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Відділ навчальної літератури
з міжнародної економіки та права
НТБ НАУ
Відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права – наймолодший
в бібліотеці. Він розпочав свою роботу в 2005 році.
Саме в 2005 році в Національному авіаційному університеті було створено
Інститут міжнародних відносин. Це було викликано потребами ринку міжнародних
авіаційних перевезень, який помітно активізувався в Україні. Для забезпечення
навчального процесу необхідними інформаційними ресурсами було вирішено
створити новий відділ навчальної літератури. Почалося все з однієї кімнати у 8
корпусі, де тоді знаходився ІМВ, книжок, які дарували викладачі та студенти, та
двох працівників.
Але вже у вересні 2005 року інститут переїхав до 7 корпусу, де для бібліотеки
було виділено окреме приміщення. Почалося комплектування першими
підручниками для майбутніх юристів. Не було навіть читацьких формулярів, все
записувалося у велику амбарну книгу.
Тоді і було вирішено зробити відділ повноцінним підрозділом Науково-технічної
бібліотеки НАУ. Почалося активне комплектування фонду. Багато книжок було
подаровано Російською Амбасадою, деякі з них і зараз вважаються окрасою нашого
фонду. На 1 січня 2006 року фонд відділу
становив вже майже 3 000 примірників.
Виникла
необхідність
у
новому
приміщенні. Влітку 2008 року відділ отримав
гідне приміщення, в якому розмістилися
фонди відділу навчальної літератури з
міжнародної економіки та права, абонемент
видачі літератури та читальна зала на 100
користувачів.
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Сьогодні до послуг 2 000 студентів та
викладачів ІМВ, учнів Авіакосмічного
ліцею, користувачів з інших підрозділів
університету більше ніж 20 000 примірників
навчальних, наукових та періодичних
видань з міжнародної економіки та права,
міжнародної інформації, журналістики,
туризмознавства тощо.
Гордістю нашого фонду є унікальні
довідкові видання, видання науковців та
викладачів
Інституту
міжнародних
відносин, часописи з економіки, права,
туризмознавства.

Відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права, в першу чергу,
– відділ обслуговування.

Більше 30 000 відвідувань на рік – це результат колективних зусиль всіх працівників
відділу з організації ефективного, раціонального, оперативного, диференційованого
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обслуговування наших читачів, результат копіткої індивідуальної роботи з кожним
читачем, поєднання кращих традицій факультетських бібліотек з новими формами
роботи.

У сучасних умовах робота бібліотеки вже неможлива без комп’ютеризації всіх
бібліотечнх процесів. За останні кілька років наш відділ здійснив повний перехід на
автоматизоване обслуговування читачів.

Одним з пріоритетних завдань сьогодні є
світових електронних ресурсів.

розширення доступу читачів до
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Доступ до всіх освітніх електронних ресурсів можливий за допомогою
технології Wi-Fi: на території читальної зали працює одна з точок Wi-Fi доступу.
Автоматизоване робоче місце для відвідувачів дає їм можливість вільно
користуватися інформаційними ресурсами бібліотеки. Велику увагу співробітники
віділу приділяють підвищенню рівня інформаційної культури користувачів
бібліотеки. Ми проводимо індивідуальні консультації з бібліографічного пошуку,
групові бесіди про інформаційну систему бібліотеки та про методи її використання,
екскурсії по бібліотеці для студентів І курсу.
Співпраця з Інформаційним центром
Європейського Союзу при ІМВ є окремим
напрямом роботи відділу. В рамках цього
співробітництва проводяться презентації,
семінари, книжкові виставки.
21 травня 2012 року в читальній залі
відбулася
презентація
Інформаційного
центру Європейського Союзу при ІМВ НАУ,
присвячена Дню Європи в Україні.
Учасники заходу мали змогу дізнатися
про головну мету діяльності Інформаційних
центрів Європейського Союзу щодо інформування студентів про програми та
діяльність ЄС та допомоги студентам у навчанні програм європейської інтеграції.

Програма заходу передбачала і проведення вікторини «Відкрий для себе Європу».
Вона дала змогу студентам збагатити свої знання про країни-члени Європейського
Союзу, їхню історію, культуру, традиції, а також взяти участь у конкурсі та
продемонструвати свої знання у цій галузі та загальну ерудицію. Переможці
конкурсу отримали заохочувальні призи, надані Представництвом Європейського
Союзу в Україні.
Важливою складовою бібліотечно-бібліографічного обслуговування є
виставкова діяльність.
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Для оперативного інформування читачів про нові видання, які надійшли до
фонду, регулярно проводяться виставки нових надходжень. Одним із методів
широкого рекламування фонду відділу залишаються тематичні виставки літератури.
Читачам пропонуються книжки з питань історії України та її місця у сучасному
світі, розвитку міжнародних зв’язків України, держави і права, свободи слова тощо,
експонується література до професійних свят майбутніх дипломатів, юристів,
журналістів, працівників туристичного бізнесу.

Виставка літератури «Мови на щодень» була представлена в грудні 2012 року на
урочистому закритті Тижня європейських мов у ІМВ.
Інформація про роботу відділу, про заплановані заходи регулярно розміщується
на стенді «НТБ НАУ: інформація для користувачів» та на WEB-cайті бібліотеки. У
2012 році у відділі була запроваджена нова форма масового інформування – через
WEB-cайт Інституту міжнародних відносин. За його допомогою ми повідомляємо
читачів про заходи, які проводить бібліотека, презентуємо віртуальні книжкові
виставки нових надходжень, надаємо іншу інформацію про роботу відділу та
бібліотеки в цілому. Ця робота проводиться в тісному співробітництві з багатьма
підрозділами НТБ НАУ: відділом гуманітарної та культурно-просвітницької роботи,
відділом інформаційно-аналітичної та довідково-бібліографічної роботи, відділом
інформаційного та програмно-технічного забезпечення.
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На відміну від багатьох підрозділів нашої бібліотеки, історія якої налічує 80
років, наш відділ зовсім молодий. Але ми робимо все можливе, щоб стати для Вас
справжніми помічниками у роботі та навчанні і завжди будемо раді бачити Вас у
відділі навчальної літератури з міжнародної економіки та права НТБ НАУ, який
знаходиться у 7 корпусі Національного авіаційного університету.

