ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ
УНІВЕРСИТЕТУ НА 2014-2017 РОКИ
І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Діяльність бібліотеки Університету як важливого структурного
підрозділу здійснюється у контексті реалізації “Концепції розвитку Київського
Університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки” та “Програми
розвитку Київського Університету імені Бориса Грінченка на 2013-2017 роки” і
спрямована на створення сучасного інформаційно-освітнього середовища
Університету, формування сучасних бібліотечно-інформаційних ресурсів для
наукової та освітньої мобільного викладачів та студентів, розвиток
публікаційної активності науковців Університету.
Перспективи розвитку бібліотеки базуються на поєднанні традиційних
форм роботи та широкого впровадження сучасних комп’ютерних і
телекомунікаційних технологій, інформатизації бібліотечних процесів,
забезпечення науково-методичного супроводу різних напрямів діяльності
Університету.
Основні принципи діяльності бібліотеки:
– студентоцентризм;
– партнерство;
– доступність;
– оперативність;
– інформатичність;
– інформативність;
– інноваційність.
Місія бібліотеки – сприяти цілісному розвитку гармонійної особистості,
забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб шляхом створення
сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища Університету.
Візія бібліотеки – підвищення рівня і якості бібліотечно-інформаційного
обслуговування навчального процесу, наукової та інноваційної діяльності;
створення єдиного інформаційно-комунікативного середовища Університету та
інтеграція бібліотечних ресурсів у світову мережу освітніх послуг і наукових
комунікацій.
Пріоритети розвитку бібліотеки, узгоджені з основними стратегіями
розвитку Університету і спираються на ключові цінності університетської
спільноти:
1. Бібліотечно-інформаційне забезпечення запитів студентів та викладачів
у процесі навчання.
2. Удосконалення документо-інформаційних фондів бібліотеки для
зручності користувачів.
3. Розвиток кумулятивно-комунікативного середовища навчальних,
науково-методичних та інформаційних ресурсів як основи особистісного
зростання у процесі реалізації змісту освіти.
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4. Упровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси,
забезпечення науково-методичного супроводу різних напрямів діяльності
Університету.
5. Сприяння розвиткові міжнародної публікаційної активності науковців
Університету з метою популяризації їхніх доробків у світі.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
І. Бібліотечно-інформаційне забезпечення запитів студентів та
викладачів у процесі навчання
№
з/п
1.

2.

3.

Завдання

Перелік заходів

Термін виконання

Формування
інформаційних
ресурсів і
забезпечення
відповідності
складу й обсягу
фонду
інформаційним
потребам
користувачів

1.1. Комплектування
бібліотечного фонду
навчальної літератури
відповідно до навчальних
планів фахової підготовки
студентів та інформаційних
потреб користувачів

2014-2017

1.2. Створення
інтерактивної системи
взаємодії бібліотеки і
кафедр Університету з
питань комплектування
бібліотечного фонду та
придбання фахових
періодичних видань

2014-2015

Активізація роботи
з накопичення
електронних
ресурсів

2.1. Придбання навчальних
документів на електронних
носіях і організація доступу
до них, у т.ч. у режимі
онлайн

2014-2015

2.2. Наповнення
інституційного та
внутрішнього репозиторіїв
навчально-методичними
матеріалами та
документами

2014-2017

3.1. Перехід на
автоматизоване бібліотечне

2014-2015

Модернізація
бібліотечних послуг
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обслуговування всіх
категорій користувачів як у
локальній мережі, так і у
мережі Інтернет:
створення електронної 2014-2015
бази даних
користувачів;
2014-2015
упровадження
системи електронного
читацького квитка
2014-2015
упровадження
електронного
замовлення
документів
4.

Підвищення рівня
ІКТ-компетентності
студентів і науковопедагогічних
працівників

4.1. Підготовка методичних
матеріалів з питань
користування цифровим
контентом і документними
ресурсами бібліотеки

2014-2015

4.2. Проведення тренінгів з 2014-2017
користування електронними
ресурсами бібліотеки та
навігації в онлайн-ресурсах
для студентів, магістрів,
викладачів
2014-2017
4.3. Надання
консультативної допомоги у
використанні бібліотечних
ресурсів і пошуку
документів
ІІ. Удосконалення документо-інформаційних фондів бібліотеки
для зручності користувачів
№
з/п
1.

Завдання
Формування
науковоінформаційних
ресурсів

Перелік заходів

Термін виконання

1.1. Активізація
2014-2017
комплектування фонду
науковими виданнями з
урахуванням перспективних
напрямів наукових
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досліджень

2.

Популяризація
наукового доробку
співробітників
Університету

1.2. Збільшення
асортименту вітчизняних і
закордонних фахових
періодичних видань

2014-2017

2.1 Висвітлення результатів
науково-дослідної теми
Університету в
інституційному репозиторії

2014-2015

2.2. Створення електронних
баз даних (повнотекстової
та бібліографічної) за
результатами НДР
Університету

2015-2016

2.3.Участь в освітніх
виставках з метою
популяризації наукового
доробку викладачів
Університету

2014-2017

2.4. Підготовка
2014-2017
бібліографічних покажчиків
науковців-ювілярів
Університету
3.

Забезпечення
доступу до світових
і вітчизняних
науково-освітніх
ресурсів з
використанням
інформаційнокомунікаційних
технологій

3.1. Організація участі у
тріал-доступах до світових
електронних наукових
ресурсів з перспективою
придбання у подальшому
тематичних цифрових
колекцій через асоціацію
Інформатіо-Консорціум

2014-2015

3.2. Забезпечення через веб- 2014-2017
сайт бібліотеки доступу до
відкритого цифрового
наукового контенту
4.

Здійснення
інформаційно-

4.1. Оперативне
інформування про нові

2014-2017
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бібліографічного
надходження в
супроводу науково- автоматизованому режимі
дослідної діяльності
ІІІ. Розвиток кумулятивно-комунікативного середовища навчальних,
науково-методичних та інформаційних ресурсів як основи особистісного
зростання у процесі реалізації змісту освіти
№
з/п
1.

Завдання
Удосконалення
науковометодичного
супроводу з метою
підвищення якості
навчального
процесу

Перелік заходів

Термін виконання

1.1. Створення
2015
медіабібліотеки з
відеолекціями провідних
вітчизняних та закордонних
учених, діячів культури та
державних діячів
1.2. Створення цифрової
колекції навчальних
матеріалів для студентів
творчих спеціальностей
(“Дизайн”, “Музичне
мистецтво”,
“Хореографія”)

2014-2015

1.3. Проведення
тематичних виставок,
круглих столів, зустрічей з
видатними науковцями та
культурними діячами

2014-2017

2.

Популяризація
наукової і
літературної
спадщини
Бориса Грінченка

2.1. Оцифровка рідкісних і 2014-2016
цінних документів музею
Б.Д.Грінченка з подальшим
представленням їх у
цифрових колекціях
(“Культура України”,
“Європіана”, “Світова
цифрова колекція”)

3.

Створення єдиного
інформаційного
середовища
навчальних закладів
м. Києва

3.1. Організація та
проведення майстер-класів
для навчання шкільних
бібліотекарів з питання
використання ІКТ та

2014-2017
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створення електронного
середовища школи

4.

Створення
тренінгового
середовища для
студентів
спеціальностей
“Бібліотечна
справа”,
“Книгознавство,
бібліотекознавство
та бібліографія”,
“Видавнича справа
та редагування”

4.1.Організація навчальновиробничої практики
4.2.Проведення зустрічей з
фахівцями бібліотечноінформаційної сфери
4.3. Проведення
навчально-методичних
семінарів для
ознайомлення студентів з
найновішими ідеями та
сучасним досвідом роботи
вітчизняних і закордонних
бібліотек
4.3. Залучення
працівників бібліотеки до
проведення окремих
практичних занять
студентів відповідних
спеціальностей
4.4. Запровадження у
навчання студентів
відповідних
спеціальностей принципу
“один день у бібліотеці”

5.

5.1. Постійне поповнення
Створення та
літератури та електронних
розвиток в
документів з питань
структурі бібліотеки лідерства-служіння та
Університету секції організація вільного
“Читання з
доступу до ресурсу
лідерства” та
проведення
5.2. Інформаційне
семінарів, читань,
забезпечення регулярних
обговорень
семінарів з обговорення
проблематики лідерства
6.1. Налагодження співпраці

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014

2014-2017

2014-2017
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6.

7.

Здійснення
співпраці у сфері
бібліотечної
діяльності

Рекламування
Університету на
ринку освітніх
послуг

з бібліотеками закордонних
Університетів-партнерів
6.2. Участь бібліотеки у
міжнародних і
всеукраїнських проектах
УБА, спрямованих на
формування і розвиток
науково-інформаційних
ресурсів

2014-2015

2014-2017

7.1. Популяризація ресурсів
і послуг бібліотеки у
соціальних мережах

2014-2017

7.2. Участь у роботі
міжнародних,
всеукраїнських науковопрактичних конференціях,
семінарах з доповідями і
повідомленнями

2014-2017

7.3. Оприлюднення
результатів діяльності
бібліотеки у періодичних
виданнях

2014-2017

IV. Упровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси,
забезпечення науково-методичного супроводу різних напрямів діяльності
Університету
№
з/п
1

Завдання

Перелік заходів

Термін виконання

Автоматизація
бібліотеки

1.1. Запровадження
автоматизації всіх
бібліотечних процесів

2014-2016

1.2. Штрих-кодування
бібліотечного фонду

2014-2016

1.3. Придбання модуля
“Повнотекстові БД ІРБІС”
для створення сучасної
електронної бібліотеки

2015
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2.

Модернізація
бібліотечних послуг
і удосконалення
системи
бібліотечноінформаційного
обслуговування

1.4. Продовження створення
електронного каталогу з
елементами електронної
бібліотеки через систему
посилань від
бібліографічного запису до
повних текстів документів

повну
комплектацію
завершити до
кінця 2015 р.

1.5. Представлення
електронного каталогу
бібліотеки Університету
у розподільному
корпоративному
електронному каталозі, з
питань освіти, педагогіки,
психології, створеному на
платформі ДНПБ України
ім. В.О.Сухомлинського

2016

1.6. Участь в проекті
корпоративної каталогізації
спільно з ДНПБ України
ім. В.О.Сухомлинського

2016

2.1. Перехід на
автоматизоване бібліотечне
обслуговування всіх
категорій користувачів

2014

2.2. Організація
електронного замовлення
користувачами необхідних
документів через
електронний каталог

2016

2.3. Удосконалення системи 2014-2015
міжбібліотечного
абонементу з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних
технологій
3.

Розширення
інформаційного

3.1. Модернізація структури 2014-2017
сайту, розширення спектру
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сервісу на основі
онлайн-технологій

інформаційних послуг сайту
відповідно до вимог
навчального, виховного і
наукового процесів
Університету
3.2. Розвиток системи
електронної доставки
документів (ЕДД)
користувачам у тісному
співробітництві з
провідними бібліотеками
України

2014-2017

3.3. Створення сервісу
“Віртуальна довідка”

2014

3.4. Підготовка та
проведення тематичних
віртуальних виставок

2014-2017

3.5. Надання користувачам
через авторизований доступ
в електронному каталозі
повних текстів навчальних і
навчально-методичних
видань

2014-2017

V. Сприяння розвиткові міжнародної публікаційної активності
науковців Університету з метою популяризації їхніх доробків у світі
№
з/п
1.

Завдання

Перелік заходів

Термін виконання

Інформаційне
забезпечення
розвитку наукового
потенціалу

1.1. Долучення наукових
періодичних видань
Університету до
національної реферативної
бази даних “Джерело”

2014-2017

1.2. Представлення фахових
наукових збірників у
всеукраїнській базі даних
“Україніка наукова”

2014-2017

1.3. Оприлюднення фахових 2014-2017
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наукових публікацій,
матеріалів конференцій,
семінарів у інституційному
репозиторії
1.4. Створення
консультативної групи з
підтримки публікаційної
діяльності науковопедагогічного колективу та
оприлюднення результатів
наукових досліджень у
закордонних періодичних
виданнях, що індексуються
науково-метричними
платформами

2014

Додаток до наказу № 68 від 28.02.2014 р.

