Інформаційний пакет ECTS

БІБЛІОТЕКА
Провідні напрями діяльності бібліотеки: комплектування та формування інформаційно-бібліотечних фондів; систематизація, класифікація, індексування науковонавчальної літератури; каталогізація, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату; постійне наповнення електронних баз даних – складових електронного каталогу – інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС”; робота щодо створення корпоративного
електронного каталогу Національної академії та регіональних інститутів; науково-бібліографічна робота; бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування
слухачів усіх форм навчання, аспірантів, докторантів,
здобувачів, наукових працівників, професорськовикладацького складу Національної академії; взаємодія з
інформаційно-бібліотечними підрозділами регіональних інститутів, провідними науково-методичними
центрами України, співпраця з установами, організаціями України та зарубіжних країн.
Складові сукупних фондів бібліотеки Національної
академії:
- Книжковий фонд;
- Фонд дисертацій, захищених у Національній академії (м. Київ);
- Фонд авторефератів дисертацій, захищених у Національній академії та регіональних інститутах державного
управління;
- Фонд авторефератів дисертацій установ, організацій
України та зарубіжних країн;
- Фонд періодичних видань.
Для читальних залів відділу здійснюється передплата
фахових спеціалізованих періодичних видань українською, російською та іноземними мовами.
Відповідно до здійснюваної передплати щорічно готуються:
“Перелік передплатних фахових, спеціалізованих вітчизняних та зарубіжних видань із зазначенням адрес
структурних підрозділів Національної академії, де надано можливість працювати з виданнями”;
“Бібліографічний перелік періодичних видань з інтернет-адресами, внесених до бази даних “Періодичні видання” електронного каталогу ІПС відділу САБ “ІРБІС”.
У бібліотеці застосовуються новітні інформаційнокомунікаційні технології. Запроваджена у роботі бібліотеки електронна версія САБ “ІРБІС64” є ліцензійним
програмним продуктом та відповідає міжнародним, міждержавним стандартам, підтримує усі національні бібліографічні стандарти та формати. В межах САБ “ІРБІС64”
функціонує електронний каталог.

Періодичні видання, Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах,
Автореферати дисертацій інших установ, організацій України та зарубіжних країн, Публікації ЄС, Публікації Світового банку. Бази даних електронного каталогу, виставлені на
веб-сторінці зовнішнього порталу Національної академії, і
користувачі мають змогу працювати в локальній академічній мережі та в режимі віддаленого доступу.
У бібліотеці функціонує локальна автоматизована мережа, що налічує 29 комп’ютерних робочих місць для читачів,
яким надано доступ до інформаційних інтернет-ресурсів
бібліотек, науково-навчальних установ, науковоінформаційних центрів України та світу на базі САБ
“ІРБІС64”.
Систематизація, класифікація, індексування інформаційних матеріалів та документів у бібліотеці здійснюється відповідно до таблиць міжнародної системи класифікування
документів – Універсальної десяткової класифікації (УДК).
До науково-навчальних комунікативних заходів у Національній академії, до загальнодержавних свят, , урочистих
подій державного значення та подій міжнародного характеру готуються та проводяться цикли тематичних традиційних виставок.
Традиційні тематичні виставки супроводжуються розробкою віртуальних виставок у вигляді структурованих електронних бібліографічних переліків, бібліографічних покажчиків, які представлено на зовнішньому порталі Національної академії.
У бібліотеці функціонують два читальні зали, два абонементи.
Обслуговування користувачів здійснюється за графіками:
вул. Ежена Потьє, 20, тел.: (044) 456-52-86
- понеділок – п’ятниця 9.00 – 20.00;
- субота, неділя – вихідні дні;
- остання п’ятниця місяця – санітарний день;
вул. Пугачова, 12/2, тел. (044) 481-21-50
- понеділок – п’ятниця 9.00 – 19.00;
- субота, неділя – вихідні дні;
- останній день місяця – санітарний день.
У міжсесійний період обслуговування користувачів здійснюється:
- понеділок – четвер 9.00 – 17.45;
- п’ятниця 9.00 – 16.30;
- субота, неділя – вихідні дні.

