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У зв‘язку з модернізацією вищої освіти України постає питання

переосмислення класичних функцій університетських бібліотек шляхом

перетворення їх з обслуговуючих структурних допоміжних підрозділів у

сучасні освітньо-інформаційні центри, яким властиві комплексність, поєднання

традиційних та електронних інформаційних ресурсів, індивідуальні та

корпоративні методи роботи, впровадження інноваційних бібліотечних

технологій, засобів ефективного обслуговування користувачів тощо.

На сучасному етапі, в епоху переходу до інформаційного суспільства, від

університетських бібліотек вимагається високий рівень забезпечення

навчально-виховного та наукового процесів оперативною та якісною

інформацією. Одним із головних завдань діяльності бібліотеки є сприяння у

становленні висококваліфікованих фахівців, компетентних у реалізації

поставлених перед ними завдань.

Як визначають Н. О. Петрина і Л. Т. Ониксимова, «під поняттям

«інформаційне забезпечення» мається на увазі надання інформації, знайденої в

ході робіт із задоволення інформаційних потреб користувача і представленої у

вигляді інформаційного продукту у зручному для споживача вигляді» [3].

Процес інформаційного забезпечення освітньо-наукової діяльності в

бібліотеці Тернопільського національного економічного університету

проходить відповідно до напрямів діяльності вузу та інформаційних потреб
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професорсько-викладацького складу, студентів, магістрантів, аспірантів,

докторантів та працівників структурних підрозділів ТНЕУ. Цей процес є

динамічним і змінюється в залежності від потреб і запитів користувачів

інформації.

Як зазначено на сайті бібліотеки, «місія Бібліотеки полягає у накопиченні,

створенні, збереженні й організації власних та світових інформаційних

ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідної

роботи в Університеті, здійсненню навчального та наукового процесів

Університету відповідно до європейських освітніх стандартів, шляхом якісного

та оперативного доступу до інформаційного простору як локальних, так і

віддалених користувачів» [4].

Система інформаційного забезпечення навчальної та наукової діяльності

університету поєднує як традиційні, так і електронні форми надання

інформації. Головне завдання – забезпечити кожному користувачеві

можливість повного доступу до інформаційних ресурсів.

Відділ обслуговування, що включає три абонементи та десять читальних

залів, забезпечений книжковим фондом,  що є універсальним і сформовано з

навчальних, наукових, художніх, науково-популярних, періодичних,

довідкових, інформаційно-бібліографічних видань українською, російською та

іноземними мовами. Фонд складає понад 480 тисяч примірників, у тому числі

наукової літератури – 117463 екземплярів; навчальної – 335869;  художньої –

28161; іноземної - 15143. Щороку бібліотечний фонд збагачується  в

середньому на 25-35 тисяч  нових видань. Загальна кількість періодичних

видань складає близько 500 найменувань. З фондом періодики можна

ознайомитись також на сайті бібліотеки, де вказані наявні номери, починаючи з

1990 року.

Корпоративна мережа бібліотеки є частиною локальної мережі

університету. У двох залах електронних ресурсів організовано 168

автоматизованих місць для роботи користувачів з електронним каталогом,

базами даних і безкоштовним доступом до Інтернету, який «завдяки



інтенсивному поширенню в Україні став універсальним комунікаційно-

інформаційним середовищем з комплексом притаманних йому специфічних

інформаційно-освітніх технологій» [2, c. 116]. З метою ефективного й

оперативного обслуговування студентів впроваджене автоматизоване

приймання та видачу літератури з використанням штрих-кодових технологій.

Для викладацького, аспірантського складу та працівників структурних

підрозділів ТНЕУ запроваджується система єдиного електронного формуляра

читача.

Інформаційно-бібліографічний апарат бібліотеки ТНЕУ разом з

традиційними каталогами та картотеками доповнюється електронними

джерелами. З 2002 року бібліотека користується програмним забезпеченням

«УФД/Бібліотека». На сьогодні електронний каталог містить понад 240 тисяч

записів,  з яких більш 145 тисяч - складає електронна картотека бібліографічних

описів періодичних видань України та зарубіжжя. З метою ефективного

інформування користувачів працівники бібліотеки постійно працюють над

повнотою і деталізацією бібліографічних описів документів.

Веб-сайт бібліотеки ТНЕУ (www.library.tneu.edu.ua) є сучасним джерелом

інформації про різноманітні бібліотечні послуги та внутрішні і віддалені

інформаційні ресурси.  Крім доступу до електронного каталогу, на сайті є

можливість ознайомитись з працями і навчально-методичними матеріалами

викладачів ТНЕУ, що дозволяє забезпечувати поінформованість щодо процесу

наукової та навчальної діяльності університету. Наявний каталог дисертацій

викладачів містить  біля 400 назв.

На сайті бібліотеки забезпечується також доступ до віддалених

інформаційних ресурсів: баз даних видань Інституту проблем економічного

відродження м. Санкт-Петербург та повнотекстових видань з економіки,

фінансів, менеджменту, маркетингу, які надані «Центром Навчальної

Літератури» та київським видавництвом «Кондор». З метою інформаційного

забезпечення та орієнтуючись на запити користувачів, бібліотека надає вільний

доступ до електронного ресурсу Global Market Information Database (GMID



Passport) компанії Euromonitor International, що містить он-лайнові

інформаційні бази даних, які об’єднують міжнародну порівняльну статистику з

прогнозованим стратегічним результатом розвитку світу в цілому та в контексті

окремого регіону, країни та компанії.

Участь бібліотеки ТНЕУ у проекті ELibUkr, «Електронна бібліотека

України», дає можливість забезпечувати та підтримувати інформаційну базу,

необхідну для навчальної та науково-дослідницької роботи учених та студентів

університету. Учасники проекту володіють відповідними механізмами обміну

інформацією з метою інтеграції у міжнародну академічну спільноту. Проектом

забезпечується унікальна можливість ознайомлення та використання

інформаційних ресурсів на практиці, а саме: баз даних, які надаються у

тестовому режимі на визначений провайдером термін.

Перелік тестових доступів до баз даних постійно оновлюється. На

сьогоднішній день надається доступ до ресурсу корпорації «Encyclopaedia

Britannica – Academic Edition» та «Britannica Image Quest», який є визнаним

лідером у виданні енциклопедичної літератури та незамінним джерелом

наукової інформації і пропонує відповідний довідковий ресурс з

особливостями, що враховують інформаційні потреби та можливості того чи

іншого читача. Англомовна антиплагіатна база Turnitin дозволяє аналіз текстів

і виявлення несанкціонованого копіювання фрагментів з інших джерел. Ця база

дозволяє перевіряти роботи студентів (дипломи, дисертації та інші наукові

роботи), запобігаючи порушенню авторських прав. Весь процес відбувається в

режимі он-лайн, без використання паперу.

Донедавна був наданий тестовий доступ до колекції аудіо-, електронних

книг, документів «World eBook Library» та «Palgrave Macmillan», які є

інформаційними лідерами на ринку наукової продукції в галузі вищої освіти.

Видавництво «Multi-Science» надавало можливість ознайомитись із журналами,

що заповнюють прогалини в науковій літературі та відповідають викликам

технологічного розвитку. База даних «Math-SkiNet» пропонувала доступ до

оглядів, рефератів, книг, журналів, матеріалів конференцій та бібліографічної
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інформації Американського математичного товариства (American Mathematical

Society). Відповідно до участі у проекті ElibUkr, було надано можливість

тестування бази даних найбільшого у світі постачальника наукової інформації

EBSCO Publishing. В межах тестування також був відкритий доступ до ресурсу

Oxford Scholarship Online (OSO), великої і доступної для повнотекстового

пошуку бібліотеки, яка пропонує майже 7000 електронних наукових і

популярних книг з різних предметних колекцій (Biology, Business &

Management, Classical Studies, Economics & Finance, History, Law, Linguistics,

Literature, Mathematics, Music, Philosophy та ін.)

У локальній мережі ТНЕУ розміщено базу даних компакт-дисків (словники,

довідники, література економічного профілю тощо).

 Загальнодоступною он-лайновою складовою частиною інформаційно-

довідкового обслуговування користувачів бібліотеки ТНЕУ є віртуальна

довідкова служба. Створена для роботи з віддаленими відвідувачами, ця служба

має на меті зробити пошук інформації максимально комфортним та

ефективним для користувача та отримати професійну допомогу в процесі цього

пошуку.

Для інформаційного забезпечення освітнього процесу ефективним є

звернення до електронних каталогів інших бібліотек. На сайті представлені

вебліографічні списки універсальних, багатогалузевих,  національних, світових

бібліотек, бібліотек провідних університетів світу та бібліотек

загальнодержавного рівня. Для ознайомлення з періодичними виданнями світу

відвідувачі сайту бібліотеки ТНЕУ у розділі «Е-періодика» можуть використати

посилання на веб-сайти  журналів та газет України, Росії та Європейського

Союзу.

Враховуючи потребу користувачів в отриманні всебічної інформації про

бібліотечні фонди, нові надходження, співробітники бібліотеки поряд з

традиційними прес-релізами активно працюють над створенням віртуальних

виставок, тематичних книжкових презентацій. З метою популяризації та

ознайомлення широкого загалу із результатами наукової та педагогічної



діяльності професорсько-викладацького складу ТНЕУ колектив бібліотеки

систематично видає бібліографічні покажчики наукових праць викладачів

університету, електронні версії яких розміщуються на сайті бібліотеки.

 Якість і оперативність задоволення потреб і запитів сучасної науки і

навчально-виховного процесу значною мірою залежить від професіоналізму

самих бібліотечних працівників, від розуміння ними визначених завдань

трансформації бібліотеки у сучасний науково-інформаційний центр.

Систематичне підвищення кваліфікації кадрових ресурсів стає важливим

фактором удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки. Цього року після

навчання в Київській національній академії керівних кадрів культури та

мистецтв  25 працівників бібліотеки  отримали  сертифікати підвищення рівня

кваліфікації.

В рамках наповнення електронної бібліотеки і для розширення доступу

користувачів до електронних ресурсів планується розпочати корпоративну

діяльність з обласною універсальною науковою бібліотекою м. Тернополя.

Мета проекту полягає в координації організаційних зусиль вузівських і

публічних бібліотек регіону, в створенні консолідованого

багатофункціонального інформаційного гіперресурсу.

Таким чином, виконуючи основні завдання бібліотеки – «забезпечення

повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та

інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-

педагогічних працівників, співробітників вищого навчального закладу згідно з

їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та

інформаційних ресурсів. Формування бібліотечного фонду відповідно до

профілю вищого навчального закладу та інформаційних потреб усіх категорій

користувачів», «розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг,

удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів

роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп‘ютеризації

інформаційно-бібліотечних процесів», «створення електронних баз даних,

організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як



традиційних, так і новітніх інформаційних технологій» [1, с. 137-138] –

університетська бібліотека трансформується в інтегрований університетський

інформаційний науково-освітній центр з наданням широкого спектру

інформаційних послуг та функціями досвідченого навігатора по інформаційних

потоках.
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