТОКСИНИ
ТОКСИНИ
AС ОТРУТИ ;
один термін повторює основу іншого
Приклад
УКРАЇНЦІ
AС УКРАЇНА
УКРАЇНА
AС УКРАЇНЦІ;
один термін означає випадковий наслідок іншого.
Приклад
ХВОРОБИ
AС ПАТОГЕНЕЗ
ПАТОГЕНЕЗ
AС ХВОРОБИ
один термін означає предмет, а другий його протилежність (контрагент).
Приклад
КОМАХИ
АС ІНСЕКТИЦИДИ
ІНТЕКСИЦИДИ
AС КОМАХИ ;
простий термін повністю входить до складу іншого.
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Приклад
РИБИ
AС ПОРОДИ РИБ
ПОРОДИ РИБ
AС РИБ

6 ВИДИ ТЕЗАУРУСІВ
6.1 Терміни та взаємозв'язки між ними мають три різні способи
віддзеркалення у тезаурусі: 1. Абетковий з позначками взаємозв'язків
перед кожним терміном; 2. Систематичний; 3. Графічний з алфавітними
покажчиками до них.
Примітка. Всі відомі сьогодні тезауруси утворені одним із них.

6.1.1 При абетковому способі побудови тезаурусу всі терміни, як
основні, так і не основні розставляються в абетковому порядку. Під
кожним терміном з відступом три знаки мають бути проставлені ЛО, які
до нього відносяться з відповідними позначками попереду. При цьому
визначено такий порядок:
Примітки, які уточнюють або визначають термін.
ДИВ + не головні терміни.
НВТ + найвищий термін.
ВТ + ієрархічно вищий термін.
НТ + ієрархічно нижчий термін.
AС + асоціаційний термін.
Примітка. Як правило, не головні терміни мають відсилку до головного терміну.
Оскільки абетковий тезаурус не дозволяє прослідкувати взаємозалежність
термінів, то для визначення категорій, до яких вони відносяться,
проставляється позначка "НВТ", після якої вміщують найвищий термін ієрархії.
Приклад

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ
НВТ Автотранспорт
ВТ Машинно-тракторний парк
ВТ Транспортний парк
AС Вантаж
Примітка. Якщо ієрархічний ряд складається з багатьох елементів, то рівні
субординації позначають додаючи до відповідної абревіатури арабську цифру.
Приклад
ВТ1 - ієрархічно вищий термін першого рівня ;
ВТ2 - ієрархічно вищий термін другого рівня (вищий за ВТ1)
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6.1.2 Систематичні тезауруси складаються з двох частин. В першій систематичній - терміни упорядковуються згідно значень і логічних
взаємозв'язків. У другій - абетковій - терміни, які
увійшли до
систематичної частини, подаються в абетковому порядку. Зв'язок між
двома частинами забезпечується системою посилань (адресних кодів) від
ЛО алфавітної частини (словника) тезаурусу до кожного з основних
термінів систематичної його частини і навпаки. При цьому
використовуються арабські цифри, які проставляються через інтервал
після терміну, а також примітки.
6.1.3 Графічний тезаурус - найчастіше комп'ютерний продукт дозволяє індексатору або користувачу наглядно відтворити взаємозв'язки
між термінами для полегшення добору ключових слів.
Примітка. Існує кілька типів графічного тезаурусу. Найпоширеніші: древовидний
та стрільчатий. Всі графічні тезауруси складаються з двох частин: графічної та
абеткового покажчика. Графічна частина охоплює лише головні тер:міни,
оскільки формат часто не дозволяє показати всі примітки або синоніми.
Графічні зображення позначаються певними символами (найчастіше
комбінаціями з літер і цифр), які є відсилками до алфавітної частини. В
алфавітній частині подаються всі примітки та відсилки між термінами.

7 СТВОРЕННЯ ТЕЗАУРУСУ
7.1 Укладач з'ясовує чи не створено вже тезаурус на дану предметну область. Якщо такий існує, його необхідно творчо використати.
7.2 Під час створення тезаурусу використовують два підходи, які базуються на дедуктивному та індуктивному методах.
Примітка. Дедуктивний метод полягає в тому, що терміни на початковій стадії
вибираються з літературних та інших джерел, проте, ні розстановка їх за
абеткою, ні визначення взаємозв'язків не здійснюється, поки не набирається їх
значна кількість. Після цього масив цих термінів обговорюється які роблять
висновки щодо ієрархічного положення кожного терміну в тезаурусі,
приналежності терміну до певної категорії на основі логічних взаємозв'язків
тощо. Індуктивний метод, навпаки, дозволяє включати до тезаурусу терміни
безпосередньо з тексту і протягом певного часу в процесі індексації визначати
їх приналежність до різних категорій. При цьому виникає можливість не
утворювати раду (збирати консиліум) фахівців, а залучати фахівцівпредметників відповідного профілю для надання одноразових консультацій.
Як дедуктивний, так і індуктивний методи можуть використовуватися на різних
стадіях створення тезаурусу. Зокрема, тезаурус на кожній стадії створення
може розглядатися радою фахівців, до попереднього відбору термінів можуть
залучатися фахівці-предметники, адміністратори БД та інші спеціалісти.

296
384

7.3 Друкований тезаурус має структуру близьку до вимог ДСТУ
43032-2001 (ISO 2788:1986)
ПрУП 73.2-37-111:2011
Примітка. При створенні тезаурусу мають бути вказані: мета, з якою
створюється тезаурус; предметна область, що ним охоплюється; прийняті
рішення та скорочення; загальна кількість термінів, в тому числі дескрипторів і
недескрипторів; критерії визначення форм індексних термінів та
взаємозв'язків між ними; порядок розстановки термінів та розділових знаків;
періодичність, з якою тезаурус перевидається, назва та адреса установи, до
якої можна направляти зауваження і пропозиції; дата введення останнього
терміну (тобто коли робота була припинена). "Вступ" може містити ілюстрації.

7.4 Робота
характер.

по

удосконаленню

тезаурусу

носить

системний

ПрУП 73.2-37-111:2011
Примітка. Лише за цієї умови накопичується певний
осмислюються ієрархічні та логічні взаємозв'язки між термінами.

7.5 Упорядник/індексатор має
(електронну або традиційну).

вести

досвід,

допоміжну

краще

картотеку

Примітка. На кожний термін створюють окрему картку, яка містить дані про
джерело, з якого взято термін; хто, коли і яку надав консультаційну допомогу;
дата введення терміну до тезаурусу; синоніми; терміни вищого/нижчого
порядку тощо.

7.6 Занесенню терміна до тезаурусу передує ретельна підготовча
робота.
7.6.1 Вивчення і вивірення терміну за сільськогосподарськими та
іншими словниками, енциклопедіями, чинними стандартами, тезаурусами,
таблицями класифікацій, рубрикаторами наукових і реферативних
сільськогосподарських журналів,
профільними підручниками та
посібниками.
7.6.2 Визначення упорядником/індексатором місця терміну у вже
записаній ієрархії.
Примітка. При необхідності до цього залучаються фахівці-предметники.

7.7 Взаємозв'язки між термінами, відображені в тезаурусі, мають
відповідати реальній дійсності.
Примітка. Якщо термін тезаурусу ще не набув широкого вжитку, після нього в
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круглих дужках можна робити позначку: "(маловживаний)". Трапляються
випадки, коли навіть дуже поширені терміни вилучають із тезаурусу, а на їх
місце вміщують наукові назви. Оскільки вилучений термін зустрічається в
попередніх індексаційних записах, його помічають "(тільки для пошуку)" і
датою вилучення.
ПрУП 73.2-37-111:2011
Приклад
"05.02.2011.".

7.8 Тезаурус постійно вдосконалюється шляхом ревізії термінів та
взаємозв'язків між ними.
7.9 Перевидання тезаурусу має містити враховані зауваження і
пропозиції як фахівців, так і користувачів, які були зроблені ними як під
час
апробаційного, так і експлуатаційного періодів.
Примітка. Добір термінів за формою, значенням та іншими ознаками цілком
залежить від інтелекту упорядника/індексатора. В цій роботі суттєву допомогу може
надати потужна електронна техніка та відповідне програмне забезпечення.
Приклад
Терміни-кандидати на введення до тезаурусу можуть автоматично
відбиратися комп'ютером з назв та рефератів наукових праць. При цьому
значущі слова та словосполучення, вилучені з них, порівнюються з масивом
термінів тезаурусу. Автоматизованій системі індексування можна доручити
також відстежувати терміни за частотою їх використання. Терміни з найбільш
низьким ступенем використання автоматично вилучаються із тезаурусу.
Примітка. В залежності від техніки, яку використовує упорядник/індексатор при
створенні тезаурусу, можуть вводитися і деякі обмеження, наприклад: на кількість
знаків, з яких має складатися термін; використання розділових знаків, відсутніх на
клавіатурі; кількість рівнів залежностей у систематичному тезаурусі тощо.

7.10 З метою розробки тезаурусу створюють раду, що складається
з науковців і фахівців АПВ та упорядників-індексаторів.
8 ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕЗАУРУСУ
8.1 Складання тезаурусу потребує ретельного вивчення предметної
області, аналізу та добору профільних термінів безпосередньо з масивів
інформаційних документів.
Примітка. При цьому використовуються комплексно-системні каталоги
Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії
аграрних наук України, бібліотек профільних вищих навчальних закладів,
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сільськогосподарських науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, фонди
яких нараховують біля двадцяти мільйонів назв книг, газет і журналів та інших
матеріалів. Рубрики та підрубрики цих каталогів після певного аналізу можуть
бути визначені як терміни. За розділами каталогів можна також простежити
взаємозв'язок між окремими поняттями. Використовують також тезауруси з
окремих предметних областей, рубрикатори, наукові класифікації, енциклопедії,
словники, довідники, а також інші
ПрУП 73.2-37-111:2011
наукові та довідково-бібліографічні джерела. Суттєво полегшить створення
тезаурусів залучення науковців та висококваліфікованих працівників, які
знаються на термінології і системі понять певної галузі сільського господарства.

8.2 Підготовка сільськогосподарського тезаурусу та/або його частин
є необхідним кроком на шляху до створення в Україні Національної
системи сучасних інформаційних фондів (Баз та банків даних, а також
баз знань) з питань сільського господарства і відповідати певним
критеріям.
8.2.1 Частота використання терміна в документах;
8.2.2 Необхідність терміна для пошуку інформації;
8.2.3 Наявність в термінологічних стандартах;
8.2.4 Точність і однозначність терміну;
8.2.5 Лаконічність і зрозумілість.
8.3 Відредаговані терміни (лексичні одиниці) мають бути об'єднані в
класи умовної еквівалентності з подальшим поділом на дескриптори та
аскриптори (антоніми). Аскриптор (недескриптор) - ЛО тезаурусу, яка при
формуванні пошукового образу документу або запиту підлягає заміні на
дескриптор.
Примітка. Іноді до тезаурусів заносять "підставні" терміни (фасетні індикатори),
які хоч і не призначені для індексування документів, але сприяють у визначені
логічної категорії ЛО.
Приклад

Голод
Відсутність їжі
8.4По формі ЛО інформаційно-пошукового тезаурусу - ціле слово
або його скорочений напис, словосполучення або абревіатура.
Примітка. Бажано щоб кількість знаків в кожній ЛО не перевищувала тридцяти.
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8.5 У словосполученнях для термінів тезаурусу приймається
природний порядок слів.
Примітка. Винятки роблять для назв сільськогосподарських культур: пшениця
ярова, буряк цукровий тощо. Для розшифровки написання дескриптора або
уточнення його значення, використовують лексичні примітки, які подають у
дужках. Головні дескриптори друкують великими літерами звичайним
шрифтом.
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Аскриптори мають друкуватися малими літерами курсивом із знаком "-" (мінус)
на початку, при цьому головні аскриптори виділяються напівжирним шрифтом.

9 ІНДЕКСАЦІЙНІ ТЕРМІНИ
9.1 Дескриптори відбивають:
9.1.1 Клас речей, включаючи слова і словосполучення, які
визначають форму документів (ТРАКТОРИ, КОРОВА, ВОЛОГІСТЬ.
МІКРОФІЛЬМИ).
9.1.2 Діяльність або події (РЕВАКЦИНАЦІЯ, ПОСУХА).
9.1.3 Індивідуальну суть предмету (об'єкту), що особливо
характерно для понять, висловлених власними іменами (УКРАЇНА,
АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК).
9.2 Дескриптор (головний термін) може бути виражений як
іменником, так і іменником з прикметником. Коли є потреба одночасно
мати терміни, виражені в такий спосіб, в тезаурусі ставиться позначка
про зв'язок між ними.
Приклад
АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ AЦ АКУМУЛЯТОР
АКУМУЛЯТОР AЦ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ
Примітка. Дескрипрорами можуть ставати прикметники. Проте вони вводяться
до тезаурусу лише у виключних випадках.
Приклад
НАЙПРОСТІШІ, ЖГУТИКОВІ

9.3
Дескрипторами не можуть бути прислівники. В окремих
випадках
вони входять до складу прикметників
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Приклад
ЗВЕРХРАННІ СОРТИ, ДОВГОТЕРМІНОВИЙ КРЕДИТ

9.4 Дії (процеси) представляють не дієсловами, а дієслівними
іменниками.
Приклад
КОМПОСТУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, ВИМОГА.
Примітка. Якщо дескриптор має не одне значення, біля нього необхідно
поставити визначальне слово
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Приклад
ПРАВЛІННЯ (діяльність), ПРАВЛІННЯ (особи), ПРАВЛІННЯ (будівля).

9.5 Скорочення і абревіатури не можуть бути використані як
терміни, крім тих випадків, коли вони загально відомі і широко
використовуються
Приклад
ІМПУЛЬСНЕ КОНЦЕНТРОВАНЕ СОНЯЧНЕ СВІТЛО ВИК
ІМПУЛЬСНЕ КОНЦЕНТРОВАНЕ СОНЯЧНЕ СВІТЛО

ІКСС ДИВ

9.6 Дескриптори, до яких можна поставити питання "скільки?"
подають у множині
Приклад

КНИГИ, ДЕРЕВА
Примітка. У множині також подаються назви частин тіла, якщо їх більше за
одну: ОЧІ, НОГИ, ЛЕГЕНІ, але НІС, СЕРЦЕ а також ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

9.7 Назви матеріалів або речовин подають в однині
Приклад

МІДЬ, СНІГ, СКЛО
Примітка. Коли вони представляють клас з більш ніж одним елементом,
дескриптор вживається у множині
Приклад
ПЛАСТМАСИ, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН і т.д.

9.8 Індексаційні терміни, які виражають абстрактні поняття,
наприклад, властивості, науки тощо, вживають в однині
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Приклад
Властивості: ПРОДУКТИВНІСТЬ, ВАГОМІСТЬ
Науки: ЕКОНОМІКА, ФІЗИКА
Примітка. Коли абстракті поняття представляють клас умовної еквівалентності,
дескриптори можна вживати у множині
Приклад
БАТЬКИ, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

9.9 Якщо однина і множина слова являє собою різні поняття, до
тезаурусу заносять дві форми.
Примітка. В разі необхідності, різниця може бути позначена додатковим
терміном або фразою
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Приклад
КАЧКА (самиця), КАЧКИ (водоплаваючі)
Примітка. В такий спосіб слід діяти з амографами та/або омонімами - словами
однаковими за написанням/звучанням, але різними за значеннями.

9.10 ЛО іншомовного походження можуть бути дескрипторами, якщо
вони є науковими термінами і добре відомі користувачам. До цього
індексованого терміну роблять посилання від українського словасиноніма або словосполучення.
Приклад
ЗАПАЛЕННЯ ВУХА ВИК ОТИТ
ОТИТ ДИВ ЗАПАЛЕННЯ ВУХА
Примітка. В разі необхідності українізувати термін (особливо з романських
мов), використовують транслітерацію
Приклад
ДАРВИНИЗМ ========> ДАРВІНІЗМ

9.11 Не наукові терміни та жаргонні вирази заносять до тезаурусу.
коли дескриптор має відбивати дуже нове значення, але альтернативи
їм немає, або коли науковий термін втратив своє значення, а не науковий
забезпечує і полегшує процес індексування:
Приклад
ПОЛІГЕННІ ОЗНАКИ ВИК КІЛЬКІСНІ ОЗНАКИ
КІЛЬКІСНІ ОЗНАКИ ДИВ ПОЛІГЕННІ ОЗНАКИ

9.12 Якщо продукт має торгову назву, вона може бути індексним
терміном.
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Приклад
ПОЛІЕТИЛЕН ВИК ПОЛІТЕН ДИВ ПОЛІЕТИЛЕН
Примітка. Часто предмети, які індексують, мають кілька назв: наукові в т.ч.
латинською мовою, народні (місцеві) тощо. В такому випадку найбільш важливі у
вітчизняній науковій літературі назви заносять до тезаурусу, а латинські назви
заносять до ботанічного покажчика. Від місцевих та інших назв в разі потреби можуть
бути зроблені відсилки.
Приклад
БУЛЬБА ВИК КАРТОПЛЯ
SOLANUM TUBEROSUM ВИК КАРТОПЛЯ

9.13 До термінів можна додавати примітки та визначення. Це
робиться у випадках, коли, з метою полегшення індексування, треба
обмежити смисл, в якому термін вживають: вказати дату прийняття
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терміну; подати примітку або визначення, зроблені в установі, яка
індексує документи.
Приклад
МІДНІ ДОБРИВА (Добрива, основним елементом яких є мідь)
ТЕРМОПЛАСТИЧНІ ГУМИ (за винятком всіх полімерів, одержаних
після 1975 року)
Примітка. Подібні примітки та визначення не є частиною терміну, до якого
вони додаються, і не призначені бути словниковими визначеннями, але служать
для користування в межах тієї чи іншої системи. Вони використовуються лише
у виключних випадках, наприклад, коли широко використовуваний термін
потребує уточнення, оскільки різні словники трактують його по-різному.
Приклад
ДОКУМЕНТАЦІЯ
Примітка. процес накопичення та зберігання інформації в усіх галузях знання.

9.14 Комплексні предмети індексуються складеними термінами комбінаціями дескрипторів, які в більшості відбивають прості предмети
або єдині в своєму роді поняття. При цьому укладачам тезаурусу доводиться приймати рішення: віддавати перевагу складеним дескрипторам,
які дозволяють скоротити кількість термінів, необхідних для опису
документа, або простим, які збільшують кількість використовуваних ЛО.
Існує два способи перетворення складених термінів у прості і
навпаки: семантичний і синтаксичний.
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9.14.1 Семантичний спосіб передбачає заміну комплексного поняття
простими елементами, які потім самі по собі можуть використовуватися
в різних комбінаціях
Приклад
ТЕРМОМЕТРИ = ТЕМПЕРАТУРА і ВИМІРЮВАННЯ і ПРИЛАДИ
Примітка. Такий спосіб не бажаний, оскільки загально відомо, що семантичні
перетворення впливають на точність пошуку.

9.14.2 Синтаксичні перетворення властиві певним класам
складених термінів, тобто термінам, які складаються з кількох слів,
виражених іменниками.
Приклад
КОРМОВИРОБНИЦТВО - термін, виражений іменниками "корми" та
"виробництво"
ПрУП 73.2-37-111:2011
Примітка. Якщо складений термін утворений у такий спосіб є стійким і
загальновживаним, його заносять до тезаурусу і від нього роблять посилання
до
всіх елементів разом.
Приклад
КОРМОВИРОБНИЦТВО ДИВ

КОРМИ і ВИРОБНИЦТВО

9.15 Індексаційні терміни утворюють також кількома словами.
Найчастіше це відбувається, коли такі складені дескриптори стають
загальновживаними, або коли синтаксичні перетворення спричиняють
зміну смислу чи подвійне значення.
Приклад
ОБРОБКА ДАНИХ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ,
КОРМИ та ВИРОБНИЦТВО
Примітка. Подані ЛО можуть виражати через термін ВИРОБНИЦТВО КОРМІВ або
ділянку виробництва, або процес.
Створення складених термінів взагалі, а також розвиненою мовою, якою є українська,
зокрема, є досить складним питанням, адже, наприклад комплексне поняття
"професійне навчання для фермерів" індексаційною мовою можна висловити
чотирма способами:
прикметниково-іменниковою фразою
Приклад
ФЕРМЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ
фразою з присвійним прикметником
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Приклад
НАВЧАННЯ ФЕРМЕРСЬКЕ
фразою з прийменником
Приклад
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ
окремими термінами, які визначають один документ
Приклад
ПРОФЕСІЙНЕ та ФЕРМЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ
Обираючи найбільш вдале словосполучення для складеного терміну,
додержуються лаконічності і простоти форми, враховують його поширеність у
наукових колах.

9.16 Аналізуючи складні терміни, виділяють в їх складі головні та
визначальні елементи. Головні елементи найчастіше виражають
ПрУП 73.2-37-111:2011

іменниками і узагальнюють клас споріднених предметів або подій.
Визначальні елементи, маючи форму прикметника та інших частин мови,
характеризують, уточнюють головний елемент, часто відносять або
виключають його приналежність із певного класу.
Приклад
"ЛАБОРАТОРІЯ"

уточнює "МЕТОД" в ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ

"ШТУЧНІСТЬ" виключає "МОЛОКО" в первинному значенні - ШТУЧНЕ
МОЛОКО
Примітка. До складу складеного терміну можуть залучатися власні назви
Приклад
ЛАТВІЙСЬКА БІЛА ПОРОДА
Примітка. Порядок слів у складених термінах залишається природним.
Приклад
ЦИТРУСОВА НЕМАТОДА

9.17 Інвертована форма запропонованої вище фрази може виступати
в тезаурусі як не основний термін, при цьому від нього робиться
посилання до дескриптора
Приклад
НЕМАТОДА ЦИТРУСОВА ДИВ ЦИТРУСОВА НЕМАТОДА
Примітка. Інколи основний елемент складеного терміну (в нашому випадку
НЕМАТОДА) сам може стати дескриптором.
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ДОДАТОК А
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для
научных библиотек. Отдел П Сельское и лесное хозяйство.
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки /ГБ СССР им.
В.И.Ленина, ГПБ им.М. Е. Салтыкова-Щедрина, Б-ка АН СССР, ВКП.- М.:
Книга, 1972.
Библиотечно-библиографическая классификация: рабочие таблицы
для массовых библиотек. – М.: Либерия.. – 1997. – 688 с.
Информационно-поисковый тезаурус по разделу "Сельское хозяйство
и лесное хозяйство"/КГС. - М.,1987.
Методика индексирования информационных документов и запросов
для информационно-логической поисковой системы "АГР0-ЭЛЕКТРИН
ВАСХНИЛ. ЦНСХБ; Сост. :Л. М. Мовшон. - М. . 1969.
Методика составления дескрипторных словарей в научно-отраслевых
отделах ВИНИТИ /ВИНИТИ. - М.,1983.
Отраслевые рабочие таблицы классификации УДК по сельскому
хозяйству и смежным отраслям. Вып. 1-15./ВАСХНИЛ, ЦНСХБ.- М., 19851990.
Правила
разработки
отраслевых
информационно-поисковых
тезаурусов. Методические рекомендации/ВИНИТИ, ВНИИКИ. -М.,1986.
Рубрикатор Единого Республиканского справочно-информационного
фонда УССР. 4.2."Сельское и лесное хозяйство". - К., 1984.
СТ СЭВ 174-75 Тезаурус информационно-поисковый одноязычный.
Структура, состав и форма представления.
Тезаурус АСНТИсельхоз. Изд. 4-е, испр. и доп./ВАСХНИЛ, ВНИИТЗИ
АПК; Под общ. ред. 3.В.Лебедевой. - М.,1990.
Тезаурус информационно-поисковый по лекарственным средствам. М., 1987.
Тезаурус информационно-поисковый по лесному хозяйству. - М..1981.
Тезаурус информационно-поисковый по машиностроению для
животноводства и кормопроизводства. - М.,1987.
Тезаурус информационно-поисковый по мелиорации и водному
хозяйству. – М., 1982.
Тезаурус информационно-поисковый по сельскому хозяйству. 2-е изд.,
перераб. - М., 1977.
Тезаурус информационно-поисковый по тематике деятельности
системы "Союзсельхозтехника". 4 т.- М.,1977.
Універсальна десяткова класифікація (УДК): у 2-х кн. / Кн. Палата
України. - К., 2000 -2002. – 929 с.
AGROVOC
ISO 2788:1989. Guidelines for the establishment and development of
monolingual thesauri. /International Organization for Standartization.
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ПЕРЕДМОВА

1

РОЗРОБЛЕНО:

Національна

наукова

сільськогосподарська

бібліотека Національної академії аграрних наук України
РОЗРОБНИКИ: В. Вергунов, В. Дерлеменко (науковий керівник),
О. Капралюк.
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Міністерство аграрної
політики та продовольства України ____________________________
3 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Мінекономрозвитку України

20 р.

№ ______________

____________________________________________________________________
Право власності на цей документ належить Міністерству аграрної політики та
продовольства України.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
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ЗМІСТ
1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Скорочення
5 Мета, завдання, принципи та основні положення діяльності
6 Основні положення
7 Формування фондів
8 Обслуговування користувачів
9 Інформатизація бібліотеки
10 Організація бібліотечного приміщення
11 Персонал
12 Фінансування
13 Бібліотека і громадськість ВНЗ та НДУ
Додаток А Бібліографія
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СТАНДАРТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК
MAIN DEMANDS FOR FUNCTIONING OF THE
AGRICULTURAL LIBRARY
Чинний від

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт встановлює основні принципи, положення, нормативи і
правила організації та функціонування сільськогосподарських бібліотек.
1.2 Положення цього стандарту рекомендовано для використання при
організації інформаційно-бібліотечної діяльності в науково-дослідних закладах
галузі.
1.3 Цей стандарт можуть застосовувати всі науково-дослідні установи
(НДУ) сфери Міністерства аграрної політики та продовольства України.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 1.0-2003 Національна стандартизація. Основні положення
ДСТУ 1.1-2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні
види діяльності. Терміни та визначення основних понять
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ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду,
бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення
ДСТУ

2395-2000

(ISO

5963:1985)

Інформація

та

документація.

Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів
індексування. Загальна методика
ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни
та визначення
ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення
ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в
українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила
ДСТУ 5034-2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна
діяльність. Терміни та визначення понять
ДСТУ 6096-2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила
ведення та індексування
ДСТУ 7093-2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук,
поданих іноземними європейськими мовами
ДСТУ 7157-2010 Інформація та документація. Видання електронні.
Основні види та вихідні відомості
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання
ДСТУ ГОСТ 7.50-2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні.
Склад, структура даних та видавниче оформлення
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ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ІСО 5963-85) Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги
до систематизації та предметизації
ДСТУ ГОСТ 7.71-2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну
бібліографічною інформацією
ДСТУ ГОСТ 7.80-2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та
правила складання
ДСТУ ГОСТ 7.87-2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги
ДСТУ ГОСТ 7.9-2009 (ІСО 214-76) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования
ГОСТ 7.0-84 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и
определения
ГОСТ 7.26-80 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиотечное дело. Основные термины и определения
СОУ 01-37-785:2010 Система стандартизації Міністерства аграрної
політики та продовольства України. Основні положення
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому документі використано терміни та визначення позначених ними
понять згідно з ДСТУ 1.1, ДСТУ 3017, ДСТУ 5034, ДСТУ 2394,
СОУ 01 - 37 - 785.
Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті:
3.1 сільськогосподарська бібліотека (далі – бібліотека)
Узагальнена назва спеціальних галузевих бібліотек або структурних
підрозділів установ чи організацій, бібліотек навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства
401

України, та бібліотек науково-дослідних інститутів і дослідних станцій
Національної академії аграрних наук.
Вони акумулюють, зберігають та організовують доступ до профільної
документної інформації учасників науково-дослідної діяльності, забезпечуючи
тим самим інформаційні потреби аграрної науки та освіти.
3.2 мережа сільськогосподарських бібліотек
Сукупність перерахованих у 3.1 бібліотечних закладів, об'єднаних за
ознакою приналежності до галузі сільського господарства, організаційнометодичне

керівництво

якими

здійснюється

провідною

бібліотечною

установою галузі — ННСГБ НААН України.

4 СКОРОЧЕННЯ
Нижче подано скорочення, вжиті в цьому стандарті:
БФ
- бібліотечний фонд
БД
- база даних
ВНЗ
- вищий навчальний заклад
ЕД
- електронний документ
ЕДД
- електронне доставляння документів
ЕК
- електронний каталог
МБА
- міжбібліотечний абонемент
НДІ
- науково-дослідний інститут
НДУ
- науково-дослідна установа
ННСГБ НААН
- Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук
СОУ
- стандарти організацій України
ТТПК
- Тематико-типологічний план комплектування
УДК
- Універсальна десяткова класифікація

5 МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
5.1 Мета стандарту полягає у встановленні основних принципів, положень,
нормативів і правил організації інформаційно-бібліотечного обслуговування
наукової та інноваційної діяльності в науково-дослідних установах, навчальних
закладах.
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5.2 Згідно з ДСТУ 1.0 цей стандарт встановлює положення, що
забезпечують стандартизацію основних вимог до:
- функціонування сільськогосподарських бібліотек з метою підвищення
ефективності та якості роботи;
- раціонального використання всіх видів ресурсів;
- підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;
- поліпшення обслуговування користувачів та осіб, що працюють у
бібліотеках;
- техніки безпеки;
- внутрішньої галузевої виробничої кооперації.
5.3 Політика у сфері стандартизації діяльності сільськогосподарських
бібліотек базується на принципах:
- вільного доступу до наявних бібліотечно-інформаційних ресурсів
сільськогосподарських бібліотек;
- комплектування фонду бібліотеки інформацією необхідною для
науковців і фахівців, виробників і споживачів сільськогосподарської продукції.
5.4

Стандартизація

основних

вимог

до

функціонування

сільськогосподарських бібліотек спрямовується на вирішення таких основних
завдань:
- високопрофесійне і якісне забезпечення користувачів науковими
періодичними виданнями, монографіями, матеріалами наукових конференцій,
дисертаціями, авторефератами, навчально-методичними посібниками тощо;
- сприяння проведенню єдиної політики в агропромисловому комплексі
України шляхом ефективного інформування з питань трансферу інновацій у
сільське господарство та сферу інформаційно-бібліотечної справи;
- досягнення

оперативності,

якості

і

доступності

інформаційно-

бібліотечних продуктів і послуг;
- заощадження всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних
показників діяльності;
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- удосконалення

бібліотечно-інформаційних

процесів

шляхом

поліпшення їх комп'ютеризації;
- розвиток міжнародного та регіонального співробітництва.
Пріоритетами

5.5

під

час

організації

та

функціонування

сільськогосподарських бібліотек є:
- організація комплектування бібліотечних фондів
- облік, опрацювання, зберігання і використання документів різних типів і
видів;
- надання безкоштовно наступних видів послуг: надання абоненту в
користування бібліотечних фондів, довідково-пошукового апарату, допомога
абоненту в пошуку необхідних відомостей про документи, пошук необхідних
документів.
6 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1 Сільськогосподарська бібліотека у своїй роботі використовує
традиційні і новітні інформаційні технології для обслуговування користувачів
власними друкованими виданнями, формує власні інформаційні ресурси,
організовує доступ до них і забезпечує їх інтеграцію у світовий інформаційний
простір.
6.2 Організація роботи та розвиток бібліотеки забезпечуються згідно з
чинним

законодавством,

сільськогосподарське

нормативними

виробництво

і

документами

бібліотечну

справу,

про

науку,

гарантованим

фінансуванням, матеріально-технічною базою тощо.
6.3 Бібліотека підтримує професійні зв’язки з науковими підрозділами
НДУ і вищих навчальних закладів, іншими бібліотеками, бере участь у системі
корпоративної взаємодії бібліотек зі створення розподілених і зведених
загальнодержавних галузевих інформаційних ресурсів.
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7 ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ
7.1 Формування фондів здійснюється згідно з ГОСТ 7.26, ДСТУ
ГОСТ 7.50.
7.1.1 Фонди сільськогосподарських бібліотек (далі - фонди) – є
частиною єдиних галузевих і територіальних довідково-інформаційних фондів
України, що створюються на основі координації комплектування і збереження
та функціонують у тісній взаємодії.
7.1.2 Бібліотеки взаємодіють з питань комплектування, каталогізації і
зберігання фондів з бібліотеками інших систем та відомств згідно з
Положенням про науково-методичну діяльність установи, затвердженим
керівництвом бібліотеки та відповідно до ДСТУ 2394, ДСТУ ГОСТ 7.51,
ДСТУ 7157.
7.1.3 Фонди бібліотек формуються документами на всіх видах носіїв
інформації у відповідності до профілю і напряму діяльності науково-дослідного
закладу

з

урахуванням

зонального

характеру

сільськогосподарського

виробництва.
7.1.4 Робота з формування фондів базується на дотриманні основних
принципів

комплектування:

систематичності,

економічності

науковості,
та

профільності,

здійснюється

згідно

координації,
з

ТТПК

і

затверджується керівництвом бібліотеки.
7.1.5 Фонди сільськогосподарських бібліотек залежно від їхнього
призначення поділяються на: основні, обмінні і депозитарні.
7.1.5.1 Основний фонд – це систематизоване зібрання документів за
профілем бібліотеки, інформаційного центру і призначений для використання і
зберігання.
7.1.5.2 Депозитарний фонд — фонд, що підлягає постійному зберіганню в
бібліотеках, інформаційних центрах і формується на основі обов'язкового
безкоштовного примірника документів.
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7.1.5.3 Обмінний фонд – включає документи, призначені для обміну або
безоплатної передачі іншим бібліотекам, установам, як у межах країни, так і за
кордоном.
Обмінний фонд виокремлений (позабалансовий). Його обсяг не повинен
перевищувати 1–5% від обсягу основного фонду.
Примітка: Бібліотеки, які мають унікальні за складом фонди, включені у Перелік наукових і
науково-технічних бібліотек, що мають унікальні фонди наукової і культурної цінності і виконують функції
депозитаріїв, опрацьовують запити на унікальні видання, у т.ч. через МБА і несуть відповідальність за
збереження цих фондів, виділяють ці фонди із основного фонду і зберігають в окремому приміщенні.

7.2 Комплектування фондів здійснюється згідно з ДСТУ 2394, ДСТУ 3017.
7.2.1 Документ, який регламентує створення фондів сільськогосподарських
бібліотек і визначає їхній розвиток, є ТТПК.
7.2.2 ТТПК складається фахівцями сільськогосподарських бібліотек за
участі бібліотечних рад і провідних спеціалістів науково-дослідного закладу на
5 років, затверджується керівництвом закладу та щороку корегується.
7.2.3 ТТПК розробляється на основі галузевого рубрикатора ННСГБ
НААН.
7.2.4 Сільськогосподарські бібліотеки є учасниками зведених тематичних
планів комплектування бібліотек, що обслуговують працівників сільського
господарства.
7.2.5 Джерелами комплектування є:
- книгообмін;
- обов’язковий примірник документів;
- науково-дослідні установи НААН і Міністерства аграрної політики та
продовольства України;
- книготорговельна мережа;
- передплата періодичних видань;
- дари (автори, читачі, установи);
- Web-ресурси.
7.3 Облік фонду
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7.3.1 Обліку підлягають всі види документів, що зберігаються у фонді у
вигляді оригіналів чи копій (книги, брошури, періодичні і продовжувані
видання, спеціальні види науково-технічної документації, неопубліковані
матеріали, електронні видання, ретрографічні тощо) у відповідності з
нормативно-правовими та інструктивними документами.
7.3.2 У бібліотеці здійснюється два обов’язкові види обліку: сумарний та
індивідуальний.
7.3.2.1 Сумарному обліку підлягають всі надходження документів,
оригінали і копії, в назвах і екземплярах.
Сумарний облік здійснюється партіями на підставі супровідних
документів (рахунок, опис, накладна тощо) і дає загальні відомості про обсяг
фонду (кількість назв і екземплярів), його склад за видами документів, мовами
тощо, а також містить дані про рух фонду. Зберігається до ліквідації бібліотеки.
7.3.3.1 Формою сумарного обліку є книга сумарного обліку бібліотечного
фонду, що складається з 3 частин:
7.3.3.1.1 Ч.1 Надходження до фонду
7.3.3.1.2 Ч.2 Вибуття з фонду
7.3.3.1.3 Ч.3 Підсумки руху фонду
7.3.2.2 Індивідуальний облік документів здійснюється шляхом присвоєння
кожному примірнику інвентарного номера в порядку надходження документів.
7.3.2.2.1 Формами індивідуального обліку є інвентарна книга, реєстраційні
картотеки.
7.3.2.2.2 Видання, вартість яких виноситься на баланс бібліотеки,
підлягають запису в інвентарну книгу.
7.3.2.2.3 Інвентарна книга – головний документ бібліотеки. Зберігається
нарівні з фінансовими документами бібліотеки. Зберігається до ліквідації
бібліотеки.
7.3.2.2.4 Виданням, які обліковуються в інвентарній книзі, присвоюються
інвентарні номери. Інвентарний номер надається конкретному примірнику і
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зберігається за ним на весь період знаходження в бібліотеці. Інвентарні номери
примірників, які вибули з бібліотеки, іншим не надаються.
7.3.2.2.5 Не підлягають запису в інвентарну книгу, але враховуються
кількісно в книзі сумарного обліку, такі видання:
- періодичні видання;
- нормативно-технічна і техніко-економічна документація (стандарти,
технічні умови, інструкції, патентні описи вітчизняних і зарубіжних винаходів,
аркушеві матеріали);
- звіти про НДР;
- переклади;
- література тимчасового зберігання (експрес-інформація, інформаційні
матеріали у вигляді листків, карток, пам’ятки, тимчасові інструкції і вказівки,
програмно-методичні матеріали для навчальних закладів, брошури, технічні
каталоги, видані у вигляді аркушевого матеріалу тощо).
7.3.3 Поточні надходження журналів і газет обліковуються в реєстраційних
картотеках на картках, які складаються на кожну назву після оформлення
передплати на підставі квитанції або іншого документа.
Реєстраційна картотека одночасно використовується для контролю за
надходженнями номерів журналів, газет і є складовою частиною довідковопошукового апарату на допомогу комплектуванню.
7.4 Опрацювання документів здійснюється відповідно до ДСТУ 6096,
ДСТУ ГОСТ 7.59, ДСТУ ГОСТ 7.1, ДСТУ ГОСТ 7.80, ДСТУ ГОСТ 7.9.
7.4.1

Документи,

що

надійшли

в

бібліотеку,

проходять

наукове

опрацювання, що включає такі процеси:
- індексування (систематизація, предметизація);
- складання бібліографічних записів;
- анотування, реферування.
7.4.2 Систематизація сільськогосподарських, природничих, технічних та
інших документів здійснюється за таблицями УДК, суспільно-політичного і
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гуманітарного

напряму

—

за

таблицями

бібліотечно-бібліографічної

класифікації для масових бібліотек згідно з ДСТУ 6096.
7.4.3 Предметизація сільськогосподарських документів здійснюється за
"Галузевим предметним рубрикатором з сільського та лісового господарства"
на основі "Списку рубрик предметного каталогу", розробленого ННСГБ НААН.
7.4.4 Складання бібліографічного запису на різні види документів
здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1, ДСТУ ГОСТ 7.80, ДСТУ 3582,
ДСТУ 7093.
7.4.5 Технічне опрацювання документу передбачає перевірку кожного
видання на дублетність, оформлення листка строку повернення, де вказується
шифр документу.
7.5 Довідково-бібліографічний апарат
Довідково-бібліографічний апарат, являє собою сукупність бібліотечних
каталогів і бібліографічних картотек у традиційному та електронному вигляді.
Створюється з метою розкриття бібліотечних фондів та надання їм прозорості.
7.6 Організація каталогів і картотек
7.6.1 При створенні системи каталогів і картотек слід

враховувати

наступне: виключити дублювання, відображати документи в кожній частині
системи у новому аспекті, всі складові системи каталогів і картотек пов’язувати
перехресними посиланнями згідно з ДСТУ ГОСТ 7.51.
7.6.2 Система каталогів і картотек бібліотеки будується на основі
принципів

науковості,

інформативності,

доступності,

планомірності,

структурної цілісності й економічності.
7.6.3 Рекомендований мінімум каталогів і картотек включає:
7.6.3.1 алфавітний каталог вітчизняних та зарубіжних документів;
7.6.3.2 предметний каталог вітчизняних та зарубіжних документів;
7.6.3.3 систематичний каталог;
7.6.3.4 картотека нових надходжень;
7.6.3.5 галузеві картотеки з різних напрямів сільського господарства;
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7.6.3.6 електронний каталог.
7.6.4 ЕК формується за рахунок введення бібліографічних записів всіх
поточних надходжень та ретрокаталогізації документів.
7.6.5 Каталоги й картотеки можуть бути представлені як у традиційній
(карткова чи книжкова), так і в електронній формах.
7.6.6

До каталогів і картотек за необхідністю складаються допоміжні

покажчики або картотеки, що забезпечує повноту й оперативність пошуку.
7.6.7

Перелік каталогів і картотек, які створюються в Бібліотеці,

розглядається й затверджується на засіданні Вченої ради при директорі
бібліотеки.
7.6.8

Взаємозв’язок між каталогами й картотеками забезпечується:

7.6.8.1 уніфікацією організації, ведення й редагування окремих каталогів і
картотек, що полягає у бібліографуванні документів за єдиними правилами,
використанні єдиних методичних підходів в індексуванні документів та їхніх
складових частин та ін.;
7.6.8.2 наявністю в каталогах і картотеках розгалуженої мережі довідковопосилальних карток;
7.6.8.3 наявністю службових поміток на основних картках абеткових і
систематичних каталогів;
7.6.8.4 єдиною системою інформування про каталоги й картотеки
бібліотеки, їх популяризацією серед користувачів;
7.6.8.5 одноманітністю управління системою каталогів і картотек.
7.6.9

Організація,

ведення

й

редагування

каталогів

і

картотек

здійснюються на основі єдиних методичних принципів відповідно до
технологічних інструкцій, норм і планових завдань, затверджених керівництвом
бібліотеки.
7.6.10 Алфавітний каталог виконує функції читацького й службового.
Містить бібліографічні записи на всі види і типи видань на різних мовах, що
знаходяться у фондах незалежно від того, на яких носіях інформації вони
представлені.
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7.6.11 Систематичний каталог виконує функції читацького й службового.
Містить бібліографічні записи всіх документів, відображених в абетковому
каталозі.
7.6.12 Предметний каталог виконує функції читацького й службового.
Містить бібліографічні записи на всі види і типи видань на різних мовах, що
знаходяться у фондах, незалежно від того, на яких носіях інформації вони
представлені.
7.6.13 Картотека

нових

надходжень

містить

перелік

документів

вітчизняних і зарубіжних видань, які надходять до бібліотеки. Організовується
за тематикою видань. У межах тем – за алфавітом. Має обмежене хронологічне
охоплення (2 місяці).
7.6.14 Систематична картотека статей із галузевих періодичних видань
виконує функції читацької й службової. Містить бібліографічні записи статей і
рецензій,

опублікованих

у

періодичних

виданнях:

журналах,

газетах,

бюлетенях, календарях різними мовами з багатьох галузей знань з поглибленим
відображенням матеріалів сільськогосподарського напряму та суміжних
дисциплін і різним хронологічним охопленням.
Організовується й ведеться за УДК.
Бібліографічні записи для електронного каталогу бібліотеки

7.6.15
здійснюють:

- власними силами на основі опрацювання de-vizu документів, каталогів,
сканування згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80;
- запозиченням готових бібліографічних записів з ЕК національних,
галузевих

бібліотек

за

допомогою

засобів

передачі

інформації

при

корпоративній роботі в різних протоколах (Z39.50, HTTP, FTP, SMTP)
відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.71;
7.6.16 ЕК забезпечує багатоаспектний пошук за всіма характеристиками
пошукового образу документа, включаючи комбінації елементів даних.
7.7 Організація фонду
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У

фонді

бібліотеки

зберігаються

опубліковані

та

неопубліковані

документи на паперових та електронних носіях згідно з ДСТУ ГОСТ 7.87.
7.7.1 Фонд документів на паперових носіях складається з:
- довідкових і бібліографічних видань (енциклопедії; мовні, тлумачні,
термінологічні словники; універсальні галузеві і тематичні довідники за
профілем установи, бібліографічні покажчики, реферативні журнали тощо).
- монографій, праць, учених записок, матеріалів наукових конференцій за
профілем установи;
- праць

ВНЗ

або

НДУ

з

максимально

можливою

повнотою

комплектування;
- авторефератів дисертацій;
- рукописів дисертацій, захищених в установі (за наявності в установі
вченої ради із захисту дисертацій), і дисертацій учених, які працюють у цій
установі;
- звітів про науково-дослідні роботи і дослідно-конструкторські розробки;
- нормативних документів (стандарти, промислові каталоги, прейскуранти
тощо);
- періодичних та продовжуваних видань з основних напрямів наукових
досліджень ВНЗ та НДУ.
7.7.2 Електронні ресурси представлено у вигляді: електронних носіїв, БД з
питань сільського господарства, Інтернет-ресурсів та ін.
7.7.2.1 Одиницями обліку ЕД є назва і примірник. Примірник ЕД –
електронний носій. Окремий диск враховується як один диск і одна назва.
Комплект дисків із загальною назвою враховується за кількістю дисків як одна
назва. Дискета, диск-додаток не обліковується як окремий примірник, якщо
являє собою вкладку у видання.
7.7.2.2 Всі ЕД, що надходять і вибувають з фонду бібліотеки, підлягають
сумарному та індивідуальному обліку у відповідності з діючими нормативними
документами з обліку БФ.
- індивідуальний облік забезпечує облік кожного примірника ЕД з
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присвоєнням інвентарного (реєстраційного) номера.
Інвентаризація ЕД здійснюється в окремій реєстраційній книзі
(зошити) з постійними номерами.
- сумарний — кожної партії та фонду ЕД в цілому.
Сумарний облік ЕД здійснюється в книзі сумарного обліку партіями згідно
з супровідним документом.
ЕД, що містять інформацію короткострокового значення, враховуються як
видання тимчасового зберігання (без присвоєння реєстраційного номера) в
реєстраційній картотеці 1.
7.7.3

Система

розміщення

друкованих

видань

фонду

має

забезпечувати зручність та оперативність пошуку документів:
- книги розміщують в систематичному порядку у відповідності до
інвентарних номерів, індексів УДК тощо;
- журнали розміщують двома рядами – вітчизняні і зарубіжні
журнали. Всередині ряду журнали розміщують в алфавітному порядку, в
межах назв — за роками, номерами;
- газети зберігаються у вигляді підшивок в алфавітному порядку, в
межах назв видань за роками, номерами;
- нормативно-технічна документація, видана у вигляді аркушів,
добирається за категоріями, всередині кожної категорії – за індексами і
реєстраційними номерами.
7.7.4 Наукові періодичні видання, монографії, матеріали наукових
конференцій, дисертації, автореферати, навчальні видання, методичні матеріали
та ін. зберігають у приміщеннях, які відповідають чинним нормативноправовим документам.
7.7.5 Облік виданих користувачам матеріалів здійснюють за читацьким
квитком та іншою бібліотечною документацією.
7.7.6 При формуванні фондів головним є питання постійного поповнення і
оновлення фонду.
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7.8 Вилучення (списання ) паперових документів з бібліотечних
фондів здійснюється за результатами роботи методичної комісії згідно з
"Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу
бюджетних установ" 2.
7.8.1 Готується "Акт про списання з балансу бюджетних установ і
організацій вилученої з бібліотеки літератури" з описом на вилучення з
фондів бібліотеки морально застарілої, фізично зношеної чи втраченої
літератури 3.
7.8.2 Акт підписує і несе відповідальність за правильність його
складання завідувач відділу, сектору, з якого вилучають документи.
7.8.3 Вилучені документи фіксуються в "Книзі сумарного обліку" (ч.2) та у
формах індивідуального обліку.
7.8.4 Списання ЕД здійснюється відповідно до п. 7.8.1–7.8.3.
7.8.4.1 Вилучення ЕД здійснюється з причин:
- перенесення інформації на інший носій;
- фізичне зношення або пошкодження носія документа;
- закінчення терміну ліцензійної угоди;
- фрагменти видань при отриманні більш повної версії;
- застарілі звіти баз даних;
- дефектні примірники;
- дані, що втрачені внаслідок вірусної чи хакерської атаки.
7.9 Передача документів з обмінно-резервного фонду здійснюється
згідно з Інструкцією про організацію та порядок обміну, перерозподілу і
розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних
фондів 4.
8 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
8.1 Бібліотечно-інформаційне обслуговування — це задоволення потреб та
запитів користувачів бібліотеки шляхом створення власних інформаційних
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продуктів, надання інформаційних послуг, а також доступу до власних і
зовнішніх інформаційних ресурсів відповідно до ГОСТ 7.0.
8.2 Сільськогосподарська бібліотека здійснює якісне та оперативне
бібліотечно-бібліографічне обслуговування навчально-виховного та науководослідницького процесу.
8.3

Бібліотека

інформаційних

забезпечує

ресурсів,

доступ

модернізацію

до

традиційних

діяльності

і

електронних

бібліотеки

шляхом

впровадження в практику обслуговування сучасних інформаційних технологій.
8.4 Контингент користувачів бібліотеки включає студентів, аспірантів,
викладачів,

науковців,

фахівців

інженерно-технічного,

адміністративно-

управлінського і допоміжного персоналу і може бути розширений за рахунок
надання послуг науковим співробітникам інших ВНЗ та НДУ.
8.5 Бібліотека здійснює моніторинг інформаційних потреб користувачів і
відповідно до його результатів корегує перелік, зміст і форми своїх послуг.
8.6 Інформаційно-бібліотечні послуги надаються користувачам у режимах:
- локального доступу (читальний зал, абонемент, інші приміщення
бібліотеки);
- доступу (через МБА, ЕДД тощо).
8.7

"Правила

користування

бібліотекою",

які

затверджуються

керівництвом бібліотеки визначають режим обслуговування користувачів
інформацією, перелік послуг, що надає бібліотека, встановлює правила видачі
користувачам документів з бібліотечного фонду в тимчасове користування.
8.8 Бібліотека інформує користувачів:
8.8.1 про наявність у фонді необхідних документів;
8.8.2 готує тематичні, бібліографічні, фактографічні, адресні та інші
довідки;
8.8.3 надає довідкову та консультаційну допомогу в пошуку і виборі
джерел інформації;
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8.8.4

організовує

для

користувачів

заняття

з

основ

бібліотечно-

бібліографічних знань, ознайомлення з можливостями довідково-пошукового
апарату документних та електронних ресурсів власної бібліотеки, а також
методики пошуку інформації в Інтернеті, правил складання й оформлення
списку літератури до наукової роботи.
8.9

Оцінка

аналізу

якості

бібліотечно-інформаційної

роботи

й

ефективності послуг здійснюється самою бібліотекою, науковою громадськістю
і адміністрацією ВНЗ та НДІ за такими критеріями:
- задоволення інформаційних потреб і запитів;
- своєчасність і оперативність виконання потреб і запитів;
- використання сучасних методів та інформаційних технологій.
9 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ
9.1 Автоматизація та інформатизація здійснюються з метою надання
користувачам доступу до інформації на якісно вищому рівні, розвитку нових
форм обслуговування, забезпечення можливості запису, збереження і доступу
до електронної інформації.
9.2 Процес інформатизації

бібліотеки

здійснюється

послідовно,

поетапно:
- створення матеріально-технічної бази;
- придбання ліцензійного програмного продукту;
- підключення до Інтернет;
- формування і збільшення електронних ресурсів, зокрема, через участь у
корпоративних проектах;
- забезпечення віддаленого доступу до електронних інформаційних
ресурсів.
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10 ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ БІБЛІОТЕКИ
10.1 Бібліотека повинна бути забезпечена відповідним обладнаним
приміщенням, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання
бібліотечних

фондів,

нормативам

з

техніки

безпеки

експлуатування

комп’ютерної техніки, сучасним обладнанням відповідно до Правил охорони
праці для працівників бібліотек 4.
10.2 Площа бібліотечних приміщень повинна становити:
- читальний зал з відкритим доступом до підсобного фонду і кількістю
посадочних місць із розрахунку 1 посадочне місце на 10 користувачів, але не
менше 5 посадочних місць;
- книгосховище площею з розрахунку 2,5 м 2 на 1000 одиниць зберігання
(книги), 14 м 2 (10000 одиниць зберігання журналів, газетних підшивок);
- площа одного робочого місця для персоналу, який зайнятий у процесах
комплектування і опрацювання фонду, повинна становити від 9 до 12 м 2 ,
науково-методичної служби — 9 м 2 , адміністративного персоналу — від 5 до
6 м2 .
11 ПЕРСОНАЛ.
11.1 Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну (бібліотечну) освіту,
володіти знаннями, уміннями, навичками роботи з комп'ютером у межах
автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем і глобальних мереж.
11.2

Бібліотечним

працівники

повинні

постійно

працювати

над

підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти і на курсах
підвищення кваліфікації (не менше одного разу на п'ять років).

12 ФІНАНСУВАННЯ
12.1 Фінансування сільськогосподарської бібліотеки здійснюється за
рахунок бюджету організації, якій вона підпорядкована, а також за рахунок
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позабюджетних фондів, цільових грантів, пожертвувань, коштів спонсорів
тощо.
12.2 Витрати бюджету бібліотеки спрямовуються на:
- комплектування (придбання нових книг, передплату періодичних та
продовжуваних видань, придбання документів на електронних носіях,
формування

і

збереження

фондів),

оплату

доступу

до

мережевих

інформаційних ресурсів;
-

впровадження

інформаційних

технологій,

придбання,

заміну,

модернізацію комп'ютерного та іншого технічного устаткування, витрати на
програмне забезпечення тощо);
- організацію бібліотечного простору, обладнання приміщень (придбання
меблів і обладнання, матеріалів, предметів дизайну);
- придбання канцелярських товарів та офісного обладнання витратних
матеріалів тощо;
- оплату праці;
- інші витрати, які передбачені кошторисом, "Планом використання
бюджетних коштів", які затверджуються керівництвом Національної академії
аграрних наук та законом про Державний бюджет.
13 БІБЛІОТЕКА І ГРОМАДСЬКІСТЬ ВНЗ ТА НДУ
13.1 У кожному ВНЗ, НДУ, НДІ Експертно-оціночна комісія, може
створюватися, як дорадчий орган при директорі або Вченій раді навчальної або
наукової установи і надавати допомогу бібліотеці в організації:
- комплектування фондів;
- списання бібліотечного фонду;
- обґрунтування і надання необхідних обсягів державних коштів для
інформатизації бібліотеки, придбання для неї необхідного устаткування і
техніки.
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ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
(Наказ Міністерства культури і туризму України № 22 від 03.04.2007 р.).
2 Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з
балансу бюджетних установ (Затверджено Наказом Державного казначейства
України

та

Міністерства

економіки

України

10.08.2001

№142/181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2001 р. за №787/5978).
3 Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних
засобів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок
державного або місцевих бюджетів (Затверджено Головним управлінням
Державного казначейства України та Державним комітетом статистики України
02.12.97 № 125/70. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня
1997 р., за № 612/2416.
4 Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і
розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних
фондів, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від
23.03.2005 р. № 152. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.03.2005 р.
за № 347/10627.
5 Правила охорони праці для працівників бібліотек, затверджені Наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України N 1398 від 12.12.2012.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 р. за N 41/22573.
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ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Указ
Президента України
Про надання Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної
академії аграрних наук України статусу національної
Ураховуючи роль Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії
аграрних наук України як провідного науково-інформаційного закладу у сфері аграрної науки та з
огляду на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності постановляю:
Надати Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних
наук України статус національної і надалі іменувати її - Національна наукова сільськогосподарська
бібліотека Національної академії аграрних наук України.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ 14 грудня 2012 року № 700/2012
Публікації документа
• Урядовий кур'єр від 03.01.2013 — № 1
• Офіційний вісник Президента України від 03.01.2013 — 2013 p., N9 1, crop. 5, стаття 2
• Офіційний вісник України від 08.01.2013 — 2012 p., № 100, crop. 33, стаття 4052, код акту 65143/2012
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 336/2013
Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і
популяризації читання в Україні
З метою популяризації вітчизняної книжкової продукції, підвищення рівня читацької активності, насамперед серед дітей та молоді,
забезпечення доступу громадян до інформації, створення сприятливих умов для дальшого розвитку видавничої справи
постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) прискорити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо приєднання
України до Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру та Протоколу до неї;
2) вжити в установленому порядку заходів щодо:
створення сприятливих умов для розвитку книгорозповсюдження, запобігання монополізації, посилення захисту конкуренції у цій
сфері;
зниження собівартості виготовлення вітчизняної книжкової продукції, сприяння її експорту;
забезпечення відповідно до обгрунтованих потреб фінансування діяльності Державної наукової установи «Книжкова палата України
імені Івана Федорова» та будівництва другої черги Державного архіву друку;
створення системи державних грантів для видавництв з метою видання книжкової продукції з творами українських письменників у
перекладі іноземними мовами для розповсюдження за межами України;
виготовлення та розповсюдження соціальної реклами з популяризації читання в Україні;
3) опрацювати питання щодо:
продовження до 2019 року пільгового оподаткування суб'єктів видавничої справи;
надання державної підтримки суб'єктам видавничої справи, які здійснюють випуск, виготовлення та розповсюдження продукції
державною мовою, через механізм здешевлення кредитів;
удосконалення законодавства щодо протидії розповсюдженню контрафактної книжкової продукції, у тому числі з використанням
електронних носіїв інформації.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям комплексно проаналізувати до 1 вересня 2013 року ситуацію із забезпеченням населення
книготорговельними послугами, визначити наявні проблеми та шляхи їх розв'язання.
3. Міністерству освіти і науки України разом із Міністерством культури України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України, за участю Національної академії наук України:
систематично проводити презентації книжкових видань, круглі столи, читацькі та літературні конкурси, фестивалі, інші заходи з
популяризації читання, насамперед серед дітей та молоді;
сприяти забезпеченню поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек та загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
уживати в установленому порядку заходів щодо забезпечення збереження за видавництвами, видавничими організаціями,
книготорговельними підприємствами приміщень, що відповідно належать Автономній Республіці Крим, перебувають у комунальній
власності та орендуються зазначеними суб'єктами;
сприяти розвитку мережі книгорозповсюдження, зокрема збільшенню кількості об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією,
вирішенню в установленому порядку питань щодо надання приміщень для розміщення книгарень, книгосховищ, підприємств
книгорозповсюдження;
організовувати в обласних та районних центрах, містах обласного і районного значення книжкові виставки та ярмарки з метою
популяризації книжкової продукції.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
19 червня 2013 року
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
БЮРО ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
УКРАЇНИ
24

квітня

2013 р.

Протокол № 3

Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека
як аспект удосконалення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування
агропромислового виробництва в Україні
Заслухавши та обговоривши доповідь директора Національної наукової
сільськогосподарської
бібліотеки
Вергунова В.А.
"Електронна
наукова
сільськогосподарська бібліотека як аспект удосконалення системи інформаційнобібліотечного обслуговування агропромислового виробництва в Україні", Президія
Національної академії аграрних наук України відмічає, що в умовах формування розвитку
інформаційного суспільства значимим та актуальним є формування електронного
продукту
Електронної
наукової
сільськогосподарської
бібліотеки.
Володіння
інформаційними ресурсами й технологіями об’єктивно стає однією з неодмінних умов
розвиненості, могутності та конкурентоспроможності. Одним з пріоритетних напрямів
зміцнення науково-технічного потенціалу Академії є бібліотечно-інформаційна діяльність,
спрямована
на
формування,
взаємовикористання,
збереження
документноінформаційних ресурсів як бази наукових досліджень; наукове, аналітичне, бібліографічне
опрацювання інформації; створення корпоративних електронних інформаційних ресурсів і
забезпечення використання світового потоку інформації. Цей напрям діяльності має
соціокультурне значення, сприяє постійному і необхідному оновленню інформаційного
ресурсу в системі інформаційних обмінів соціальної структури і є базою інноваційного
розвитку.
Удосконалення бібліотечно-інформаційної діяльності в Національній науковій
сільськогосподарській бібліотеці відбувається за такими напрямами: накопичення
галузевого багатовидового інформаційного ресурсу, тобто створення Електронної
наукової сільськогосподарської бібліотеки; впровадження електронних інформаційних
технологій; удосконалення інформаційного мультисервісу. Реалізацію цих завдань
здійснює Національна наукова сільськогосподарська бібліотека та мережа наукових
сільськогосподарських бібліотек Національної академії аграрних наук України і
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
На основі аналізу досвіду створення електронних бібліотек серед масштабних
книгозбірень України та зарубіжжя Національною науковою сільськогосподарською
бібліотекою
відпрацьований
алгоритм
створення
електронної
наукової
сільськогосподарської бібліотеки, який передбачає мінімальні фінансові витрати
(інвестиційну складову), оскільки фундаментом для її наповнення став електронний
каталог, що розпочав своє існування у 2000 році.
Основною метою створення Електронної наукової сільськогосподарської бібліотеки
було формування на корпоративних засадах єдиного національного цілісного галузевого
бібліотечно-інформаційного ресурсу, розширення номенклатури інформаційних послуг та
підвищення ефективності використання ресурсів у практиці наукової, освітньої роботи,
діяльності установ, репрезентація досягнень аграрної сфери через світові ресурси.
Як базовий продукт Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека
сформувалась у 2011 році. Нині вона складається з електронного каталогу – як
пошукового механізму, фонду повнотекстових електронних документів та електронних
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видань на CD-ROM. Все це об’єднано в Національну базу даних "УКРАГРОТЕКА"
(інтелектуальна власність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки,
Свідоцтво Держдепартаменту інтелектуальної власності України № 34180 від 20.07.2010
р.).
Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека є політематичною базою
даних розподілених електронних ресурсів власної генерації та запозичених оцифрованих
масивів, загальним обсягом інформаційного продукту понад 190000 записів; з них більше
15000 повнотекстових документів. Вона дозволяє надійно накопичувати, зберігати та
ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві у
зручному вигляді через комунікаційні мережі, та націлена на досягнення якісно нового
рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб аграрної науки й
виробництва.
Подальше розширення бази даних через оцифрування фондів, в тому числі
віднесених до національного надбання, потребує реалізації розробленого Національною
науковою сільськогосподарською бібліотекою проекту створення лабораторії
оцифрування орієнтовною вартістю 1,4 млн. грн.
В даний час відбувається активне створення корпоративного каталогу спільно з
науковими бібліотеками мережі Національної академії аграрних наук України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо. У перспективі цей каталог
дозволить отримати доступ до більш ніж 20 млн. документів загального фонду в
повнотекстовому форматі. Спеціалізоване програмне забезпечення ІРБІС саме й
дозволяє створення такого каталогу та використання його в мережі Інтернет.
Враховуючи викладене та з метою активізації формування єдиного цілісного
галузевого інформаційного ресурсу Електронної наукової сільськогосподарської
бібліотеки, який забезпечить можливості оперативного доступу до наукових ресурсів,
формування ефективного інструментарію для проведення наукових досліджень,
запобігання втрат цінних наукових надбань для майбутніх поколінь, Президія
Національної академії аграрних наук України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки зі
створення Електронної наукової сільськогосподарської бібліотеки задовільною.
2. Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці (Вергунов В.А.):
- в двомісячний термін розробити пропозиції щодо формування на
корпоративних засадах на базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки,
цілісного галузевого бібліотечно-інформаційного ресурсу з доступом до міжнародних
бібліографічних та реферативних баз даних;
- здійснити організаційні заходи щодо придбання програмного забезпечення ІРБІС
для наукових бібліотек системи НААН.
3. Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці, Відділенню наукового
забезпечення інноваційного розвитку (Володін С.А.), Відділу наукових кадрів, аспірантури
та правового забезпечення (Бігдан О.В.) розробити та представити на розгляд Президії
НААН Положення (з врахуванням вимог авторського права) щодо передачі науководослідними установами мережі Академії повнотекстових варіантів друкованої наукової
продукції (монографії, збірки наукових праць, статті в журналах, автореферати захищених
при установі дисертацій) до Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки для
формування цілісного галузевого бібліотечно-інформаційного ресурсу;
4. Відділенню наукового забезпечення інноваційного розвитку, Відділенню аграрної
економіки і продовольства (Жук В.М.). Відділенню рослинництва (Іващенко О.О.),
Відділенню землеробства, меліорації та механізації (Заришняк А.С.), Відділенню зоотехнії
(Жукорський О.М.), Відділенню ветеринарної медицини (Мандигра М.С.) забезпечити
повноцінне функціонування бібліотек як окремих структурних підрозділів науководослідних установ для створення розподільчого електронного каталогу як основи
Електронної наукової сільськогосподарської бібліотеки.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-президента НААН
Балян А.В.
Президент

В.Ф. Петриченко

Головний вчений секретар

С.І. Ковтун
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П А М’Я Т І К О Л Е Г

Світлій пам’яті професора В. В. Дерлеменка
Хто відчув насолоду від творчості,
для того всі інші насолоди вже не існують.
А. П. Чехов
1 січня 2013 р. у розквіті творчих
можливостей і талантів пішов з життя один із
кращих вітчизняних вчених у галузі інформаційнобібліотечного супроводження агропромислового
виробництва, завідувач відділу науково-методичної
роботи і реферування Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки Національної
академії
аграрних
наук
України
доктор
педагогічних наук, професор ДЕРЛЕМЕНКО
ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. Це, безперечно,
величезна втрата для нашого колективу, якому він
віддав майже сімнадцять років свого творчого
життя. Можливо стверджувати, що всі наші
перемоги і головне – наукові здобутки у новому
тисячолітті, тією чи іншою мірою пов’язані з ім’ям цього вченого. Завдячуючи
високому професіоналізму, інтелігентності, високим людським моральним
якостям йому вдалося створити навколо себе неповторну ауру необхідності у
праці бібліотекаря для потреб молодого надзвичайно політизованого
українського суспільства й особливо в умовах реформування всіх складових
економіки держави і чіткого відходження від системи духовних цінностей
радянської доби, в яких він сформувався як непересічна особистість. Його
життєвий і творчий шлях є типовим для небайдужих, які піднялися власним
талантом у часи партійного керівництва державою, а також не типовим для тих,
хто не тільки все зберегли з тих часів, а й примножили по-чеховськи з
«насолодою» для держави України.
Народився В. В. Дерлеменко 11.02.1944 р. у Ленінграді. Закінчив Київський
державний педагогічний інститут іноземних мов (1970) за спеціальністю
викладач англійської і іспанської мов, а також Київський державний інститут
культури ім. О. Є. Корнійчука (нині Київський національний університет
культури і мистецтв) (1980) за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія.
У 1994 р. в Московському державному університеті культури захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Зарубіжні бібліографічні бази даних з
питань сільського господарства і можливості їх використання в Україні», а в
2005 р. у Харківській державній академії культури докторську дисертацію –
«Система розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації:
створення вітчизняної концептуальної моделі».
Працював завідувачем сектору сільськогосподарської літератури, головним
методистом науково-методичного відділу Державної республіканської
бібліотеки УРСР (1971–1979), провідним інспектором відділу бібліотек
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Міністерства культури УРСР (1979–1982), завідувачем науково-методичного
відділу Державної республіканської бібліотеки для юнацтва (1983–1989),
довідково-інформаційного відділу Центральної наукової сільськогосподарської
бібліотеки УААН (нині Нац. наук. с.-г. б-ка НААН) (1989–1994) та старшим
науковим співробітником відділення інформатизації агропромислового
комплексу України Інституту аграрної економіки (нині ННЦ «Ін-т аграр.
економіки НААН») (1994–2001).
З 2001 до 2008 р. працював заступником директора з наукової роботи
ННСГБ НААН.
Він автор понад 160 наукових праць (монографії, брошури, методичні
рекомендації, статті). Напрямами його наукових досліджень були:
інформатизація агропромислового комплексу, шляхи та механізми формування
систем надання науково-консультаційних та інформаційних послуг в
агропромисловому виробництві, вивчення історичного аспекту розвитку
процесу поширення сільськогосподарських науково-технічних знань та
інформації як в Україні, так і за її межами, історії аграрної науки і освіти.
Співавтор “Концепцій” розвитку ННСГБ НААН та сільськогосподарських
бібліотек України, а також розвитку інформаційно-бібліотечної справи в країні
та законопроекту «Про концепцію інформаційно-бібліотечної справи в Україні»,
прийнятим профільним Комітетом парламенту.
Керував підготовкою аспірантів, викладав на постійно діючих курсах
підвищення кваліфікації інформаційно-бібліотечних працівників аграрного
профілю, а також за сумісництвом був професором кафедри історії та
культури
України
ДВНЗ
“Переяслав-Хмельницького
державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди”. Ініціював створення й
обраний ученим секретарем Всеукраїнської спілки інформаційних фахівців
АПК. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006),
трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України,
Почесною відзнакою НААН (2008). Присвоєно почесне звання “Відмінник
освіти України” (2012).
Наукові праці В.В. Дерлеменка увібрали все найкраще, що було зроблено
нашою бібліотекою за його участю в останні роки. Маємо великі сподівання, що
вони збережуть надовго пам’ять про справжнього ПРОФЕСОРА своєї справи –
Віталія Володимировича Дерлеменка. Бо не випадково вважається, що «людина
живе, поки ми про неї пам’ятаємо!»
Від імені колективу
В. А. Вергунов,
директор ННСГБ НААН,
член-кореспондент НААН,
іноземний член РАСГН
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Світлій пам’яті
Лілії Олександрівни Зінченко
27 квітня 2013 року після тяжкої, тривалої хвороби на 56 році пішла з
життя заслужений працівник культури України, бібліотекар за фахом і
покликанням Зінченко Лілія Олександрівна.
Лілія Олександрівна народилась 7 жовтня 1956
року у м. Добринка Липецької обл., Російської Федерації
в сім’ї інтелігентів. Її батько – доктор медичних наук,
професор, мама – викладач кафедри бібліографознавства
та інформаційних ресурсів факультету бібліотечноінформаційних систем Київського державного інституту
культури
ім. О. Є. Корнійчука
(нині
Київський
національний університет культури і мистецтв).
Лілія Олександрівна продовжила мамину стезю і у
1978 році закінчила КДІК ім. О. Є. Корнійчука за
спеціальністю бібліотекар-бібліограф та Київський
суспільний інститут патентознавства.
23 роки свого творчого життя Лілія Олександрівна присвятила
Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН, до якої
прийшла працювати у 1986 році на посаду старшого методиста (1986-1989 рр.),
а згодом стала головним бібліотекарем науково-методичного відділу (19891993 рр.). У 1993 році вона очолила відділ депозитарного зберігання літератури,
з 1998 по 2009 рік завідувала відділом збереження наукових фондів Центру
документного забезпечення та збереження наукових фондів ННСГБ НААН.
Лілію Олександрівну завжди відрізняли незмінна увага та повага до
людей, компетентність, чесність і принциповість, ініціатива та наполегливість у
виконанні своїх функціональних обов’язків. Завдяки високому професіоналізму
та уважному відношенню до підлеглих вона стала хорошим наставником для
багатьох молодих фахівців, а чуйність і доброта здобули їй повагу та любов у
колективі і головне – читачів.
Лілії Олександрівні безперечно належить вагомий внесок і в розвиток
галузевої бібліотечної справи часів державності, розробку теорії, історії,
методики і практики організації науково-дослідної та науково-бібліографічної
роботи, нових підходів до інформаційно-бібліотечного супроводу наукового
забезпечення агропромислового виробництва, що знайшло своє відображення у
більш як 20 наукових публікаціях, серед яких 8 спеціальних галузевих науковобібліографічних видань, 5 унікальних науково-допоміжних бібліографічних
покажчиків «Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН»,
що отримали високу оцінку у фаховому середовищі і які стали основою для
створення національної української сільськогосподарської бібліографії.
За її безпосередньої участі були проведені роботи в межах виконання
наукових тем: «Оптимізація формування, збереження та використання
бібліотечно-інформаційних ресурсів аграрної науки», «Наукові основи
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моніторингу інформаційного забезпечення аграрної науки України в умовах
реформування АПК», «Наукові основи ефективного функціонування єдиної
системи інформаційно-бібліографічного забезпечення науковців та фахівців
агропромислового комплексу України», «Розробити і створити Національний
електронний банк даних рідкісних друкованих видань і стародруків на основі
вивчення
видового
і
кількісного
складу
книжкових
колекцій
сільськогосподарських бібліотек України».
За багаторічну і плідну наукову діяльність Л.О.Зінченко була відзначена
Подякою (2004 р.) і Почесною грамотою Київського міського голови (2005 р.),
Почесними грамотами Української академії аграрних наук (2005 р.) та Кабінету
Міністрів України (2006 р.), трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства
аграрної політики України (2006 р.). Указом Президента України у 2007 році
Лілія Олександрівна отримала найвищу свою нагороду – звання Заслуженого
працівника культури України.
Світла пам’ять про Лілію Олександрівну Зінченко – людину щирої та
широкої душі назавжди збережеться у серцях тих, хто знав і працював з нею.
Колектив ННСГБ НААН глибоко сумує з приводу передчасної смерті
Лілії Олександрівни і висловлює щире співчуття її рідним і близьким.
Від імені колективу
В. А. Вергунов,
директор ННСГБ НААН,
член-кореспондент НААН,
іноземний член РАСГН
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