Інформаційна підтримка науковою бібліотекою освітнього процесу в
університеті.
(тези доповіді директора Наукової бібліотеки Л.В.Савенкової на Вченій раді
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 27 квітня
2017 року)
Робота Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова спрямована на
створення комфортного для читачів інформаційного середовища, підвищення
якості послуг, розвиток та удосконалення традиційних та сучасних
технологій бібліотечно-бібліографічної роботи.
(СЛАЙД 2) Сьогодні університетська бібліотека це простір для наукової
творчості, свого роду центр освітньої діяльності, точка входу в цифровий
інформаційний світ, за допомогою якого можливо знайти потрібну
інформацію.
З основних статистичних показників роботи бібліотеки:
Загальний фонд бібліотеки –1179581 прим.
Загальний електронний фонд 17308 назв.
Електронний фонд на локальних носіях –1741
Кількість обслужених читачів – 52332. Збільшується частка таких читачів,
що відвідують бібліотеку віртуально і у віддаленому режимі використовують
опрацьований бібліотекою інформаційний контент.
Завдяки виділеним університетом коштам для забезпечення інформаційних
потреб користувачів придбано 7 568 прим. книг (на суму 199986.00 грн) та
передплачено понад 300 назв періодичних видань (на суму 176955 грн).
(СЛАЙД 3) У подарунок бібліотека отримала 2 862 прим. книг (на суму
127751 грн), за що щиро вдячна кожному із дарувальників.
(СЛАЙД 4) Працівники бібліотеки інтенсивно працюють над формуванням
власних електронних бібліографічних та повнотекстових баз даних.
Відповідно до циркулярного листа Генерального директора ЮНЕСКО
І.Бокової надісланого МОН України про «Рекомендації щодо забезпечення
збереження та доступу до документальної спадщини, у тому числі у
цифровій формі» триває робота з відбору рідкісних видань із фонду
бібліотеки. Їх опрацюванням, консервацією, реставрацією, оформленням
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(СЛАЙД 5) Формуються і підтримуються електронні колекції:
«М. Драгоманов - видатний діяч України» «Шевченкіана у фондах Наукової
бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова» тощо. Очікуємо на якісну техніку,
що допоможе значно підвищити якість оцифрування рідкісних видань.
(СЛАЙД 6) Бібліотека підтримує зусилля міжнародної наукової спільноти із
забезпечення вільного доступу до дослідницької літератури через Інтернет.
Зокрема активно ведеться робота з наповнення та редагування
Інституційного Репозитарію Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова (ENPUIR- http://enpuir.npu.edu.ua), зареєстрованого у 2011
році (ISSN 2310-8290), який адмініструє заступник директора
Л.А.Гончаренко. Фонд репозитарію складає понад 10 тис. праць науковців.
Програмне забезпечення на якому розгорнуто репозитарій завдяки
правильному представленню мета-даних наукових публікацій дозволяє в
автоматизованому режимі індексувати представлені матеріали у
персональних профілях науковців. (СЛАЙД 7) Така робота сприяє
поширенню наукових досягнень учених нашого університету у світі.
Бібліотекарями проводяться консультації для викладачів університету із
самоархівування власних наукових робіт у вільному доступі, а також
консультації професорсько-викладацькому складу університету зі створення
наукових профілів у Google Scholar, отримання ідентифікаційного номера
науковця в ORCID та роботи з бібліографічними менеджерами EndNote,
Mendeley, тощо.
(СЛАЙД 8) НБ постійно використовує можливості донести інформацію до
студентів та викладачів, як учасник проектів ElibUkr та EVERUM, а також
самостійно укладаючи угоди про доступ до ресурсів авторитетних наукових
баз даних чим опікується заступник директора А.П.Юрєєва. НБ через
розсилку на електронні пошти факультетів
повідомляє про надану
можливість читачам скористатись джерелами багатьох відомих баз даних зі
всього світу (всього було відкрито 30 тестових доступів), зокрема: Alexander
Street Press, BioOne, GaleCengageLearning, ISSU, Springer, Wiley Online
Library, EBSCO, German News Service_ De Gruyter та інших баз даних. Для
аспірантів та професорсько-викладацького складу організовувалися тестові
доступ до баз даних Web of Science, Scopus. Провідні фахівці проходять курс
навчання у представництві Clarivate Analytics за планом отримують
сертифікати, запрошують викладачів на вебінари.

(СЛАЙД 9) Продовжується традиційний напрям у роботі зі створення
бібліографічних та біобібліографічних покажчиків, яким опікується
провідний фахівець Наталія Іванівна Тарасова. За останні два роки
підготовлено до видання 24 роботи в електронному та паперовому вигляді.
(СЛАЙД 10) НБ перейшла на електронне обслуговування читачів:
електронний облік видачі літератури, електронне замовлення. Авторизація на
сайті бібліотеки дозволяє читачам замовляти літературу у відділеному
режимі дистанційний доступ до ресурсів, що прискорило та оптимізувало
роботу бібліотеки. (СЛАЙД 11) Наукова бібліотека має власні акаунти у
соціальних мережах (FB, Twitter), що дозволяє оперативно поширювати
інформацію.
(СЛАЙД 12) Однак, бібліотека є для своїх читачів не лише інформаційним, а
й культурним центром. Близько 20 культурно-виховних заходів організовані і
проведені в залах бібліотеки.
(СЛАЙД 13) Співробітники Наукової бібліотеки підвищують свою
кваліфікацію (11 сертифікатів), плідно вивчають найкращий досвід
університетських бібліотек України та зарубіжних країн. У межах
багаторічної угоди бібліотекарі університету приймали делегацію колег з
Латвійського університету, а також відвідали бібліотеки Литви та Польщі,
взяли участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Два
бібліотекарі вибороли право як учасники секції молодих бібліотекарів УБА
пройти тижневе навчання де викладали провідні українські та іноземні
фахівці бібліотечної галузі.
Хотілося б подякувати адміністрації університету за підтримку у вирішенні
тих завдань, які стоять перед університетською науковою бібліотекою,
відзначити значний вклад у розбудову бібліотечного інформаційного
середовища нашого навчального закладу, призначенням якого є забезпечення
інформаційних потреб університетської спільноти на принципах академічної
доброчесності, доступності, оперативності, комфортності.
(СЛАЙД 14)Університет заслуговує на те, щоб мати комфортне бібліотечне
середовище високого наукового, освітнього, інформаційного, культурного
рівня із необхідними інформаційними послугами.
(СЛАЙД 15) Просто відвідуйте бібліотеку ФІЗИЧНО і ВІРТУАЛЬНО.

