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Библиотечните сгради са мястото, в което ние реализираме своите идеи, обслужваме
потребителите и се стремим да организираме удобно и рационално пространство, което
да отговаря на целите, мисията на библиотеката и очакванията и удобството на
потребителите. Всяка библиотека се гордее и се опитва да представи колекциите,
услугите и дейностите си по уникален начин. Библиотеките, които посетихме по време
на обучението в Международната библиотечна програма Мортенсън, 2013 г., предлагат
множество решения и интересни виждания за организация на библиотечното
пространство.
Част. 3. Библиотеките
Библиотеката към университета на Илинойс в град Урбана-Шампейн има добре
изградена и функционираща филиална структура. Притежава повече от 13 милиона
библиотечни единици във всякакви формати, езици и теми, включително и 9 милиона
микроформи, 120 000 периодични издания, 148 000 аудиозаписа, над 930 000
аудио-визуални материала, над 280 000 електронни книги, 12 000 филма и 650 000
карти. Общият брой на отделните томове възлиза на 24 милиона. Библиотеката е
създадена през 1876 г. едновременно с основаването на университета. Тя отваря врати
една година по-късно с колекция от 1039 тома. Понастоящем библиотеката покрива
всички области на науката и знанието. Различните колекции са организирани по
тематика и са разположени във филиални библиотеки, които предлагат множество
услуги, подпомагащи изследователите и студентите в различните области на знанието.
Достъпът до богатствата на библиотеката се осъществява онлайн чрез библиотечния
портал, както и чрез сводния каталог I-Share, който обединява колекциите на
библиотеките в щата Илинойс. Университетската библиотека е най-голямата
изследователска библиотека в САЩ и е водеща институция, разполагаща с едни от
най-богатите колекции, услуги, технологии и персонал.
Централната библиотека (MainLibrary) предоставя достъп до основния фонд
документи. В сградата са обособени центърът за славянски и източноевропейски
изследвания, разполагащ с една от най-богатите колекции в САЩ, колекция
международни и регионални изследвания, колекция с официални издания, колекция по
история, философия и вестници, която включва и африкано-американски
изследователски център, колекция за историята на Илинойс и колекция Линкълн,
колекция по литература и езикознание, колекция с картографски издания, колекция
обществени науки, медицина и образование, колекция редки книги и ръкописи
(разполага с над 2000 инкунабула), университетският архив, център за дигитализация и
др...
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Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
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