
Таблиця основних статистичних показників роботи  
Наукової бібліотеки Донецького національного університету  

за 2009 рік 
 

1. Повна офіційна назва бібліотеки Наукова бібліотека 
Донецького 
національного 
університету 

2. Група за оплатою праці перша 
3. Бібліотечні ресурси  
 усього примірників 1.167.530 
 за видами: Відомості подаються у 

примірниках 
3.1 книги 781.027 
3.2 періодичні видання (журнали / газети) 202.552 (201836/716) 
3.3 електронні видання (диски, дискети) 1111 

 за мовами: Відомості подаються у 
примірниках 

3.4 державною мовою 275.231 
3.5 російською 826.703 
3.6 іноземними  мовами 65.596 

 за цільовим призначенням: Відомості подаються у 
примірниках 

3.7 наукові видання 705.235 
3.8 навчальні видання 356.868 
3.9 літературно-художні видання 100.358 

3.10 рідкісні та цінні документи 307 
4. Надійшло документів  

4.1 усього примірників 38.147 
4.2      у т.ч.: державною мовою 24.242 
4.3                 російською 10.170 
4.4                 іноземними  мовами 3.735 
4.5 усього назв 12.630 
4.6      у т.ч.: державною мовою 7.114 
4.7.                 російською 2.516 
4.8.                 іноземними мовами 3000 

 за видами:  
4.9 книг 28.676 

4.10 періодичних видань (журнали / газети) 3.874 (3820/54) 
4.11 електронних видань (диски, дискети) 387 

 за цільовим призначенням:  
4.12 наукових видань 13.553 
4.13 навчальних видань 21.057 
4.14 літературно-художніх видань 1853 



4.15 рідкісних та цінних документів 0 
5. Обмінний фонд 10.000 
6. Вибуло примірників 27.942 
7. Користувачі  

7.1 усього за єдиним обліком 20.124 
7.2      у т.ч. студентів 18.505 
7.3 обслуговано всіма структурними 

підрозділами 45.965 

7.4.      у т.ч. сторонніх 1068 
8. Кількість відвідувань, усього 522.166 

8.1 к-сть відвідувань масових заходів, 
організованих б-кою 2856 

8.2. к-сть звернень на веб-сайт бібліотеки 24.365 
8.3. к-сть звернень на інші сайти бібліотеки 168.552 
9. Видано документів, усього примірників 1.002.133 
 за мовами:  

9.1. державною мовою 455.321 
9.2 російською 469.992 
9.3 іноземними  мовами 76.820 

 за видами:  
9.4 книги 666.975 
9.5 періодичні видання (журнали / газети) 272.017 
9.6 електронні видання (на будь-яких носіях) 63.141 

 за цільовим призначенням:  
9.7. наукових видань 576.016 
9.8 навчальних видань 355.447 
9.9 літературно-художніх видань 70.670 

9.10 рідкісних та цінних документів 68 
10. МБА  

10.1 кількість абонентів 13 
10.2 кількість отриманих документів з інших б-к 260 
10.3 кількість виданих документів іншим б-м 30 
11. Культурно-просвітницька робота  

11.1 тематичні виставки, відкриті перегляди: 
кількість тем / експозицій 223/223 

11.2 бібліографічні огляди: кількість тем / 
прочитано 3/3 

11.3. кількість масових заходів 18 
12. Довідково-інформаційне обслуговування  

12.1 загальна кількість користувачів (усього осіб) 2.847 (Дов.-бібліогр.відділ) 
12.2 з них індивідуальних 2.847 (Дов.-бібліогр.відділ) 
12.3 загальна кількість звернень 6.827 (Дов.-бібліогр.відділ) 
12.4. довідки всього 514.787 (по бібліотеці) 



12.5.      у т.ч.: тематичні 1.027 
12.6. виконані в автоматизованому режимі 505.434 
12.7 Дні інформації, Дні кафедр, дипломників, 

фахівців 49 

12.8. бібліографічні покажчики (науково-
допоміжні / рекомендаційні) 24 

12.9      у т.ч.: в електронному вигляді 24 
13. Електронні ресурси  

13.1 обсяг власних електронних БД (тис. записів) 193.835 
13.2 з них записів у ЕК 134.450 
13.3. кількість введених записів за звітний рік 26.816 
14. Формування інформаційної культури  

14.1 загальна кількість прочитаних годин 798 
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) 3047,7 
15.2      у т.ч.:  

     - для зберігання фондів (м²) 
 
1.656,06 

15.3      - для обслуговування користувачів (м²) 1.260,7 
15.4 кількість абонементів 3 
15.5 кількість чит. залів / місць для читачів 11/377 
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 98 
17.2 кількість копіювально-розмножувальної 

техніки (сканерів/ принтерів/ксероксів) 39 (4/32/3) 

17.3 кількість АРМ 88 
17.4       в т.ч.:  

      - для співробітників 52 

17.5       - для користувачів 36 
17.6 кількість комп'ютерів, які мають доступ до 

мережі Інтернет 75 

 засоби зв'язку:  
17.7 кількість телефонних номерів 11 
17.8 кількість факсів 0 
18. Фінансування (використання коштів) 

витрати на  

18.1 придбання книг 779.515,25 



18.2 передплату періодичних видань 129.112,14 
19. Бібліотечні працівники  

19.1 Заг. кількість працівників б-ки 91 
 з них за освітою:  

19.2. повна вища освіта 71 
19.3. у т.ч. вища спеціальна 27 
19.4. базова вища освіта 1 
19.5. у т.ч.  спеціальна 0 
19.6. початкова вища (неповна вища) 18 
19.7. у т.ч. спеціальна 6 
19.8. повна загальна середня 1 

 за стажем:  
19.8 до 3 років 13 
19.9 з 3-9 років 26 

19.10 10 – 20 років 23 
19.11 понад 20 років 29 
19.12. Із загальної кількості працюють повний 

робочий день 77 

20. Відносні показники  
20.1. обертаність 0,9 
20.2. книгозабезпеченість 58 
20.3. читаність 50 
20.4. відвідуваність 26 

 


