
Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки за 2012 рік 
 
І. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека Донецького національного університету 
 ІІ. Група за оплатою праці  Перша 
ІІІ. Бібліотечні  фонди,   всього прим.  
 
   3.1  за видами:  
   3.1.1  книг 876736 
   3.1.2  періодичних видань (журнали / газети) 209335 
   3.1.2.1  журналів  –  примірників  208514 
   3.1.2.2  газет  –  комплектів  821 
   3.1.3  електронних  1158 
   3.1.4  неопублікованих 85700 
   3.2  за  мовами:  
   3.2.1   державною мовою  301130 
   3.2.2   російською   мовою  805267 
   3.2.3   іноземними  мовами  66532 
   3.3  за цільовим призначенням:              
    3. 3.1  наукових  636410 
     3.3.2   навчальних  341832 
   3.3.2.1 у т.ч. в електронній  1549 
  3.3.2.1.1    з них: електронних підручників 2 
   3.3.3  літературно-художніх 100484 
   3.3.4  рідкісних та цінних  289 
 
IV.  Надійшло  документів,   всього примірників / назв 11401/ 8451 
  4.1      за видами:  
  4.1.1.  книг  –  примірників / назв 4212/3381 
4.1.2 періодичних видань (журнали / газети) 2380 

  4.1.2.1   журналів  –  примірників / назв 2319/200 
  4.1.2.2   газет  –  річних комплектів / назв  26/26 
 4.1.3   електронних видань  –  примірників / назв 3/3 
  4.1.4   неопублікованих документів  –  примірників / назв 4806/4806 
  4.2     за  мовами:  
  4.2.1   державною мовою  –  примірників / назв  9051/7728 
  4.2.2   російською мовою  –  примірників / назв  2319/723 
  4.2.3   іноземними мовами  –  примірників / назв  31/31 
  4.3      за цільовим призначенням:   
  4.3.1   наукових видань  –  примірників / назв  8017/6565 
  4.3.2   навчальних видань  –  примірників / назв  2765/195 
  4.3.2.1    у т.ч. в електронній формі  –  примірників / назв 
  4.3.2.1.1    з  них: електронних підручників  –  примірників / назв 
  4.3.3   літературно-художніх  видань  –  примірників / назв  159/77 
  4.3.4   рідкісних та цінних документів  –  примірників / назв 0 
  4.3.4.1    у т.ч. виявлено у власному 0 
 
V. Обмінний фонд, всього примірників  10000 
     5.1       у т.ч.: надійшло примірників  0 
     5.2                  передано примірників  0 
 

VІ.  Вибуло примірників  4832 
 

VІІ.  Користувачі  
     7.1 всього читачів за єдиним обліком  

   7.1.1   студентів  18659 



   7.1.2   сторонніх  144 
      7.1.3   к-сть віддалених користувачів 0 

   7.2 обслуговано всіма структурними підрозділами  50835 
 
VIII. Кількість відвідувань,   всього   
          у т.ч.:  

8.1  к-сть звернень до веб-сайту б-ки   28894 
      8.2  к-сть відвідувань масових  6543 
 
IX. Видано документів,  всього прим.   
    9.1   за видами:   
    9.1.1  книг  631255 
    9.1.2 періодичних видань (журнали/газети)  76318 
     9.1.3  електронних видань та їх копій 154560 
     9.1.4  неопублікованих документів   157655 
     9. 2   за мовами: 
     9.2.1.  державною мовою  415741 
     9.2.2   російською мовою  569018 
     9.2.3   іноземними мовами  35029 
 
     9.3    за цільовим призначенням     
     9.3.1   наукових видань  626287 
     9.3.2   навчальних видань  343917 
     9.3.2.1   в т.ч.  електронних підручників  0 
     9.4  літературно-художніх видань  49584 
     9.5  рідкісних та цінних документів  29 

    
Х. МБА та ЕДД (електронна доставка документів) 
   10.1.1  к-сть абонентів МБА  8 
   10.1.2  к-сть документів. отриманих з інших бібліотек  221 
   10.1.2.1             у т.ч  сторінок електронних копій  159 
   10.1.3 к-сть виданих документів іншим бібліотекам  38 
   10.1.3.1            у т.ч   сторінок електронних копій  6 
  
ХІ.  Культурно-просвітницька робота 
   11.1   тематичні виставки, відкриті перегляди: 240 
                            тем / експозицій / представлено док.  238/240/20518 
   11.1.1    у т.ч.   віртуальні виставки: 3 
                             тем / представлено док. 3/136 
   11.2   бібліографічні огляди:   тем / прочитано 7/7 
   11.3   кількість масових заходів  9 

 
ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування  
   12.1.1   к-сть абонентів ВРІ /тем  18/410 
   12.1.2   к-сть абонентів ДОК /тем  2/13 
    12. 2  виконано довідок, всього  369156 
     12.2.1  тематичних  2365 
     12.2.2  виконані  в автоматизованому режимі 355127 
     12.2.2.1   в т.ч.  “віртуальною довідковою службою” 258 
     12. 3  к-сть днів інформації, днів кафедр, днів дипломника, фахівців тощо  24 
     12. 4  к-сть складених/виданих бібліографічних покажчиків 23/23 
     12. 4.1      у т.ч. в електронному вигляді  23 
 
ХІІІ. Електронні ресурси  
     13.1  Загальна кількість баз данних (БД)  6 



     13.1.1      ут. ч.: -  придбанних (передплачених) (БД)  3 
     13.1.1.1                             з них:  повнотекстових (БД)  3 
     13.1.2                 -  БД    в режимі тестового  доступу  1 
     13.1.3                 -  власних БД  2 
      13.2 Загальний обсяг власних БД (тис.записів)  247,2 
      13.3  Електронний каталог 

13.3.1  обсяг електронного каталогу (тис. записів)  246,7 
13.3.2  к-сть введених записів за  рік  17751 

      13.3.3  к-сть звернень  269326 
      13.4  Електронна бібліотека    
               (у т.ч. Інституційний репозитарій)   
      13.4.1  к-сть оцифрованих документів за рік  16 
      13.4.2  к-сть звернень  134463 
      13.5.   Інституційний репозитарій  
      13.5.1   к-сть представлених  документів (записів)  912 
      13.5.2   к-сть звернень  127946 
      13.6     Бібліотечний веб-сайт  (власний/на сайті внз)  власний 
      13.6.1  к-сть звернень  24972 

 
ХІV. Формування інформаційної культури  
      14.1  загальна к-сть прочитаних годин  528 
      14.2  програма в годинах: теорет./практ. для:  
      14.2.1     студентів молодших курсів: теорет./практ.  0/8 
      14.2.2     студентів старших курсів: теорет./практ.  0/0 
      14.2.3     науково-педагогічних працівників: теорет. / практ  0/0 
 
ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота 
      15.1   Кількість тем наукових робіт назви  немає 
      15.2   Проведено конференцій/семінарів в бібліотеці/інші  2/2/0 
      15.3   Кількість  виступів на конференціях, семінарах  4 
      15.4   Кількість публікацій  у профессійних періодичних виданнях  0 
 
ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ) 
    16.1  загальна площа приміщень бібліотеки (м²)  3047,7 
    16.1.2          у т.ч.: - для зберігання фондів (м²)  1656,06 
    16.1.2.1                  - для обслуговування користувачів (м²)  1260,7 
    16.2  к-сть абонементів  3 
    16.3  к-сть чит. залів / місць для читачів  10/370 
    16.4  к-сть комп’ютерних чит. залів / робочих місць  1/17 
 
ХVІІ.Технічна характеристика приміщень  
  17.1  потребує капітального ремонту (м²)  0 

    17.2  перебуває в аварійному стані (м²)  0 
 
ХVІІІ.  Кількість технічних засобів  
    18.1  кількість персональних комп'ютерів  110 (12 н/прац.) 
    18.2  кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)  94 
    18.2.1       у т.ч.:  для співробітників  66 (частина у спільному користуванні) 
    18.2.2                   для користувачів  40 (частина у спільному користуванні) 
    18.3   к-сть комп'ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет  98 
    18.4  кількість копіювально-розмножувальної техніки   
    18.4.1        у т.ч.: сканерів  34 (5 планшетні, 29 штрихкодові) 
    18.4.2                   принтерів  32 
    18.4.3                   ксероксів  3 ( 1 н/прац.) 
    18.4.4                   БФП (багатофункціональні пристрої)  3 



    18.5   кількість телефонних номерів  2 міських, 14 внутр. 
    18.6   кількість факсів  0 
    18.7   Використання технологій WI-FI     так/ні   
    18.9   Наявність  ліцензованого програмного продукту  назва  немає (власна розробка, ліцензії поки 
що не отримано) 
 
ХІХ. Фінансові витрати  на:  
    19.1.1   придбання  книг  130402 грн. 00 коп. 
    19.1.2   передплату періодичних видань  750820 грн. 95 коп. 
    19.1.3   передплату баз даних 256334 грн. 26 коп. 
ХХ.     Отримано дари   
    20.2.1       книг         к-сть прим.  401 
    20.2.1.1                      сума   15691 грн. 96 коп. 
    20.2.2       ПК та іншої комп’ютерної техніки   к-сть  одиниць - 0 
    20.2.2.1                      сума - 0 
    20.2.2.2    інше  /сума  0 
                       
ХХІ. Персонал бібліотеки     
    21.1    загальна к-сть працівників б-ки  86 
    21.2    з них  за освітою:    
     21.2.1.  повна вища освіта  62 
     21.2.1.1         в т.ч. вища спеціальна  24 
     21.2.2   базова вища освіта  5 
     21.2.2.1         в т.ч.  спеціальна 0 
     21.2.3   початкова вища (неповна вища) 18 
     21.2.3.1         в т.ч. спеціальна 4 
     21.2.4   повна загальна середня 1 
    21.3      за стажем:  
     21.3.1     до 3 років   0 
     21.3.2     3-9 років  26 
     21.3.3     10 – 20 років  31 
     21.3.4     понад 20 років  29 
     21.3.5  із загальної кількості працюють повний робочий день  74 
 
ХХІІ.  Відносні показники  
     22.1  обертаність  0,7 
     22.2  книгозабезпеченість  57 
     22.3 читаність  50 
     22.4  відвідуваність  26 
     22.5  книгозабезпечення  навч. л-рою  18 
     22.6 оновлення фонду  1% 
     22.7  кількість придбаних видань за звітний   
             період у розрахунку на 1 користувача     0,6 
     22.8  фінансові витрати на придбання  видань 
             за звітний період у розрахунку на 1 користувача  56 грн. 
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