
зробити акцент на наступних ключових моментах:
По-перше, інтелектуальні ресурси не можуть бути описані за допомогою 

економічної термінології, як це намагаються дослідники, що досліджують їх с 
точки  зору  економічної  теорії,  оскільки  вони  є  необмеженими,  а  права 
власності на ці ресурси дуже важко специфікувати. По-друге, на нашу думку, 
інтелектуальний  капітал  і  ресурси  повинні  розглядатися  в  контексті  наук 
інформаційного  циклу,  оскільки  до  основи  його  покладено  знання  – 
інформація,  яку  індивід  або  організація  можуть  трансформувати  у  дії, 
будувати на її  основі своє бачення майбутнього.  По-третє, інтелектуальний 
капітал  -  приватне  благо,  але  умовою  його  розвитку  є  суспільні  блага. 
Визначення сутності цього твердження потребує окремого дослідження. І, по-
четверте,  інтелектуальний  капітал  по-різному  проявляється  на  рівнях 
організації, держави та у світовому масштабі, але його наявність, безперечно, 
позначається на статусі кожної окремої організації, країни, суспільства.

В  статье  анализируется  роль  интеллектуального  ресурса  и  
интеллектуального  капитала  как  объектов  управления  и  мощного  
потенциала  обеспечения  информационно-аналитической  поддержки 
деятельности организации.

Ключевые  слова:  информационный  менеджмент,  интеллектуальный  
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The article analyzes the role of intellectual resources and intellectual capital  
as facilities management, and strong potential security information and analytical  
support for the organization.

Key  words:  information  management,  intellectual  capital,  intellectual  
resources, information and analytical processes

УДК 027.7                                                                                            Т.В. Зварич 

БІБЛІОТЕКА-МЕДІАТЕКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВНЗ
 
Бібліотека-медіатека  -  інформаційний  центр  ВНЗ,  що  накопичує  і  

систематизує  всі  види  інформації,  навчає роботі  з  інформацією, 
використовує  сучасні  мультимедійні  технології,  надає  вільний  доступ  до  
Інтернет-ресурсів  для  навчання  та  самоосвіти,  сприяє  формуванню 
інформаційної  культури  користувачів,  а  також  підвищенню  професійної  
кваліфікації  бібліотекарів  за допомогою  засобів  нових  інформаційних 
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технологій.
Ключові  слова: бібліотека-медіатека,   інформаційний  центр  ВНЗ,  

комп'ютеризації бібліотечних процесів
 
Сьогодні бібліотека - один з найважливіших соціальних інститутів, що 

виконує  різні  ролі  в  житті  суспільства.  Вона  зберігає  духовну  спадщину 
людства,  є  культурним  центром,  вільно  надає  інформацію,  що  цікавить. 
Іншими  словами,  бібліотека  залишається  найпотужнішим  інформаційним 
центром.  Широке  поширення  інформаційних  технологій  призвело  до 
необхідності створення в бібліотеках нових підрозділів - медіатек, що мають 
фонд електронних видань, а також технічні засоби для роботи з ними. 

Очевидно,  що  сучасна  бібліотека,  використовуючи  електронні 
документи, Інтернет-ресурси, не може існувати поза процесом автоматизації. 
Медіатеки  дозволяють  працівникам  бібліотечної  сфери  позбавитись  від 
рутинних  процесів,  забезпечують  найбільш  швидке,  повне  і  якісне 
обслуговування  користувачів  інформацією,  обсяги  якої  з  кожним  роком  (з 
кожною годиною) збільшуються.  А оскільки книга  перестала  бути єдиним 
джерелом  інформації,  то  в  арсеналі  сучасного  ВНЗ  повинні  бути  відео-та 
аудіоматеріали, комп'ютерні підручники, електронні словники, енциклопедії 
тощо. Відео- та аудіоматеріали, Інтернет, мультимедійні програми на дисках 
все активніше впроваджуються в усі галузі науки, культури та освіти.

 У розумінні  професійних бібліотекарів,  медіатека  -  це  організований 
простір для індивідуальної та масової роботи користувачів з інформацією на 
електронних носіях, що входить в комплекс спільно з бібліотекою.

 Бібліотека  2.0  -  це  вже  не  тільки  книгосховище,  але  і  своєрідний 
«електронний  архів»,  де  надається  доступ  до  інформації  і  на  традиційних 
носіях, і в електронному вигляді, а також з віддалених джерел. На новий етап 
вийшло  інформаційне  обслуговування  читачів  на  базі  комп'ютеризації 
бібліотечних  процесів.  Використання  баз  даних,  електронного  каталогу, 
оптичних  дисків  вивело  бібліотеки  на  новий  рівень  інформаційного 
забезпечення.  Поява  в  бібліотеках  нових послуг,  таких,  як  обслуговування 
мультимедійними  документами  (CD,  CD-Rom,  DVD),  а  також  онлайнове 
мультимедійне  обслуговування  (Internet),  було  обумовлено  розвитком 
метеріалів на різних типах аудіовізуальних носіїв, підготовлених електронним 
способом [1, 49-50 ].

 Основними  завданнями  медіатеки  є  робота  з  традиційними  і 
нетрадиційними  носіями  інформації  з  широким  використанням 
інформаційно-комунікативних  технологій,  і  створення  розподіленого 
медіасередовища як сфери медіаосвіти зі спеціальними засобами і методами, 
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участь у формуванні медіаграмотності та інформаційного світогляду. 

Таким чином,  медіатека дозволяє комфортно і  ефективно опановувати 
науковими  інформаційними  технологіями,  сучасними  технічними  засобами 
інформатизації,  навичками  роботи  з  різними  інформаційно-пошуковими 
системами, локально і віддалено використовувати електронні каталоги, бази і 
банки даних, вітчизняних і зарубіжних бібліотек та інформаційних служб з 
метою отримання нових знань, самовдосконалення і, тим самим, являє собою 
інтерактивну середу підготовки висококваліфікованих фахівців.

Вектор  еволюційного  стрибка  це  злиття  ресурсів  двох  систем  - 
бібліотеки та медіатеки - на потужний культурно-освітній центр,  основним 
завданням  якого  є  забезпечення  якісного  доступу  учасників  освітнього 
процесу до бібліотечно-інформаційних ресурсів.

Список використаних джерел
1. Денисенко Н. Вузовские медиатеки / Н. Денисенко // Библиотека. - 2007. - 
№ 11. - C. 49-50.

Библиотека-медиатека  —  информационный  центр  вуза,  который 
накапливает  и  систематизирует  все  виды  информации,  учит  работе  с  
информацией,  использует  современные  мультимедийные  технологии,  
предоставляет  свободный  доступ  к  Интернет-ресурсам  для  обучения  и  
самообразования,  способствует  формированию  информационной  культуры 
пользователей,  а  также  повышению  профессиональной  квалификации  
библиотекарей с помощью средств новых информационных технологий.

Ключевые слова: библиотека-медиатека, информационный центр вуза,  
компьютеризации библиотечных процессов

Library — University Information Center, which collects and organizes all  
kinds  of  information,  teaches  work  with  information,  using modern multimedia  
technology,  provides  free  access  to  Internet  resources  for  education  and  self-
education,  information culture  promotes  users and professional  development  of  
librarians by means of new information technologies.

Key words: library, information center university, computerization of library  
processes
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