
Вивчення відвідувань користувачів здійснюється як завдяки можливостям DSpace. 
так і за допомогою налаштованого сервісу Google Analytics. 

За станом на 12 жовтня 2012 р. всього документів, що містяться в репозитарії - 455 
Статистика на 1 жовтня 2012 p.: кількість людей, що відвідали цей сайт - 3223; кількість 
відвідувань - 5456; кількість переглядів сторінок - 48329; кількість завантажень - майже 
55000 документів. 

Сайт відвідували користувачі з 44 країн світу, переважна більшість відвідувань 
з України - 5060, з Росії - 90, із США - 21. 

Створення інституціональних репозитаріїв являє собою сучасну модель наукової ко-
мунікації, що забезпечує вільний доступ до результатів досліджень інституціонального 
закладу, підвищує рейтинг інституції та престиж її бібліотеки. 
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Сучасна бібліотека - дуже складна структура, яка не тільки виконує свої традиційні 

функції, але й створює свої продукти: електроні каталоги, бази даних повнотекстових до-
кументів і літератури підвищеного попиту та ін. У деяких бібліотеках ВНЗ кафедри нада-
ють в електронному вигляді свої матеріали для учбового процесу, наукової та самостій-
ної роботи студентів. Більшість бібліотек має свій сайт, до якого є доступ через Інтернет 
У бібліотеках упроваджують нові посади, обов'язки, функції, а також інформаційно-ко-
мунікаційні технології. Але, незважаючи на це, у бібліотекаря залишається одна з йопі 
найважливіших функцій - виховна. Адже, не беручи до уваги новітні технології, саме 
з бібліотекарем спілкується читач увесь той період, коли відвідує бібліотеку. Тому саме 
бібліотекар, так або інакше, впливає на читача, що дуже важливо, оскільки саме від молол: 
залежить майбутнє нашої держави. 

У Конституції України сказано, шо Україна - правова держава. Але рівень правосві-
домості та правової культури громадян дуже низький. Це передусім пов'язано з низьким 
рівнем правової культури населення та відсутністю правового виховання молоді. 

Правова культура - це система професійно-правових знань, умінь і навичок, шо ха-
рактеризують високий ступень правового розвитку держави, відповідають рівню досягн)-
того суспільного прогресу й виражають у правовій формі режим прав і свобод людини та 
громадянина й інші найважливіші соціальні цінності. 

Правова культура, як відомо, має таку структуру: правова культура суспільства, малих 
груп (професійних, етнічних та ін.) та особистості. 

Правове виховання слід здійснювати в 3 етапи. Перший етап - дитинство. Саме в сім"" 
в дитини формується світогляд, характер, загальнолюдські цінності, основи культури й іж 
Тому саме на цьому етапі необхідно пояснювати дитині, що ще існують правові цінност. 

Другий етап - це школа. Школа - це базові знання, основа для подальшої освіти та 
праці. Тому потрібно упровадити правові навчальні дисципліни, в яких би школярі здобч-
вали знання про державу і право, права й обов'язки людини та громадянина й ін. 

Третій етап - ВНЗ. Більшість студентів обирає не правові ВНЗ, тому необхідно, кр:* 
філософії, логіки, етики, естетики й інших предметів, обов'язково вивчати основи держа-
ви і права. 

Але, незважаючи на це, саме бібліотекарю належить відповідальна роль впливу ш 
молодь. Адже користування бібліотекою починається в дуже юному віці - дитяча, шкіль-
на бібліотека, потім ВНЗ, інші бібліотеки, і в усіх читач спілкується безпосередньо з бі-
бліотекарем. Тому саме він впливає на читачів, є провідником у світі інформації та кни-
жок. Тематичні виставки, допомога в підборі літератури - усе це впливає на мисленні, 
світогляд і підвищує рівень правової культури. Завдяки цьому потім досвідчені фахівці 
зможуть брати активну участь у розбудові демократичної держави та громадянського 
суспільства. 
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