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ЗАСІДАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО  
ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

12 лютого 2009 р. відбулася нарада директорів бібліотек вищих шкіл III–IV рів-
нів акредитації Західного регіону України за темою “Відкритий електронний архів 
АНТРОПОС: перспективи співпраці ВНЗ м. Львова”. 

Заступник директора з автоматизації НБ ЛНУ ім. Івана Франка І. І. Огура оха-
рактеризував відкритий електронний архів “Антропос”, підкресливши його переваги 
для бібліотек, а також те, що “Антропос” має можливості розбудови модулів чи дирек-
торій відповідно до профілю університету. Директори бібліотек вишів ЛЗМО заціка-
вились цим питанням. Вирішили розпочати спільну роботу по долученню до проекту 
“Антропос” та створенню єдиного гуманітарного електронного архіву м. Львова. Рек-
торам львівських вишів були розіслані листи з короткою характеристикою проекту та 
пропозицією про приєднання. 

Учасників засідання проінформували, що НБ ЛНУ ім. Івана Франка пропонує 
щотижневі заняття з питань ведення роботи в “Антропосі”. 

13 травня 2009 р. відбулося засідання Львівського зонального методичного 
об’єднання. На засіданні були присутні директори та працівники бібліотек вишів ме-
тодичного об’єднання із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівець-
кої, Рівненської областей. 

Голова методичного об’єднання В. Ф. Кметь розпочав засідання з огляду ро-
боти бібліотек вишів методичного об’єднання за 2008 р. та їх проблем. 

Актуальним залишається питання покращення комплектування фондів бібліотек. 
Протягом останніх років бібліотеки Львівського ЗМО продовжують приділяти велику 
увагу науково обґрунтованому комплектуванню своїх книжкових фондів та попов-
ненню їх сучасною літературою. Пожвавішала співпраця з видавництвами України. 
Так, за 2008 р. НБ ЛНУ ім. І. Франка реалізувала програму презентацій з видавниц-
твами України, в рамках якої провели 14 презентацій. Дуже гострою залишається 
проблема обов’язкового примірника видань, оскільки серед його отримувачів в 
Україні немає жодної університетської бібліотеки. 

Велику увагу приділяємо міжнародному книгообміну, який сприяє поповненню 
фондів університетських бібліотек Львівського об’єднання – це майже 100 бібліотек-
партнерів, переважно з Польщі, Німеччини, Словенії, Болгарії, країн Балтії. Розпоча-
лися переговори з Францією щодо розподілу фондів, які мають інтерес для Східної 
Європи і підготови фахівців із реставрації книг. Ми розробили програму з реставрації 
цінних видань, а Флорентійський реставраційний центр готовий профінансувати деякі 
проекти. 

Протягом 2009 р. в НБ ЛНУ ім. І. Франка ліквідуються фонди кафедральних 
бібліотек. З 43 кафедральних бібліотек буде збережено чотири: бібліотеки кабінету 
математичної літератури, кабінету мистецтв, кабінету педагогіки та кафедральну біб-
ліотеку філософського факультету. 

В. Ф. Кметь зупинився на нових формах роботи з питань автоматизації бібліотек 
об’єднання: організація віртуальних електронних виставок, створення проекту “Від-
критий гуманітарний архів “Антропос” та ін. Він запропонував реєструвати публікації 
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про наші бібліотеки в Інтернет-ресурсах. Наприклад, матеріали презентації англомов-
ного проекту “Holodomor: Genocide by Famine” за сприянням Ліґи Українців Канади 
та Ліґи Українок Канади, яка включала показ документального фільму “Harvest of 
Despair (Жнива скорботи)” та експозицію плакатів про голодомор в Україні 1932–
1933 рр., було викладено в Інтернеті. 

Існує проблема фонду підручників: в бібліотеці повинно бути не менше п’яти 
примірників одного підручника. Для вирішення цієї проблеми необхідно розвивати 
сферу послуг, укладати угоди книгарень із видавництвами, згідно з якими видавати-
меться більшість підручників, що користуються попитом, формувати сховища під-
ручникового типу. 

В. Ф. Кметь ознайомив присутніх із планом роботи Львівського зонального мето-
дичного об’єднання на 2009 р. Під час його обговорення було запропоновано поновити 
сайт Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка і розміщувати на ньому нову інфор-
мацію про її діяльність, рекомендації з різних питань бібліотечної роботи, перспек-
тивні плани та звіти про роботу. 

Також бібліотекам об’єднання було рекомендовано при складанні звітів та пла-
нів роботи дотримуватися доповненої схеми таблиць основних статистичних показ-
ників роботи бібліотеки вишу. 

При обговоренні проекту “Положення про формування фондів бібліотеки ВНЗ” 
відбулася дискусія про комплектування та використання підручникового фонду бібліо-
теки університету. Було запропоновано реалізувати пропозиції бібліотечних праців-
ників ЛЗМО і прохати Міністерство освіти і науки України сприяти комплектуванню 
фондів певної бібліотеки літературою за профілем самого вишу. Також бібліотечні пра-
цівники ознайомилися з порядком ведення міжбібліотечного книгообміну. Всім було 
запропоновано укласти угоди про співпрацю. 

7 жовтня 2009 р. відбулося чергове засідання Львівського зонального мето-
дичного об’єднання. На ньому були присутні директори та працівники бібліотек ви-
шів методичного об’єднання із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чер-
нівецької, Рівненської областей. На засіданні обговорювалося питання автоматизації 
бібліотек вишів ЛЗМО України. Голова методичного об’єднання, директор НБ ЛНУ 
ім. І. Франка В. Ф. Кметь відзначив переваги автоматизації бібліотек вишів метод-
об’єднання, ефективність використання комп’ютерної техніки (електронні каталоги, 
доступ до цифрових бібліотек, оновлення електронних БД, перехід на автоматизова-
ну систему обслуговування читачів) і на прикладі НБ ЛНУ ім. Івана Франка розповів, 
як здійснюється перехід на автоматизовану систему обслуговування користувачів. 
Він зупинився на проблемах формування електронних фондів бібліотек і запросив 
директорів бібліотек вишів до співпраці і створення спільної концепції інформаційної 
політики. 

Заступник директора з питань автоматизації НБ ЛНУ ім. Івана Франка І. І. Огу-
ра провів презентацію подарункового пакету АБІС “ГАЛС” для бібліотек України. 
Система створювалася протягом 2002–2009 рр., що дало змогу закласти в її основу 
найновіші досягнення інформаційних технологій. Було розроблено оригінальну техно-
логію нового покоління, призначену для проектування інформаційних систем будь-
яких масштабів. ГАЛС використовує технологію, яка забезпечує статус де-факто стан-
дарту усюди, де необхідність надійності, функціональності, захищеності виступає на 
перший план, і, на відміну від багатьох розповсюджених програмних комплексів да-
ного напряму, реально забезпечує роботу системи в корпоративних мережах, в тому 
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числі з використанням модемного зв’язку та Інтернету. З 1 листопада вже буде гото-
вий диск з цією системою (безкоштовна версія). 

Презентацію проекту-доступу до електронних версій книг видавництва “Центр 
навчальної літератури” через Інтернет провели його представники П. В. Монтаг та 
С. В. Пушкарьов. Асортимент видавництва складає понад 1500 навчальних та прак-
тичних видань, щомісяця видається 10 нових книг. Сайт видавництва призначений 
для користування книгами “Центру навчальної літератури” через веб-інтерфейс на 
умовах платного доступу. Бібліотекам об’єднання запропонувати взяти участь у цьому 
проекті як користувачам. Видавництво готове надати тріал-періоди для університет-
ської мережі. Так, наприклад, до 19 жовтня 2009 р. 500 повнотекстових підручників 
будуть виставлені у внутрішній мережі ЛНУ ім. І. Франка для безкоштовного користу-
вання. 

Стаття надійшла до редколегії 13. 11. 2009 
Прийнята до друку 4. 12. 2009 
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