
VIVAT LEX! 
17 вересня 2015 року 

№ 1 2 ( 3 1 8 ) 

Сьогодні головним і 
беззаперечним орієнтиром у 
практичній сфері діяльності 
наукової бібліотеки нашого 
університету став передусім 
новий Закон «Про вищу освіту», 
у якому бібліотека названа 
одним із основних підрозділів 
вузу. Вона несе консолідовану 
відповідальність за професійне, 
якісне вирішення завдань 
інформаційного забезпечення 
науково-освітніх потреб 
професорів, викладачів та 
студентів. Колектив добре 
розуміє, що від вузівської 
бібліотеки потребується 
невідкладне впровадження 
прогресивних технологій, 
швидкого і гнучкого реагування 
на внутрішньовузівські 
трансформації в організації 
навчальної та наукової діяльності, 
а також на освітні інновації в 
підготовці фахівців-правознавців 
нового часу. У цьому, власне, 
і полягає місія, роль та 
призначення бібліотеки ВНЗ у 
цілому і нашого університету 
зокрема. 

У нещодавно прийнятому 
Маніфесті Української 
бібліотечної асоціації 
«Бібліотеки в умовах кризи» 
вони визначаються як мобільні, 
креативні, ініціативно-
інноваційні центри освіти, 
науки, культури для підтримки 
й забезпечення інформаційних 
потреб користувачів. Можна 
з упевненістю стверджувати, 
що цінність бібліотеки в 
інформаційному просторі 
університету полягає у відкритості 
та доступності для всіх учасників 
науково-освітньої діяльності, 
наданні якісної та найсучаснішої 
інформації на різних носіях. 
Це відповідає потребам у 
забезпеченні профільними 
знаннями, у тому числі з 
використанням on-line засобів 

і технологій обслуговування, у 
побудові високотехнологічного 
і н ф о р м а ц і й н о г о 
університетського ландшафту 
як оригінального середовища 
отриманих знань. 

Дуже чітко, на наш погляд, 

інноваційною, ефективно 
підтримувати освітні й наукові 
потреби і запити, своєчасно і 
якісно наповнювати інформацією 
університетське науково-
освітнє середовище. Сьогодні 
вже неможливо обходитися 
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висловився про університетську 
бібліотеку британський 
публіцист, історик і філософ 
Т. Карлейль: «Університет 
- це зібрання розумних людей 
навколо гарної бібліотеки», а 
американський письменник 
Ф. ІІІелбі доповнив: «Університет 
- це лише група будинків, 
зібраних навколо Бібліотеки...». 
Отже, й бібліотека нашого вузу 
разом із ректоратом прагне 
того, щоб її по праву називали 
найважливішим джерелом знань. 
Вона докладає всіх зусиль, 
щоб відповідати вимогам своїх 
користувачів. А це означає: 
бути доступною, оперативною, 

без створення адекватних 
ресурсів, електронних бібліотек, 
репозитаріїв тощо. 

Прикро, що багато хто з 
викладачів, у тому числі й ті, хто 
активно критикує будівництво 
нового навчально-бібліотечного 
ресурс-центру, не відвідують 
бібліотеку, не цікавляться новими 
книжковими надходженнями і 
не розуміють, що кожного року 
поповнення фондів складає в 
середньому майже 20-25 тис. 
навчальних і наукових видань. За 
останні 10 років фонд збільшився 
майже на 820 тис. прим, і 
нараховує вже близько 1,5 млн. 
одиниць зберігання. Зрозуміло, 

що потрібні додаткові площі, 
відповідний простір, стандартні 
умови достойного утримання 
та розвитку фонду навчальних, 
наукових, рідкісних видань. Крім 
того, сьогоднішній відвідувач 
бібліотеки, як науковець, так і 
студент, вимагає нових умов 
доступу до фондів - більш 
демократичних, вільних та 
відкритих. Це питання останніми 
роками дуже актуальне не 
тільки для нашої бібліотеки, 
а й для багатьох вузівських 
класичних бібліотек світу. 
Через різні обставини вони, 
нажаль, не мають потрібних 
технологічних і безпекових 
можливостей для розміщення 
фондів, забезпечення зручного 
використання та високого рівня 
захисту їх від крадіжок. 

Дехто вважає, що у 
глобальному світі Інтернет-
технологій не потрібні традиційні 
книжкові фонди, достатньо мати 
лише електронні ресурси. Проте, 
on-line опитування користувачів 
дозволяє констатувати, що 
більшість студентів (51,2%) 
бажає отримати у бібліотеці саме 
традиційні підручники, кодекси, 
хрестоматії та інші навчальні 
матеріали, всі й одразу (тобто 
одночасно потрібен великий 
фонд). Для цього під час видачі 
підручників вони заздалегідь 
складають списки, тобто черги, 
щоб отримати всі потрібні 
для навчання підручники. 
Одночасно, спираючись на дані 
on-line опитування (38,2%), 
ми впевнено можемо казати, 
що читати наукові коментарі 
до кодексу або підручники в 
електронному вигляді складно 
(особливо першокурсникам), 
та й техніки у вузі для цього 
недостатньо. 

Для розміщення універсаль-
ного бібліотечного фонду, елек-
тронних ресурсів університету та 

збільшення аудиторного фонду 
будується ресурсний освітньо-
науковий центр, що включає в 
себе бібліотечний комплекс та 
блоки навчальних аудиторій.. 

Саме в новій бібліотеці 
передбачені як традиційні, так 
і електронні читальні зали (і 
не по одному). Отже, сьогодні 
будівництво нової бібліотеки 
- це вірний крок колекти-
ву університету, відповідь на 
запити читачів, які бажають 
працювати в умовах, що 
будуть нарешті відповідати 
державним санітарним 
правилам і нормам роботи з 
електронно-обчислювальними 
машинами, матимуть систему 
кондиціонування, певні 
параметри мікроклімату та 
захисту, в них будуть розміщені 
робочі місця ЕОМ і ПЕОМ — не 
у підвальних та на цокольних 
поверхах (що заборонено), а в 
найсучасніших приміщеннях. 

Відкриття нової будівлі 
ресурсного освітньо-наукового 
центру та бібліотечного 
комплексу як його складової 
дозволить не лише підвищити 
якість обслуговування, збільшити 
кількість осіб, які одночасно 
отримують доступ до потрібної 
інформації, але і покращити 
умови праці бібліотечного 
персоналу, забезпечити гідні 
умови для освітнього процесу. 
До того ж, що дуже важливо, 
будуть збережені вже існуючі 
площі, а розміщення фондів 
у книгосховищах буде більш 
упорядкованим та організованим. 
До речі, за розрахунками 
приміщень зберігання фондів 
бібліотеки нашому університету 
необхідно збільшити їх втричі. 
Отже, нова бібліотека - це вимога 
часу та, власне, наших читачів. 
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