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С
трімке впровадження у

сфері освіти передових

інформаційних техно�

логій, розвиток глобальних кому�

нікацій змінює способи взаємодії

бібліотек вишів як зберігачів

електронних ресурсів і читачів як

їх споживачів.

Створення у бібліотеках прин�

ципово нових видів інформацій�

них ресурсів, організація доступу

до віддалених та локальних дже�

рел інформації, як українських,

так і зарубіжних, стали найважли�

вішим завданням інформаційно�

го забезпечення науки та освіти.

Разом із подальшим розвитком

цього напряму бібліотеки модер�

нізують свої традиційні техноло�

гії із метою підвищення якості та

оперативності бібліотечно�ін�

формаційного обслуговування.

Із цього приводу Я. Л. Шрай�

берг зазначає, що сучасна бібліо�

тека зобов’язана забезпечити

вільний доступ до інформації й

документів усім категоріям ко�

ристувачів незалежно від того, де

вони перебувають, де знаходить�

ся інформація, що затребується.

У цьому вбачається роль бібліо�

теки у вік інформації, оскільки са�

ме така бібліотека у змозі гаран�

тувати прискорення процесу

входження до інформаційного

суспільства [11].

Головною метою діяльності

електронної бібліотеки є макси�

мально повне та оперативне об�

слуговування користувачів. Щоб

досягти її, потрібно мати власну

базу даних (тобто фонд) елект�

ронної бібліотеки, налагодити

міжбібліотечні зв’язки (обмін) з

найкращими електронними біб�

ліотеками, бути в змозі залучати

зовнішні ресурси, користуватися

послугами кваліфікованих екс�

пертів, застосовувати кращі ме�

тодики пошуку в мережевому се�

редовищі [5, с. 13]. Серед праць,

присвячених проблемам ство�

рення електронних бібліотек, на�

самперед слід відзначити публі�

кації таких сучасних дослідників,

як Я. Л. Шрайберг [12], Л. Я. Філі�

пова [9], Г. В. Шемаєва [10], 

А. І. Земськов [4], О. Б. Антополь�

ський [1], Т. В. Майстрович [6], 

С. С. Дубай [3].

Мета статті – з’ясування ре�

зервів вдосконалення сучасних

форм обслуговування користу�

вачів бібліотек вишів в умовах

електронного середовища. Емпі�

ричною базою дослідження є ре�

зультати вивчення досвіду робо�

ти наукової бібліотеки Національ�

ного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого (далі

НЮУ ім. Ярослава Мудрого).

Одним із стратегічних завдань

Інтернет�технології в бібліотеках

Розглядаються можливості вдосконалення сучасних форм обслуго-

вування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середо-

вища на досвіді роботи Наукової бібліотеки Національного юридично-

го університету імені Ярослава Мудрого.

Сучасні форми обслуговування 
користувачів бібліотек вишів 
в умовах електронного середовища



наукової бібліотеки НЮУ ім. Яро�

слава Мудрого є формування та

розвиток електронної бібліотеки

як сучасного інформаційного ос�

вітнього середовища вищого на�

вчального закладу та надання

дистанційного, цілодобового до�

ступу до її ресурсів [7]. Комплек�

сна автоматизація бібліотеки на

основі сучасного програмного

забезпечення дозволяє не лише

повністю автоматизувати тради�

ційні бібліотечні технологічні цик�

ли, а й дає можливість віддале�

ного доступу до інформаційних

ресурсів бібліотеки в мережі Ін�

тернет. Автоматизований бібліо�

течний комплекс університету є

потужним бібліотечним порта�

лом, інформаційною платфор�

мою доступу до електронних ка�

талогів та картотек, повнотексто�

вих баз даних підручників і моно�

графій, навчально�методичних

посібників, банків судової прак�

тики, наукових праць, зовнішніх

баз даних, який забезпечує ко�

ристувачів необхідною профіль�

ною інформацією [7]. У 2012 ро�

ці завершено роботу з розробки

нового бібліотечного веб�сайта і

змістовного наповнення його

контенту. Знайдено можливість

гідної презентації інформаційних

ресурсів електронної бібліотеки

в інформаційному світовому

просторі, безперешкодного до�

ступу користувачів як до елект�

ронного каталогу, так і до повно�

текстових баз даних.

Нині у складі електронної біб�

ліотеки університету1 наявні такі

колекції:

– електронний каталог (ЕК),

який є основою інформаційного

середовища університету і май�

же стовідсотково відображає

книжкові фонди. Як потужний ін�

формаційно�комунікаційний за�

сіб, ЕК дозволяє здійснювати ба�

гатоаспектний інформаційний

пошук, допомагає знайти інфор�

мацію щодо забезпечення літе�

ратурою окремих навчальних

дисциплін, наукових тем. Його

відкритість і доступність в Інтер�

нет�просторі дозволили запро�

вадити і розвивати електронне

замовлення, надати можливість

користувачам працювати з ін�

формацією дистанційно;

– науковий електронний архів

(університетський репозитарій)2,

який накопичує, зберігає, роз�

повсюджує та забезпечує постій�

ний і надійний доступ до повних

текстів наукових публікацій ви�

кладачів вишу;

– стандартизовані електронні

навчально�методичні комплекси

(СЕНМК), які містять повнотекс�

тові версії підручників, навчаль�

но�методичних посібників, мате�

ріалів судової практики тощо,

адаптовані до вивчення норма�

тивних та вибіркових навчальних

дисциплін, що викладаються сту�

дентам всіх форм навчання. Ба�

за даних є ефективною елект�

ронною платформою для запро�

вадження дистанційного навчан�

ня, допомагає студентам само�

стійно, оперативно отримувати

необхідну інформацію та фахові

знання;

– інформаційні продукти біб�

ліотеки власної генерації та при�

дбані бази даних: правова систе�

ма “Мега�НаУ” – база судових рі�

шень, нормативна база, аналі�

тична та довідкова правова ін�

формація; електронні журнали

“Вестник гражданского процес�

са”, “Вестник Московского уни�

верситета”, “Евразийский юри�

дический журнал”, “Мир юриди�

ческой науки” та ін. Слід зазначи�

ти, що передплата наукових жур�

налів в електронному форматі –

це можливість вирішити низку

внутрішніх бібліотечних проблем,

пов’язаних із розміщенням, палі�

турними роботами та організа�

цією зручного доступу до науко�

вої періодики. Якщо взяти до

уваги, що деякі електронні жур�

нали є у вільному доступі в Інтер�

неті, то це дозволяє вивільнити

певні фінансові кошти. Зараз

більшість академічних бібліотек

переглядають свій бюджет, пере�

міщуючи кошти від передплати

на друковані журнали до плати за

онлайновий доступ до їх онлай�

нових аналогів [2, с. 37]. Зарубіж�

ний досвід підтверджує, що нау�

кові електронні журнали стають

важливим джерелом одержання

інформації та здобуття знань у

всіх галузях науки і техніки [10].

Регулярно бібліотека НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого організо�

вує тестові доступи до електрон�

них світових ресурсів, електрон�

них бібліотек і баз даних: елект�

ронно�бібліотечної системи 

eLIBRARY.RU, професійної юри�

дичної системи “Мега�НаУ”, ба�

зи Polpred.com та ін.

Постійно поповнюються

власні електронні ресурси бібліо�

теки з метою з’ясування ступеня

їх релевантності та необхідності

подальшого використання, се�

ред них:

– електронна колекція рідкіс�

них видань еLEGALIUM, яка попу�

ляризує раритетні правові фон�

ди наукової бібліотеки та праці

відомих харківських науковців�

правознавців. Колекція включає:

іміджеву колекцію рідкісних ви�

дань ХІХ – початку ХХ ст. “The rep�

resentatives of the Kharkov Iaw

School”; стародруки (Феофан

Прокопович. Правда воли мо�

наршей. 1726; Регламент Петра

Великого о управлении Адми�

ралтейства и верфи. 1780); зіб�

рання газет початку ХХ ст. (“Впе�

ред”; “Пролетарий”. 1905);

– серія електронних персо�

нальних бібліографічних покаж�

чиків “Представники харківської

правової школи”, яка відображає

наукову спадщину вчених�пра�

вознавців Харківщини, матеріали

про їх життєвий шлях та науково�

педагогічну діяльність;

– прес�кліпінг “Національний

юридичний університет ім. Яро�

слава Мудрого в публікаціях 2013

року”;

– електронний ресурс “Вчені

та співробітники університету –

кавалери і лауреати державних

нагород, премій, конкурсів”;

– електронний ресурс для

науковців “Міжнародні наукомет�

ричні бази даних та системи”,

який містить інформацію про

наукометричні показники автора,

БД Web of Science, SCOPUS, EB�

SCO, IndexCopernicus, РИНЦ,
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GoogleАкадемия;

– електронний бібліографіч�

ний компендіум VIVAT LEX! вклю�

чає перелік публікацій в універси�

тетській газеті VIVAT LEX! за всі

роки її існування та алфавітний

покажчик авторів вишу, серед

яких керівництво, науковці, ви�

кладачі, співробітники, штатні ко�

респонденти, студкори універси�

тету та ін.

Із метою вдосконалення скла�

ду та структури електронних ре�

сурсів бібліотека університету

систематично проводить моніто�

ринги ступеня їх використання.

Для визначення стану поін�

формованості користувачів про

існуючі ресурсні можливості

електронної бібліотеки універси�

тету та ефективності їх викорис�

тання на базі наукової бібліотеки

НЮУ ім. Ярослава Мудрого у

квітні 2013 року було проведено

соціологічне опитування, в якому

взяли участь студенти 1�5 курсів

денної форми навчання всіх інс�

титутів та факультетів. Усього

проанкетовано 1 300 респонден�

тів – активних користувачів біб�

ліотеки.

Спеціально розроблена анке�

та передбачала низку запитань,

які давали б можливість з’ясува�

ти ступінь затребуваності сту�

дентами університету базових

ресурсів та сервісів бібліотеки,

зокрема її веб�сайта. Так, на за�

питання “Чи користуєтесь Ви

сайтом бібліотеки?” 98% опита�

них відповіли: “Так”. На запитан�

ня “Як часто Ви заходите на сайт

бібліотеки?” 51% респондентів

відповіли, що 1�2 рази на тиж�

день, 19% – кожен день, 28% –

дуже рідко.

Таким чином, 98% опитаних

респондентів користуються сай�

том бібліотеки регулярно, що

свідчить про важливу роль та за�

требуваність дистанційних біб�

ліотечних продуктів та послуг.

Тим більше, 70% респондентів

зазначили, що їх звернення до

наукової та навчальної інформа�

ції має постійний і систематич�

ний характер.

Як варіанти відповіді на запи�

тання анкети “З якими електрон�

ними ресурсами бібліотеки уні�

верситету Ви працюєте найчас�

тіше?” респондентам навели пе�

релік видів документів, включе�

них до складу електронної бібліо�

теки: електронний каталог, повні

тексти кафедральних підручників

та навчально�методичних посіб�

ників, повні тексти монографій,

зовнішні бази даних, які придба�

ні бібліотекою. За результатами

відповідей при підготовці до за�

нять студенти частіше зверта�

ються до електронного каталогу

(60%), повнотекстових підручни�

ків і навчально�методичної літе�

ратури, написаних викладачами

вишу (31%), зовнішніх баз даних

(6%), повних текстів монографій

(1%). Це явно недостатній рівень

використання електронних ре�

сурсів, що своєю чергою під�

тверджує необхідність суттєвої

активізації роботи працівників

відділу обслуговування.

Бібліотека університету по�

стійно інформує користувачів

про послуги, які надаються. По�

ширенню інформації про іннова�

ційні продукти сприяє організа�

ція віртуальних виставок, підго�

товка інформаційних листків та

рекламних буклетів, універси�

тетська газета, сайт бібліотеки,

індивідуальні та групові консуль�

тації бібліографів тощо. Щоб оці�

нити ефективність цієї роботи, в

анкету включили запитання “З

яких джерел Ви отримуєте ін�

формацію про електронні ресур�

си бібліотеки?”. Респонденти да�

ли такі відповіді: консультації в

бібліотеці (27%), веб�сайт бібліо�

теки (49%), інші мережеві ресур�

си (13%), допомагають поради

однокурсників (8%), універси�

тетська газета (1%). Отже, ре�

зультати опитування свідчать, що

найбільш ефективними форма�

ми просування бібліотечних ін�

формаційних ресурсів та послуг

бібліотеки НЮУ ім. Ярослава

Мудрого є веб�сайт та інформа�

ційне консультування користува�

чів безпосередньо в бібліотеці.

Резервами для розширення

засобів і методів інформування

користувачів, на думку респон�

дентів, є рекламування послуг на

сайті бібліотеки за допомогою ві�

деороликів, які вчать користува�

тися електронним каталогом, за�

мовляти літературу, правильно

підбирати ключові слова, систе�

матизувати знайдену інформа�

цію тощо.

Із метою виявлення проблем,

які виникають у користувачів під

час роботи з ресурсами елект�

ронної бібліотеки, до анкети

включили запитання “З якими

труднощами Ви стискаєтеся при

користуванні електронним ката�

логом та веб�сайтом бібліоте�

ки?”. З’ясувалося, що лише 14%

респондентів самостійно працю�

ють із цим інформаційним ресур�

сом. Причини труднощів іншої

частини – невміння студентів про�

водити складний пошук за елект�

ронним каталогом і користувати�

ся програмою, тому їм доводить�

ся звертатися за допомогою до

бібліографа�консультанта.

Навчити студента швидко орі�

єнтуватися у величезній кількості

інформації та використовувати

сучасні автоматизовані бібліотеч�

ні технології можливо за допомо�

гою занять з інформаційної куль�

тури, які проводяться зі студента�

ми перших курсів та з більш під�

готовленою аудиторією – аспі�

рантами. На жаль, заняття з ін�

формаційної культури не включе�

ні до навчального плану ВНЗ, а

отже, бібліотека не має можли�

вості систематично надавати сту�

дентам та аспірантам необхідні

знання у повному обсязі. З огляду

на це щорічно до Дня бібліотек в

університеті проводиться низка

заходів під назвою “Відкрийте

бібліотеку заново!”, у межах яких

в усі читальні зали бібліотеки за�

прошуються студенти 1�5 курсів

на одночасні майстер�класи з ін�

формаційної культури. Кожен від�

відувач отримує корисні поради у

вигляді роздавального матеріалу

“Пам’ятка користувачеві”. У цьо�

му важливим завданням бібліоте�

ки стає розвиток інформаційної

культури користувачів.

Щодо з’ясування повноти ін�
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формаційних продуктів для сту�

дентства, то 31% опитаних вва�

жають, що інформація, яка пред�

ставлена в електронній бібліоте�

ці, задовольняє їх потреби част�

ково, 64% – повністю, 3% – не за�

довольняє. Наведені дані дозво�

ляють зробити висновок: елект�

ронна бібліотека як інформацій�

ний ресурс сформована достат�

ньо добре (така думка 95% рес�

пондентів). Найчастіше вислов�

люється побажання щодо вдос�

коналення складу та структури: в

електронній бібліотеці повинні

знаходитися тексти не лише ка�

федральних підручників, а й мо�

нографії та підручники інших ав�

торів за профілем вишу.

На запитання анкети “Чи до�

помагають Вам електронні ви�

дання у вивченні фахових дис�

циплін?” 93% респондентів від�

повіли, що електронні документи

є важливим і головним засобом

отримання необхідної інформації

дистанційно.

Проведене анкетування до�

зволило сформулювати реко�

мендації щодо вдосконалення

асортименту та якості просуван�

ня електронних продуктів і по�

слуг, виявити певні резерви

оновлення форм обслуговуван�

ня користувачів:

– доповнити повнотекстові

ресурси електронної бібліотеки

не лише підручниками та на�

вчальними посібниками викла�

дачів університету, а й іншими

виданнями за тематичним про�

філем ВНЗ, поданими в локаль�

ній мережі університету згідно з

вимогами закону про авторські

права;

– активізувати навчання сту�

дентів із метою набуття ними на�

вичок самообслуговування в

умовах університетської бібліо�

теки за допомогою віртуальних

занять з основ бібліотечно�біб�

ліографічних знань, особливо з

електронним каталогом, повно�

текстовими базами даних та ін.;

– підвищити ефективність

просування електронних продук�

тів і послуг бібліотеки через рек�

ламні заходи, сенсорні кіоски, ін�

формаційні пам’ятки, сайт науко�

вої бібліотеки та університетсь�

кий портал, університетську га�

зету тощо.

Таким чином, проведення мо�

ніторингу якості та ефективності

інформаційного обслуговування

користувачів дозволяє з’ясувати

інноваційні орієнтири та сучасні

форми інформаційного забезпе�

чення підготовки майбутнього

фахівця.

Як слушно стверджує Л. Я. Фі�

ліпова [9], використання елект�

ронних бібліотек набуває особ�

ливого значення у справі навчан�

ня та виховання молоді, підви�

щення рівня інформаційної куль�

тури суспільства. Завдяки саме

електронній бібліотеці буде вирі�

шена найважливіша соціально�

політична проблема адекватного

представлення у світовому ін�

формаційному просторі найба�

гатшої наукової, культурної й ос�

вітньої спадщини будь�якої дер�

жави.
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