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Трансформація функцій бібліотечних працівників в інформаційно-
освітньому середовищі ВНЗ

У бібліотеці сучасного ВНЗ значна увага приділяється електронним ресурсам, як стороннім
так і власним. У статті розглядається актуальність питання відображення показників роботи з
електронними ресурсами у статистичній звітності роботи бібліотеки.
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В умовах інформаційного суспільства сучасна вища освіта у дедалі більшій
мірі потребує якнайповнішого інформаційного забезпечення наукового та
навчального процесів.

Електронне навчання та технології, що бурхливо розвиваються у формі
навчання 2.0 на основі технологій Web2.0 вимагають у першу чергу
інформаційного забезпечення ресурсами в електронному вигляді, основними
позитивними рисами яких є:

- ширша доступність;
- розвинуті можливості підтримки в актуальному стані;
- швидкість та повнота пошуку потрібної інформації;
- простота і швидкість тиражування та доставки.

На сучасному етапі створення інформаційного суспільства серед тенденцій
розвитку бібліотечної галузі виокремлюються ті, які пов'язані із активним
використанням віртуального середовища та формуванням систем зберігання та
розподілу електронних інформаційних ресурсів. Характерною ознакою
сьогодення є збільшення виробництва інформації в електронному вигляді.
Цьому сприяє розвиток інформаційних технологій, що базуються на засобах
комп'ютерної техніки та телекомунікації.

Значна частина інформації, яка виробляється суспільством потрапляє до
бібліотек в електронному вигляді. У потоці надходжень до книгозбірень
збільшується відсоток інформаційних продуктів на цифрових носіях. Це бази
даних з різноманітною за тематикою та видовим складом інформацією
світового репертуару, мультимедійні продукти багатовидового змісту,
програмні продукти; з традиційними виданнями надходять програмні та
мультимедійні додатки на CD (DVD).

Бібліотеки стають виробниками власних електронних інформаційних
ресурсів. На базі масивів бібліографічної, реферативної, аналітичної інформації
формуються різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні
каталоги і картотеки, бібліографічні покажчики та реферативні видання, в
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електронному вигляді створюється та зберігається наукова і методична
література.

Електронізація інформаційних ресурсів дає змогу:
- накопичувати, систематизувати та організовувати доступ до знань у

повнішій мірі ніж би це відбувалося на традиційних носіях;
- формалізувати та автоматизувати процес оцінки обсягів, якості та

глибини поданих матеріалів.
Розглянемо роботу з електронними ресурсами на прикладі науково-

технічної бібліотеки Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя.

Для повноцінного забезпечення навчального та наукового процесу у
Тернопільському національному технічному університеті приділяється
постійна увага розвитку бібліотеки, яка продовжує підтримувати її традиційну
роль у забезпеченні читачів книгами, іншими друкованими матеріалами, робить
доступними Інтернет-ресурси та електронні матеріали.

Доступ до електронних ресурсів може бути відкритим, платним або
тріальним (тестові періоди доступу  до платних баз даних).

На сьогодні з мережі університету відкрито доступ до електронних книг
Центру навчальної літератури, World eBookLibrary (понад 2 млн. електронних
книг) та до найбільшого у світі видавництва наукової періодики EBSCO-
Publishing.

Через сайт бібліотеки (http://library.tntu.edu.ua/) надається можливість
доступу до світових та українських наукових інформаційних ресурсів
відкритого доступу (всього описано більше як 80 баз даних, серед них 12 баз
даних дисертацій) таких як: Elsevier, Доступ до публікацій нобелівських
лауреатів, InTech, RePEc, World Digital Library та ін.

Постійно відкриваються тестові доступи до баз даних наукових видань. У
2011 році тріал періоди були відкриті до таких колекцій: World eBook Library,
Food Science and Technology Abstracts®  (FSTA), Scientificnet, Вісники
Московського державного університету. З початку 2012 року відкрилася та ще
триває ціла низка тріал-доступів до наукових баз даних, таких як: Multi-Science,
Nature Publishing Group, Grebennikon, Market Research Monitor, Encyclopaedia
Britannica, Oxford Scholarship Online.

Також науково-технічна бібліотека Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя приєдналася до проекту ELibUkr
«Електронна бібліотека України». Реалізація проекту дає можливість
забезпечувати, підтримувати та вдосконалювати інформаційну базу, необхідну
для навчальної та науково-дослідницької роботи учених і фахівців університету
та реалізувати відповідні механізми обміну інформацією з метою інтеграції
українських науковців до міжнародної світової академічної спільноти. В межах
проекту науковці ТНТУ отримали доступ до наступних ресурсів: ЭлРЖ
ВИНИТИ, Emerald, HINARI, IOPscience Journals, LexisNexis® Academic ,
Oxford Journals, SpringerLink's eBook collection . Також згідно умов проекту
ELibUkr „Електронна бібліотека України“ діє Електронна Доставка Документів
— доставка електронних копій статей з міжнародних наукових журналів.
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У 2011 році бібліотека університету стала членом Міжнародної асоціації
науково-технічних бібліотек університетів (IATUL), що дозволило розпочати
налагодження тісніших стосунків із бібліотеками вищих технічних закладів
світу та запозичити досвід сучасних бібліотек.

У 2008 році у бібліотеці створено інституційний репозитарій ELARTU  та
постійно відбувається його наповнення. На кінець 2011 року в ELARTU
розміщено понад 1200 публікацій. Використання та розвиток репозитарію
вигідне кожному науковцю так і Університету в цілому. Розміщення публікацій
в репозитарії забезпечує підтримку наукової діяльності, підвищення рейтингу у
науковій спільноті, відкритий доступ до результатів досліджень, зростання
індексу цитування, збереження авторських прав, підвищення якості наукової
комунікації. Згідно рейтингу Webometrics (http://www.webometrics.info/) станом
на січень 2011 р. інституційний репозитарій ELARTU займає сьоме місце серед
українських репозитаріїв та 882 серед світових. Інституційний репозитарій
ТНТУ додано до міжнародних реєстрів ROAR та DOAR, що полегшує доступ
української та світової наукової спільноти до публікацій науковців
університету, розміщених в ELARTU.

Для успішної інформаційної підтримки освітніх та наукових процесів
необхідним є поєднання використання електронних ресурсів та класичних
паперових. Серед тенденцій розвитку бібліотечної галузі виокремлюються ті,
які пов'язані із активним використанням електронного середовища та
формуванням систем електронних інформаційних ресурсів. Доступ до
електронних ресурсів зможе досконаліше задовольнити зростаючі потреби
користувачів бібліотеки.

Електронні ресурси бібліотек можемо умовно поділити на:
- власні;
- сторонні.

До власних ресурсів належать:
- електронні каталоги та різноманітні бази даних, підтримка яких

передбачає вибір, придбання та підтримка роботи АБІС, внесення
нових надходжень, ретроконверсію;

- веб-сайт, розвиток якого передбачає вибір та оновлення ПЗ, веб-
дизайн, технічна підтримка роботи сайту, редагування,
наповнення та модерація;

- електронні бібліотеки (цифрові архіви, інституційні репозитарії)
потребують вибору та оновлення ПЗ, наповнення, підтримки в
робочому стані, популяризації та навчання користувачів методик
роботи, взаємодії з реєстрами відкритого доступу (нп. ROAR,
DOAR).

Сторонні електронні ресурси умовно можна поділити на:
- платні ресурси;
- ресурси у відкритому доступі.

Відкритий доступ:
- електронні журнали відкритого доступу (нп. DOAJ Directory of

Open Access Journals,);



- електронні книги у відкритому доступі (нп. видавництво
відкритого доступу InTech, понад 350 книг);

- інституційні репозитарії відкритого доступу;
- відкриті освітні ресурси провідних університетів (Проект

OpenCourseWare Масачусетського інституту технологій).
Для передплати платних ресурсів потрібно вивчити попит та пропозиції,

організувати тестовий період доступу, проаналізувати статистику використання
як тестового так і постійного доступу, організувати доступ до передплачених
баз даних, проводити постійну популяризацію передплачених ресурсів,
організувати навчання для користувачів, тощо.

Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що у бібліотеці
сучасного ВНЗ значна частина ресурсів, як трудових так і матеріальних
затрачається на роботу з інформацією у електронному вигляді. Але існуюча на
сьогодні форма звітності згідно «Таблиці основних статистичних показників
роботи бібліотеки ВНЗ» не відображає у всій повноті роботу з електронними
ресурсами.

Зростання числа електронних видань навчального характеру та зменшення
кількості паперових підручників, яке ми спостерігаємо на сьогоднішній день,
неминуче веде до зниження числа книговидач, а це впливає на статистичні
показники бібліотеки, і відповідно, на групу по оплаті праці. Тому необхідно
переглянути види показників «Таблиці основних статистичних показників
роботи бібліотеки ВНЗ» та врахувати всі ті, які відображають роботу з
електронними ресурсами, а саме:

- кількість відвідувань веб-ресурсів бібліотеки (веб-сайт,
репозитарій тощо);

- число електронних публікацій;
- число завантажувань електронних публікацій;
- кількість та статистика доступу до передплачених баз даних та

тестових періодів доступу.
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