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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі проаналізовано принципи та особливості
діяльності відділів центральної міської бібліотеки задовольняють
інформаційні потреби для дорослих, що користувачів та забезпечують
ефективність управління бібліотечною установою. Доведено, що вплив
міжнародних програм,проектів,ініціатив на розвиток бібліотечно-
інформаційної сфери України має позитивну динаміку. Запропоновано
доримуватися реалізації процесу запровадження урядової «Стратегії
розвитку бібліотечної справи до 2025 р.»

Ключові слова: бібліотечні установи, управління, процес, бібліотекар,
модернізація, база даних, інформаційні технології.

The master's thesis analyzes the principles and features of the activities of
the central municipal adult library departments which meet the information needs
of readers and ensure the effectiveness of the management of the library institution.
Positive influence of international programs, projects and initiatives on the
development of the library and information sphere in Ukraine was proved.
Restraining the implementation of the Government's "Library Sphere Development
Strategy till 2025” was suggested.

Keywords: library institutions,management,process,librarian,modernization, 
database, information technologies


