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ЗАСІДАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО  
ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

4 лютого 2010 р. відбулося засідання Львівського зонального методичного об’єд-
нання, на якому було обговорено пропозиції бібліотек об’єднання щодо Концепції 
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека–XXI”, 
яка спрямована на розв’язання найважливіших бібліотечних проблем. Керівники 
бібліотек детальніше розглянули варіант побудови “Бібліотеки–ХХІ”, орієнтований 
на реалізацію системи, яка включає розподілені системи накопичення електронних 
бібліотечних і архівних ресурсів, єдиний оснащений інтелектуальним довідково-по-
шуковим апаратом центр каталогізації, який забезпечує збір бібліографічних записів 
та архівних описувань і надання можливості їх використання всім учасникам, репози-
тарій електронних бібліотечних та архівних ресурсів. Найважливіші пропозиції були 
включені до плану роботи ЛЗМО на 2010 рік. 

Керівники бібліотек вищих навчальних закладів ухвалили рішення проводити 
навчання та стажування для працівників бібліотек ВНЗ Львівського методичного 
об’єднання на базі НБ ЛНУ імені Івана Франка, а також запланувати відвідування 
бібліотек вищих навчальних закладів об’єднання з метою вивчення та обміну досвідом. 
Після обговорення план роботи ЛЗМО бібліотек ВНЗ на 2010 рік було затверджено. 

15–16 вересня 2010 р. в м. Ужгороді відбулася нарада-семінар директорів бібліо-
тек ВНЗ “Внесок бібліотек вищих навчальних закладів Київської та Львівської зон у 
розвиток освіти і науки”. Цей захід, присвячений 65-річному ювілею Ужгородського 
національного університету, проводився на базі Наукової бібліотеки Ужгородського 
національного університету під керівництвом Науково-методичної бібліотечної комі-
сії МОН України. Організацію та проведення семінару ініціювали Наукова бібліотека 
імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
та Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Вітали гостей проректор Ужгородського національного університету І. П. Сту-
деняк, представники кафедри туризму УжНУ, а також артисти Закарпатського театру 
народні артисти України Клара Лабик та Петро Матій. Співаки виконали пісні на 
слова бібліотекаря-поетеси, заслуженного працівника культури України, завідувача 
сектору Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету Софії Сороки. 
В рамках наради-семінару відбулася і презентація її книги “Моє Закарпаття: поезії”. 

Під час наради-семінару учасники представили доповіді про актуальні пробле-
ми діяльності сучасних наукових бібліотек ВНЗ в Україні, обговорили їх, підвели 
підсумки, а також ознайомилися з роботою Наукової бібліотеки Ужгородського на-
ціонального університету. 

Голова Львівського зонального методичного об’єднання, директор Наукової біб-
ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка доцент Василь 
Федорович Кметь зробив огляд діяльності бібліотек ВНЗ Західного регіону України. 

Директор Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного техніч-
ного університету “Київський політехнічний інститут” Василь Герасимович Дригайло 
розповів про формування та використання електронної бібліотеки НТУ України “КПІ”, 
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зупинився на технічних проблемах створення єдиної електронної бібліотеки, а також 
презентував свої чотири книги: “Основи організації роботи бібліотеки вузу”, “Основи 
управління бібліотекою вищого учбового закладу”, “Технології роботи бібліотеки”, 
“Основи наукової організації праці в бібліотеці”. 

З презентаціями своїх бібліотек виступили директор бібліотеки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Валентина 
Степанівна Білоус, директор бібліотеки Національного університету державної по-
даткової служби України Світлана Ярославівна Цимбалюк та директор бібліотеки 
Закарпатського державного університету Марія Миколаївна Медведь. 

Відбулося засідання Круглого столу “Роль бібліотек вищих навчальних закладів 
у реалізації програми “Бібліотека–ХХІ”. Заслухавши та обговоривши доповіді й ви-
ступи про участь бібліотек ВНЗ у реалізації Державної цільової національно-культур-
ної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека–ХХI”, 
учасники наради-семінару відзначили тенденцію перетворення бібліотек у навчально-
наукові інформаційні центри, зростання їхньої ролі і значення у модернізації вищої 
освіти України. Водночас було наголошено на необхідності вирішення проблем, які 
ускладнюють розвиток інноваційної бібліотечної діяльності. 

На підставі вищенаведеного на нараді-семінарі керівники бібліотек вищих на-
вчальних закладів ухвалили рекомендувати Міністерству освіти і науки України поно-
вити безкоштовне передання підручників бібліотекам ВНЗ за рознарядкою навчально-
методичного центру вищої освіти при МОН України; включити до навчальних планів 
дисципліну “Введення у спеціальність” курсу “Основи інформаційної культури” для 
студентів перших курсів усіх ВНЗ; внести клопотання на розгляд Кабінету Міністрів 
України про відкриття Державної цільової програми “Будівництво бібліотечних 
споруд”, у рамках якої як першочергове завдання передбачити необхідність будів-
ництва споруди для найбільшої у Закарпатті бібліотеки – Наукової бібліотеки Ужго-
родського національного університету; підтримати у вирішенні питання про вне-
сення до Переліку працівників бібліотек, які мають право на доплату за вислугу років 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. за № 84, посад ін-
женера, техніка, системного адміністратора, веб-адміністратора, оператора, які забез-
печують належний рівень функціонування автоматизованих бібліотечних інформа-
ційних систем ВНЗ; ввести до штатного розпису Департаменту вищої освіти штатну 
одиницю для активізації бібліотечно-інформаційної діяльності галузі. 

Керівникам вищих навчальних закладів було рекомендовано сприяти форму-
ванню єдиної інформаційної бібліотечної системи України, забезпеченню цільового 
фінансування для створення електронних бібліотек своїх ВНЗ; не допускати випадків 
відчуження бібліотечних приміщень або їхнього використання не за призначенням; 
дотримуватися нормативів функціонування систем протипожежної та охоронної 
сигналізації у бібліотеках вищих навчальних заходів. 

Стаття надійшла до редколегії 12.10.2010 
Прийнята до друку 15.10.2010 
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