Типове положення про наукову бібліотеку вищого навчального
закладу«Національна академія управління»
1. Загальні положення
1.1.

Бібліотека

є

навчальним,

науковим,

інформаційним

та

культурно-

просвітницьким структурним підрозділом вищого навчального закладу.
1.2. Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України
"Про вищу

освіту",

Законом

України

"Про

бібліотеки

і бібліотечну

справу",

нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими
навчальними закладами України, Статутом вищого навчального закладу, а також цим
положенням.
1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти
і

культури,

дотримуючись

принципів

гуманізму

і

демократизму,

пріоритету

загальнолюдських цінностей і моралі.
1.4. Вищий навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та
матеріальні

умови,

необхідні для

функціонування

бібліотеки,

зокрема,

належне

зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення
бібліотеки.
1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік
основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою,
які затверджуються ректором вищого навчального закладу і складаються на основі
Типових правил користування бібліотекою.
2. Завдання бібліотеки
2.1. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю вищого навчального
закладу та інформаційних потреб читачів.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та
інформаційного

обслуговування

студентів,

аспірантів,

професорсько-викладацького

складу, наукових працівників, співробітників вищого навчального закладу та інших
категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до
книжкових фондів (згідно з правилами користування бібліотекою).
2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої
свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого
розвитку.
2.4. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей,
історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.
2.5. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як
традиційних, так і нових носіїв інформації.
2.6. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі
нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних
процесів.
2.7. Створення

електронних

баз даних, організація та ведення

довідково-

бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних
технологій.
2.8.

Виховання

інформаційної

культури

читачів,

прищеплення

їм

навичок

користування книгою та бібліотекою.
2.9.

Координація

діяльності

бібліотеки

з

структурними

підрозділами

та

громадськими організаціями вищого навчального закладу. Співпраця та взаємодія з
бібліотеками інших систем та відомств.
3. Зміст роботи
3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.
3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів
на абонентах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
3.1.2. Безкоштовно забезпечує читацький контингент вищого навчального закладу
основними бібліотечними послугами.
3.1.3. Реалізує можливості взаємо використання бібліотечних фондів за допомогою
міжбібліотечного

та

міжнародного

абонементів,

внутрішнього

та

міжнародного

книгообміну, електронної доставки документів тощо.
3.1.4.

Вивчає

інформаційних

інформаційні

запитів

науковців

потреби
та

та

здійснює

студентів

оперативне

вищого

забезпечення

навчального

закладу,

