
Таблиця основних статистичних показників роботи  
Наукової бібліотеки Донецького національного університету  

за 2008 рік 
 

1. Повна офіційна назва бібліотеки 

Наукова бібліотека  
Донецького 
національного  
університету 

2. Група за оплатою праці перша 
3. Бібліотечні ресурси  
 усього примірників 1.157.325 

 за видами: Відомості подаються у 
примірниках 

3.1 книги 766.036 
3.2 періодичні видання (журнали / газети) 199.992 (199330/662) 
3.3 електронні видання (диски, дискети) 724 

 за мовами: Відомості подаються у 
примірниках 

3.4 державною мовою 258.889 
3.5 російською 836.568 
3.6 іноземними  мовами 61.868 

 за цільовим призначенням: Відомості подаються у 
примірниках 

3.7 наукові видання 703.029 
3.8 навчальні видання 355.742 
3.9 літературно-художні видання 98.554 

3.10 рідкісні та цінні документи 307 
4. Надійшло документів  

4.1 усього примірників 38.890 
4.2      у т.ч.: державною мовою 27.129 
4.3                 російською 11.575 
4.4                 іноземними  мовами 186 
4.5 усього назв 8.082 
4.6      у т.ч.: державною мовою 5.836 
4.7.                 російською 2.151 
4.8.                 іноземними мовами 95 

 за видами:  
4.9 книг 29.495 

4.10 періодичних видань (журнали / газети) 4.556 (4497/59) 
4.11 електронних видань (диски, дискети) 66 

 за цільовим призначенням:  
4.12 наукових видань 11.520 
4.13 навчальних видань 25.756 
4.14 літературно-художніх  видань 1614 



4.15 рідкісних та цінних документів 0 
5. Обмінний фонд 10.000 
6. Вибуло примірників 38.215 

7. Користувачі  
7.1 усього за єдиним обліком 20.788 
7.2      у т.ч. студентів 19.985 

7.3 
обслуговано всіма структурними 
підрозділами 

42.855 

7.4.      у т.ч. сторонніх 1057 
8. Кількість відвідувань, усього 520.852 

8.1 
к-сть відвідувань масових заходів, 
організованих б-кою 

609 

8.2. к-сть звернень на веб-сайт бібліотеки 31.380 
8.3. к-сть звернень на інші сайти бібліотеки 75.681 
9. Видано документів, усього примірників 1.141.875 
 за мовами:  

9.1. державною мовою 551.616 
9.2 російською 579.485 
9.3 іноземними  мовами 10.774 

 за видами:  
9.4 книги 824.396 
9.5 періодичні видання (журнали / газети) 312.847 
9.6 електронні видання (на будь-яких носіях) 4.632 

 за цільовим призначенням:  
9.7. наукових видань 597.857 
9.8 навчальних видань 457.976 
9.9 літературно-художніх видань 86.042 

9.10 рідкісних та цінних документів 27 
10. МБА  

10.1 кількість абонентів 4 
10.2 кількість отриманих документів з інших б-к 26 
10.3 кількість виданих документів іншим б-м 18 
11. Культурно-просвітницька робота  

11.1 
тематичні виставки, відкриті перегляди: 
кількість тем / експозицій 

222/222 

11.2 
бібліографічні огляди: кількість тем / 
прочитано 

2/2 

11.3. кількість масових заходів 15 
12. Довідково-інформаційне обслуговування  

12.1 загальна кількість користувачів (усього осіб) 1.309 
12.2 з них індивідуальних 1.399 (Дов.-бібліогр.відділ) 
12.3 загальна кількість звернень 9.897 (Дов.-бібліогр.відділ) 
12.4. довідки всього 475.472 



12.5.      у т.ч.: тематичні 1.327 
12.6. виконані в автоматизованому режимі 467.227 

12.7 
Дні інформації, Дні кафедр, дипломників, 
фахівців 

42 

12.8. 
бібліографічні покажчики (науково-
допоміжні / рекомендаційні) 

5 

12.9      у т.ч.: в електронному вигляді 5 
13. Електронні ресурси  

13.1 обсяг власних електронних БД (тис. записів) 169.413 
13.2 з них записів у ЕК 118.500 
13.3. кількість введених записів за звітний рік 22.660 
14. Формування інформаційної культури  

14.1 загальна кількість прочитаних годин 602 
14.2 програма в годинах: теорет./практ. для:  
14.3. студентів молодших курсів: теорет./практ. від 4 до 8 
14.4. студентів старших курсів: теорет./практ. від 4 до 8 
15. Матеріально-технічна база (МТБ)  

15.1 загальна площа приміщень бібліотеки (м²) 2.522,42 

15.2 
     у т.ч.:  
     - для зберігання фондів (м²) 

 
1.335,12 

15.3      - для обслуговування користувачів (м²) 1.107,5 
15.4 кількість абонементів 3 
15.5 кількість чит. залів / місць для читачів 9/341 
16. Технічна характеристика приміщень  

16.1 потребує капітального ремонту (м²) 0 
16.2 перебуває в аварійному стані 0 
17. Кількість технічних засобів  

 оргтехніка:  
17.1 кількість комп'ютерів 99 

17.2 
кількість копіювально-розмножувальної 
техніки (сканерів/ принтерів/ксероксів) 48 (5/39/4) 

17.3 кількість АРМ 79 

17.4 
      в т.ч.:  
      - для співробітників 50 

17.5       - для користувачів 29 

17.6 
кількість комп'ютерів, які мають доступ до 
мережі Інтернет 42 

 засоби зв'язку:  
17.7 кількість телефонних номерів 10 
17.8 кількість факсів 0  

18. Фінансування (використання коштів) 
витрати на 

 

18.1 придбання книг 765.148,64 



18.2 передплату періодичних видань 616.683,49 
19. Бібліотечні працівники  

19.1 Заг. кількість працівників б-ки 85 
 з них за освітою:  

19.2. повна вища освіта 61 
19.3. у т.ч. вища спеціальна 25 
19.4. базова вища освіта 4 
19.5. у т.ч.  спеціальна 2 
19.6. початкова вища (неповна вища) 19 
19.7. у т.ч. спеціальна 7 
19.8. повна загальна середня 1 

 за стажем:  
19.8 до 3 років 6 
19.9 з 3-9 років 27 

19.10 10 – 20 років 23 
19.11 понад 20 років 29 

19.12. 
Із загальної кількості працюють повний 
робочий день 79 

20. Відносні показники  

20.1. обертаність 1 
20.2. книгозабезпеченість 55 
20.3. читаність 55 
20.4. відвідуваність 25 
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