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Положення про читацьку (бібліотечну) Раду ЗДІА
Згідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” розділ 8 ст. 25
“Участь громадськості у бібліотечній справі” в Запорізькій державній інженерній
академії створюється читацька Рада академії.
Читацька Рада створюється наказом ректора по академії терміном 3 роки на
громадських засадах для науково-методичного керівництва та координації праці
бібліотеки з усіма підрозділами академії, а також для контролю роботи бібліотеки.
Склад Ради затверджується ректором за поданням директора бібліотеки.
Чисельний склад Ради не лімітований і залежить від об’єму робіт і завдань
бібліотеки.
Рада функціонує при бібліотеці академії.
Рада здійснює свою діяльність у тісному контакті з керівництвом академії,
Сенатом та профспілковою організацією академії.
До складу Ради входять представники ректорату, деканатів, кафедр академії,
активу її читачів, директор бібліотеки, його заступник.
Рада обирає із свого складу голову, його заступника, секретаря, розподіляє
обов’язки між членами Ради, затверджує відповідальних за секції. Голова Ради
керує всією діяльністю, проводить засідання не менше 2 разів на рік. Він
контролює роботу членів Ради, її секцій. Безпосереднім помічником голови Ради є
його заступник, який під час його відсутності виконує його обов’язки. Секретар
враховує всю роботу Ради, сповіщає його членів про засідання, веде протоколи
засідань, стежить за виконанням рішень. У залежності від потреб бібліотеки при
Раді можуть створюватись комісії тимчасового характеру. Діяльність Ради
контролюється проректором з науково-педагогічної роботи академії.
Рада сприяє роботі бібліотеки по втіленню в життя постанов Уряду про
бібліотеку і бібліотечну справу, впровадженню засобів автоматизації, якісному
поліпшенню роботи бібліотеки, перетворенню її у культурно-просвітницький і
науково-інформаційний центр, виконанню функцій по вдосконаленню
бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів
бібліотеки, узгодженню діяльності бібліотеки з науковими і навчально-виховними
процесами академії.

Рада виконує такі функції:
1. Обговорює виробничі плани та звіти бібліотеки. Приймає рішення по
вдосконаленню її діяльності.
2. Планує свою роботу, роботу секторів Ради у відповідності до планів роботи
бібліотеки по реалізації її завдань.
3. Заслуховує звіти відповідальних по секціям про роботу секцій, звіти роботи
відділів, підрозділів або службових осіб.
4. Затверджує заходи бібліотеки по вдосконаленню системи обслуговування
читачів, всіх видів бібліографічної та інформаційної діяльності бібліотеки.
5. Залучає членів Ради та спеціалістів кафедр до надання консультативної
допомоги у вирішенні питань науково-теоретичного та методичного характеру:
у визначенні тематико-типологічного профілю комплектування фонду
бібліотеки;
систематизації документів;
вдосконаленні довідково-бібліографічного апарату;
складанні довідково-бібліографічних та рекомендаційних покажчиків;
розробці тематики книжкових виставок, переглядів, днів інформації,
спеціаліста, і т. ін.;
в перегляді літератури що немає попиту з метою виявлення застарілих,
непрофільних, дублетних видань;
надає допомогу у формуванні та збереженні фондів;
залучає викладачів та студентів до участі в забезпеченні навчального та
наукового процесів в академії, в проведенні масових заходів;
проведенні заходів щодо своєчасного повернення літератури читачами,
ліквідації читацької заборгованості;
вживає заходи щодо укріплення матеріально-технічної бази та
покращенню роботи бібліотеки, вносить відповідні пропозиції на розгляд
ректорату;
сприяє підвищенню ділової кваліфікації бібліотечних працівників
приймаючи участь в проведенні консультацій, лекцій та ін.
Організація роботи читацької Ради бібліотеки ЗДІА:
1. Засідання Ради проводяться щоквартально. У разі необхідності проводяться
позачергові засідання.
2. Залежно від тематики обговорюваних питань на засідання Ради
запрошуються зав. відділами, головні спеціалісти бібліотеки.
Вся робота читацької Ради будується на громадських засадах, всі питання
обговорюються та вирішуються колегіально.
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