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V. Lisogor 

CREATION AND USE OF ELECTRONIC RESOURCES ON LOCAL HISTORY 

The use of computer technologies allowed the library's work in local lore to rise to a new 

level: electronic local lore catalogs and file cabinets are being used, multimedia equipment is being 

widely used, and own library sites are being created that cover all aspects of the library's life, 

including local lore activities. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ФОНДУ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК: 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ МДУ) 

 

На сучасному етапі бібліотеки вищих навчальних закладів займають провідні позиції 

у вирішенні глобального завдання побудови інформаційного суспільства. Без сучасної 

вузівської бібліотеки немає сучасного освітнього, наукового і педагогічного процесу. 

Специфіка бібліотек вищих навчальних закладів полягає в тому, що з одного боку, 

необхідно зберігати фонд бібліотеки, а з іншого – великі масиви навчальної літератури 

повинні бути надані студентам на період навчання в університеті. Тому питання збереження 

фондів завжди залишається актуальним. 

Збереження документного фонду – є одною з основних задач, без належного 

виконання якої наукові бібліотеки вищих навчальних закладів не тільки не зможуть повною 

мірою задовольняти запити користувачів, а й зіткнутися із загрозою їх часткової або повної 

втрати. Під збереженням бібліотечного фонду розуміється система заходів щодо 

забезпечення цілісності та нормального фізичного стану документів: створення оптимальних 

умов зберігання, підтримання необхідного світлового, температурно-вологісного, санітарно-

гігієнічного режимів, регулярні профілактичні огляди, систематична чистка фонду, 

своєчасна реставрація, виховання у читачів дбайливого ставлення до книги. 

Робота відділу зберігання фондів є важливою складовою в роботі наукової бібліотеки 

Маріупольського державного університету. Робітники відділу допомагають працівникам 

бібліотеки організувати процес збереження документів фонду на всіх етапах його організації 

та використання. 

Значний досвід роботи відділу з питань збереження документів був відображений у 

статтях, методичних матеріалах та пам’ятках. Так, працівники відділу розробили «Методику 

вивчення фізичного стану документного фонду НБ МДУ», яка пропонує етапи проведення 

порядку обстеження фізичного стану та виявлення характеру пошкодження документа, на 

підставі чого заповнюється Паспорт фізичного стану документа, а загальні відомості про 

фізичний стан фонду заповнюються в Паспорті збереження документного фонду бібліотеки, 

що дозволяє отримати загальну картину стану фонду в цілому та прогнозувати подальше 

планування заходів по відновленню, а також оцінювати матеріальні витрати на їх реалізацію. 

Дана Методика була опрацьована на навчально-практичному семінарі для 

співробітників наукової бібліотеки МДУ, на якому була розглянута матеріальна конструкція 

книги, характер пошкодження документів, а також надані рекомендації щодо аналізу 

фізичного стану документів, правильного заповнення паспортів та підтримки нормативних 

режимів зберігання документів. 

Створення Методики вивчення фізичного стану документного фонду стало підставою 

для написання «Методичних рекомендацій щодо вивчення фізичного стану документного 

фонду бібліотеки», які допомагають розглянути вивчення фізичного стану фонду як одного з 

ключових напрямків роботи бібліотеки щодо його збереження. 
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Для співробітників бібліотеки була розроблена «Пам'ятка про матеріальну 

відповідальність за збереження фонду», яка регламентує права і обов’язки працівників 

бібліотеки, дотримування ними встановлених правил обліку, зберігання та використання 

бібліотечного фонду, а також їх відповідальність за шкоду заподіяну внаслідок порушення 

покладених на них трудових обов’язків. 

У 2007 р. в бібліотеці було створено Фонд рідкісних і цінних книг (ФРЦК). Це 

рідкісні довідкові видання – енциклопедії та довідники кінця ХІХ – початку ХХ століття та 

цінні видання краєзнавчого характеру з історії та культури м. Маріуполя та Приазовського 

краю. Фонд використовується у виставковій культурно-просвітницькій роботі бібліотеки для 

популяризації книг та читання, а також в обслуговуванні читачів з метою ведення науково-

дослідної та науково-методичної роботи. 

Для оптимального використання ФРЦК були розроблені Пам’ятки: Про порядок 

експонування та копіювання документів ФРЦК, яка визначає умови збереження книжкових 

пам’яток на виставках та оглядах літератури тощо, та правила виготовлення копій на ці 

документи; Про порядок користування документами ФРЦК, яка визначає для читачів 

правила користування документами фонду. 

Всі методичні матеріали використовуються у семінарах, практикумах та бесідах з 

питань збереження фонду та спрямовані на продовження максимального терміну 

використання документів в НБ МДУ.   

Отже, робота по збереженню документаційного фонду є важливою складовою роботи 

наукової бібліотеки МДУ. 

S. Natyama 

THE PRESERVATION OF THE DOCUMENTARY FUNDS OF THE SCIENTIFIC 

LIBRARIES: PECULIARITIES OF ORGANIZATION 

(on the basis of the scientific library of Mariupol State University) 

The article considers the problem of preservation of library funds available at present, also 

deals with the creation of optimal conditions of safety and security of the University funds while 

using them. There discussed the matters of accurate usage of the library funds of the scientific 

library of the Mariupol State University. 
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DIRECT-MATKETINQ  

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШОЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ 

 

Direct-Matketinq (прямой маркетинг или директ-маркетинг, ДМ) сегодня, пожалуй, одно 

из востребованных направлений в украинском маркетинге и рекламе. Спрос на услуги ДМ 

неуклонно растет, а если есть спрос, то закономерен и рост числа специализированных 

агентств и соответствующих служб в рекламных агентствах, которые и призваны этот спрос 

удовлетворить. Оказание услуг начинается от простой почтовой рассылки или курьерской 

доставки рекламных материалов, представленных заказчиком, и заканчивая разработкой и 

реализацией сложных многоэтапных проектов. Ведь ДМ-проекты отличаются от 

«привычных» видов традиционной рекламы и продвижения. К рекламе на ТВ, радио, в 

прессе, наружной рекламе, потребители привыкли. Эти каналы продвижения уже вошли в 

потребительскую жизнь, заняли свое место и выполняют свои функции. 

Рассмотреть основные преимущества ДМ перед другими способами рекламы и 

продвижения, которые изначально заложены в самой сути процесса, задача данной 

публикации, но главное – возможность применения этого инструмента маркетинга в рекламе 

образовательных услуг. 
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Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з 

проблеми забезпечення сталого розвитку людства, яка відбулася 09 листопада 

2016 року. Ключовою темою конференції стало виявлення ролі інформації та 

культури як ключових чинників, що здатні забезпечити стабільне 

функціонування суспільної моделі в умовах підвищених ризиків. До збірника 

увійшли тези доповідей, присвячених дослідженню інформаційно-культурних 

процесів в різних дискурсах суспільного буття. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, а 

також усім, хто цікавиться сучасними проблемами науки та освіти. 
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