МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23.03.2007 р. N 1/9175
Ректорам (директорам) вищих
навчальних закладів
III  IV рівнів акредитації
Відповідно до Законів України "Про вищу освіту", "Про Національну
програму інформатизації", "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та з метою
подальшого вдосконалення роботи бібліотек вищих навчальних закладів,
підвищення їх ролі у поліпшенні навчальновиховного процесу зобов'язати
керівників вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації забезпечити
правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для
функціонування бібліотек, зокрема, належне зберігання, використання і
поповнення їх фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотек.
Перевіркою міністерства встановлено, що значна частина бібліотек
мають слабку матеріальнотехнічну базу, не забезпечені достатньою
кількістю (чи не мають зовсім) персональних комп'ютерів та ліцензованого
програмного забезпечення для створення електронних каталогів,
електронних баз даних, не підключені до мережі Інтернет, мають тісні
приміщення для зберігання бібліотечних фондів (серед яких багато рідкісних
та цінних видань) та читальні зали, які не відповідають вимогам Ліцензійних
умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (наказ МОН N 847 від
24.12.2003 р.).
Наголошуємо, що Міністерство освіти і науки України при
ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів буде враховувати
стан автоматизації бібліотек та комп'ютерне забезпечення їх інформаційної
діяльності.
З цією метою ректорам (директорам) вищих навчальних закладів усіх
рівнів акредитації:
 забезпечити необхідні умови для створення електронних каталогів
бібліотечних фондів та їх повноцінного функціонування і розвитку;
 всебічно сприяти зміцненню матеріальнотехнічної бази бібліотек,
впровадженню в практику їх діяльності нових інформаційних та
телекомунікаційних технологій, обладнанню сучасною комп'ютерною
технікою та програмним забезпеченням, сприяти підключенню їх до мережі
Інтернет;
 дотримуватись нормативів цільового відрахування 10  15 %
позабюджетних коштів на комплектування бібліотечних фондів та розвиток
бібліотек;
 сприяти підвищенню соціального статусу бібліотечних працівників
(надання їм щорічних додаткових відпусток, грошової допомоги на
оздоровлення та відпочинок, преміювання тощо);

 всіляко сприяти підвищенню рівня автоматизації бібліотек шляхом
придбання сучасних технічних засобів, комп'ютерної техніки, ліцензійних
програмних продуктів, засобів зв'язку;
 відповідно до листа МОН N 14/18.268 від 11.01.2002 р. забезпечувати
обслуговування бібліотечної локальної мережі та комп'ютерної техніки
фахівцями відповідних структурних підрозділів вищих навчальних закладів;
 для забезпечення повноцінного функціонування та розвитку
бібліотечних комп'ютерних мереж знайти можливість доплати програмістам,
системним адміністраторам, технікам (операторам), що обслуговують
бібліотечну комп'ютерну техніку;
 надати бібліотекам допомогу у створенні та підтримці інформаційних
порталів і сайтів;
 розглянути питання щодо можливості оснащення бібліотек
обладнанням для копіювання документів, перегляду та прослуховування
інформаційних матеріалів, системи контролю та захисту бібліотечних фондів
від несанкціонованого виносу;
 включити до навчальних планів підготовки фахівців дисципліну
"Інформаційна культура студента";
 вивчити питання щодо стану бібліотечних будівель, особливо тих, що
є пам'ятками архітектури та мають у своїх книгосховищах цінні і рідкісні
видання;
 не допускати випадків відчуження бібліотечних приміщень або
використання їх не за призначенням;
 в межах чинного законодавства визначити і запровадити перелік
платних послуг бібліотек вищих навчальних закладів;
 розглянути на засіданнях Вчених (педагогічних) рад вищих
навчальних закладів питання щодо вдосконалення роботи бібліотек та
підвищення їх ролі у поліпшенні навчальновиховного процесу.
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