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ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

028„МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 

Інформаційне забезпечення студентів у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка реалізується через бібліотечний фонд та 

використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. 

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана 

Франка є однією із найдавніших і найбільших університетських бібліотек 

України і володіє понад 3 млн. фондом оригінальної та раритетної літератури 

написаної 140 мовами світу (табл. 14). Тематика літератури охоплює всі 

напрямки навчального та наукового процесу спеціальностей та спеціалізацій, за 

якими проводиться навчальний та науковий процес підготовки студентів на 

факультетах університету. У структурі бібліотеки тепер є 16 відділів, 12 

абонементів, 13 читальних залів. Крім основних навчальних абонементів та 

читальних залів, працює міжбібліотечний абонемент, спеціалізовані читальні 

зали відділу бібліографії, відділу рідкісної та рукописної книги, виставка нових 

надходжень, філії у студентських гуртожитках. 

Щороку бібліотека обслуговує понад 75 тис. читачів, яким видає 1,5 млн. 

книг. Поповнення фондів із різних джерел складає понад 40 тис. примірників у 

рік. Надходять практично всі періодичні видання України за профілем 

комплектування, майже 180 іноземних періодичних видань. За період 

незалежності України бібліотека доукомплектована літературою української 

діаспори, якої до 1991 року не було. У книжковому фонді є у наявності 450 тис. 

примірників навчальної літератури, з яких більш ніж 100 тисяч тис. присвячені 

розділам програм лінгвістичного циклу. 

На всіх факультетах є відділення загальноуніверситетської бібліотеки, де 

зосереджена навчальна, наукова та періодична література, проблематика якої 

пов’язана із специфікою даного факультету. Бібліотека є центром об’єднання 

бібліотек вищих навчальних закладів освіти західного регіону України, якому 

підпорядковується 31 бібліотека, з яких 11 львівських. 



З початку 2003р. почала діяти автоматизована система електронного 

каталогу наукової бібліотеки Університету – “ГАЛС”. Програма є 

багатофункціональною: крім електронного каталогу сюди увійшли програми 

для внутрішнього користування – облік надходження літератури, її 

опрацювання, фінансової звітності і т. п. Триває наповнення електронного 

каталогу інформацією. Завдяки електронній базі даних з’явилася можливість 

розширити доступ до рукописного каталогу видань до 1939 р. Найповнішим 

сьогодні є електронний каталог відділу україніки. Читачі університетської 

бібліотеки мають доступ до електронних копій більш ніж 480 з 500 журналів 

видавництва SPRINGER-VERLAG. Локальна комп’ютерна мережа має вихід у 

глобальну мережу Інтернет. В останній час суттєво обновився комп’ютерний 

парк університету. Тут функціонує обчислювальний центр, який забезпечує 

комплектування та функціонування комп’ютерних класів, що створює умови 

для ефективного використання засобів електронно-обчислювальної техніки у 

навчальному процесі та виконанні наукових досліджень. 

З третього курсу студенти отримують можливість доступу до фондів 

наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України - більше 7 млн одиниць 

(станом на 2012 рік). 

Студенти факультету культури й мистецтв користуються бібліотекою, яка 

розміщена на вул. Драгоманова, 5 (табл. 14). Постійне поповнення фондів 

бібліотеки підручниками, навчальними посібниками, а також наповнення 

кафедральних бібліотек і розміщення на сайтах кафедр електронних бібліотек 

дозволяє забезпечити студентів  навчальними підручниками, посібниками, 

довідковою та іншою навчальною літературою (табл. 15). 

Університет має власний Видавничо-поліграфічний центр та малий 

видавничий центр, який оснащений сучасним технологічним обладнанням, що 

дозволяє видавати необхідну навчальну літературу в межах потреби.  

 

 


