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РЕФЕРАТ

У  магістерській  роботі  розглянуто  роль  і  місце  бібліотечних  установ  в
аспекті формування сучасної  інформаційної культури.  Охарактеризовано
діяльність Центральної міської дитячої бібліотеки, особливості здійснення
бібліотечних процесів, форми організації документаційного забезпечення в
установі, складові документаційно-інформаційних потоків, проаналізовані
всі  документні процеси в бібліотеці. Висвітлено діяльність з формування
фондів, організації їх зберігання та використання. У даній роботі описані
рекомендації та пропозиції щодо удосконалення роботи з документами та
автоматизації  бібліотечних  процесів  з  метою  ефективного  забезпечення
функціонування  Центральної  міської  дитячої  бібліотеки.
 

In the master's work the role and place of library institutions in the aspect
of the formation of modern information culture is considered. Characterized the
activities  of  the  Central  City  Children's  Library,  peculiarities  of  library
processes, organizational forms of documentation of the institution, components
documentation and information flows, analyzed all processes documents in the
library. S activity with the formation of funds to organize their storage and use.
This paper describes the recommendations and proposals for improvement of
the documents and automation of library processes for the effective functioning
of the Central City Children's Library.
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