ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” ОР
Львівська національна академія мистецтв має сформовану інформаційну базу для
навчання фахівців за ОКР “Магістр”, спеціальності “Менеджмент соціокультурної
діяльності”, зокрема протягом багатьох років успішно функціонує бібліотека академії.
Читальний зал площею 93,4 м обладнаний сигналізацією, що дозволяє студентам вільно
обирати книги та користуватися ними без допомоги персоналу бібліотеки. Бібліотечний
фонд постійно поповнюється
новими виданнями, значна кількість сучасних книг
підручників постачається з інших країн, що дозволяє студентам формувати всестороннє
бачення проблем соціально-культурного середовища.
Загальна кількість фондів у бібліотеці складає понад 50 тис. примірників.
Кафедрам менеджменту мистецтва має сформовану власну невелику спеціалізовану
бібліотеку книг та підручників, періодичних видань, які знаходяться на кафедрі і до яких
студенти мають постійний доступ.
Комп’ютерний клас кафедри менеджменту мистецтва під’єднаний до мережі Інтернет,
якою вільно користуються студенти в позаурочний час, що значно розширює інформаційне
поле для отримання студентами додаткових знань з фахових та інших дисциплін. В усіх
приміщеннях ЛНАМ є мережа Wi-Fi, яка забезпечує безперешкодний доступ учасників
освітнього процесу до електронних баз даних ЛНАМ, у тому числі і до електронних
бібліотек.
Також викладачами кафедри сформовано електронну бібліотеку для студентів, яка
формується із навчально-методичних ресурсів мережі Інтернет, веб-сайтів авторів, власних
розробок викладачів кафедри.
У електронній бібліотеці кафедри менеджменту мистецтва є додаткова підбірка
літератури, методичних матеріалів для вивчення курсів, що входять до навчального плану
спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».
Відомості про інформаційне забезпечення навчального процесу наведені у таблицях
нижче
7.1. Інформація про наявність бібліотеки
Найменування
бібліотеки

Площа
(кв.
метрів)

О бсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)

Площа читального
залу (кв. метрів),
кількість місць

Наукова бібліотека
Львівської
національної
академії мистецтв

428 м
кв.

56 560 назв

60 м кв./ЗО місць

Бібліотека кафедри
менеджменту
мистецтва ЛНАМ

20 м.кв

1000 назв

Музей ЛНАМ як
читальний зал
(120) м кв./бО
місць

Примітка*

Наявний он-лайн доступ
студентів та викладачів ЛНАМ до
навчально-методичного
забезпечення дисциплін в онлайн режимі
Групами забезпечення освітніх
програм сформовані електронні
бази , у тому числі навчальної
літератури, яка є у публічному
доступі, для вивченння дисциплін
навчального плану
Сформована електронна
бібліотека видань, які розміщені у
публічному доступі в мережі
Інтернет
(підручників і посібників понад 1
тис. видань), альбомів, каталогів понад 1 тисячу видань) для
використання у навчальному
процесі.

Наукова бібліотека
Українського
католицького
університету

1000 м
кв.

Близько
200 тис.
назв

1000 м кв./200
місць

Наукова бібліотека
Інституту
народознавства
НАН України

600 м
кв.

40 000 назв

50 м. кв./ 25 місць

Також сформована електроннна
біліотека навчально-аметодичних
матеріалів з кожної дисципліни у
електронній формі
Договір про співпрацю від 21 жовтня
2013 року. Про користування
студентами, аспірантами,
докторантами ЛНАМ навчальною
бібліотекою і читальним залом.
Договір про співпрацю від 23 вересня
2013 року.
Про користування студентами,
аспірантами, докторантами ЛНАМ
навчальною бібліотекою і читальним
залом.

