ЗАПИТАННЯ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
1. Бібліотека як система, її структура і функції.
2. Соціальні функції бібліотеки.
3. Технологічні функції бібліотеки.
4. Місце бібліотеки серед інших документно-комунікаційних інституцій.
5. Зміст бібліотечної діяльності.
6. Обов’язки та права бібліотек.
7. Об’єкт і предмет бібліотекознавства.
8. Структура бібліотекознавства як науки.
9. Міждисциплінарні зв’язки бібліотекознавства.
10. Становлення бібліотекознавства як науки.
11. Українське бібліотекознавство ХІХ — початку ХХ століття.
12. Розвиток бібліотекознавства у радянський період.
13. Розвиток українського бібліотекознавства у другій половині ХХ століття.
14. Розвиток українського бібліотекознавства наприкінці ХХ — на початку
ХХІ століття.
15. Джерела бібліотечної термінології. Вимоги до бібліотекознавчих термінів.
16. Термінологічні довідкові видання з бібліотекознавства.
17. Загальнонаукові методи бібліотекознавчих досліджень.
18. Спеціальні методи бібліотекознавчих досліджень.
19. Основні етапи бібліотекознавчого дослідження.
20. Провідні дослідницькі бібліотекознавчі центри в Україні.
21. Наукові бібліотекознавчі школи в Україні.
22. Фахові періодичні і продовжувані видання з бібліотекознавства в Україні.
23. Іноземні фахові періодичні і продовжувані видання з бібліотекознавства.
24. Бібліотекознавчі Інтернет-ресурси.
25. Основні напрями сучасних і бібліотекознавчих досліджень.
26. Загальна характеристика бібліотечних технологічних процесів.
27. Законодавство про бібліотеки і бібліотечну справу в Україні.
28. Державне управління бібліотечною справою в Україні.
29. Українська бібліотечна асоціація та її роль в управлінні бібліотечною
справою України.
30. Державна політика в галузі бібліотечної справи.
31. Основи організації та функціонування бібліотечної системи України.

32. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та майнові права
бібліотек в Україні.
33. Міжнародна співпраця в галузі бібліотечної справи.
34. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і закладів (IFLA):
структура, функції, напрями діяльності.
35. Диференціація бібліотечної роботи за видами.
36. Бібліотека як система: загальна характеристика.
37. Користувач як підсистема бібліотеки.
38. Бібліотекар як підсистема бібліотеки.
39. Професійна етика бібліотекаря.
40. Документний фонд як підсистема бібліотеки.
41. Матеріально-технічна база як підсистема бібліотеки.
42. Зовнішнє середовище бібліотеки, що визначає її діяльність.
43. Технологічна модель бібліотеки.
44. Компонентна структура бібліотечних технологій.
45. Бібліотечні виробничі процеси.
46. Бібліотечні технологічні процеси.
47. Документні, технічні, лінгвістичні, програмні, кадрові, фінансові,
витратні ресурси бібліотек.
48. Соціальна та економічна ефективність діяльності бібліотеки
49. Основні підходи до класифікації і типологізації бібліотек
50. Соціальне призначення бібліотек як їх основна типотвірна ознака.
51. Класифікація бібліотек за адміністративно-територіальною ознакою.
52. Типологічна характеристика наукових бібліотек.
53. Типологічні особливості й функції національних бібліотек.
54. Типологічні ознаки державних і центральних бібліотек.
55. Типологічні риси спеціальних бібліотек.
56. Типологічна характеристика публічних (загальнодоступних) бібліотек.
57. Електронні, цифрові, гібридні бібліотеки.
58. Бібліотечні мережі і бібліотечні системи в Україні.
59. Централізована бібліотечна система: особливості функціонування.
60. Організація взаємодії бібліотек.
61. Мережа бібліотек Міністерства культури України: загальна характеристика, функції, завдання, координаційно-методичний центр.
62. Мережа бібліотек Національної академії наук України: загальна характеристика, функції, завдання, координаційні центри.
63. Мережа науково-технічних бібліотек в Україні.
64. Мережа освітянських бібліотек в Україні.

65. Мережа медичних бібліотек в Україні.
66. Мережа сільськогосподарських бібліотек в Україні.
67. Бібліотеки вищих закладів освіти в Україні.
68. Бібліотечне фондознавство як наукова дисципліна.
69. Документний фонд: поняття, ознаки, властивості, структура.
70. Повнота документного фонду і її види.
71. Загальна характеристика технологічних процесів формування документного фонду.
72. Модель документного фонду: поняття, види, ядро.
73. Комплектування фонду бібліотеки: види, методи, джерела.
74. Принципи вилучення документів з документного фонду бібліотеки.
75. Облік, опрацювання, розміщення, зберігання документного фонду,
управління фондом у бібліотеці.
76. Бібліотечне каталогознавство як наукова дисципліна
77. Бібліотечний каталог: сутність, функція, види і форми.
78. Особливості і принципи організації абеткового каталогу в бібліотеці.
79. Особливості і принципи організації систематичного бібліотечного каталогу.
80. Зведені каталоги і їхнє значення для координування і кооперування
діяльності бібліотек.
81. Електронні каталоги: поняття, функції.
82. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: поняття, функції, структура.
83. Склад і призначення довідково-бібліографічного фонду, місце в ньому
довідкових і бібліографічних видань.
84. База даних як важливий складник довідково-бібліографічного апарату
сучасної бібліотеки.
85. Основні етапи бібліотечного обслуговування як технологічного процесу.
86. Абонемент як основний відділ бібліотечного обслуговування.
87. Бібліотечне обслуговування у читальних залах.
88. Позастаціонарне бібліотечне обслуговування.
89. Права та обов’язки громадян, підприємств, установ і організацій в Україні
на бібліотечне обслуговування.
90. Інформаційні продукти і послуги як результат діяльності бібліотеки.

