


Вступ 

Наукова бібліотека ДонНУ займає одно з провідних 

місць в науковій, освітній, інформаційній і культурній 

інфраструктурі університету. 

Основне завдання бібліотеки - забезпечення навчально-

виховного процесу й науково-дослідної діяльності університету в умовах 

модернізації освіти. 

Визначаючи пріоритети розвитку, а також якісні й кількісні параметри 

діяльності, бібліотека орієнтувалася на вимоги державної акредитації, які 

передбачають відповідність всіх напрямків бібліотечної роботи певним 

критеріям: 

 складу книжкового фонду; 

 рівню інформаційного забезпечення навчального процесу; 

 розвитку матеріально-технічної бази й ін. 

Споживачами бібліотечних послуг є студенти, професорсько-

викладацький склад, аспіранти, докторанти, учні ліцею, співробітники й інші 

сторонні користувачі. 

Бібліотека створювала необхідні умови для якісного, повного й 

оперативного надання їм необхідної інформації на традиційних і електронних 

носіях, забезпечувала якість всіх існуючих форм і методів своєї роботи й 

активно працювала над модернізацією бібліотечних процесів на базі 

впровадження інноваційних технологій. 

У бібліотеці створені сприятливі умови для читачів, що обумовлює 

стабільності її показників.  

Основні напрямки діяльності бібліотеки в 2013 році: 

 формування фонду, що відповідає специфіці інформаційних потреб 

і запитів читацького контингенту ВНЗ; 

 створення оптимальних умов для забезпечення схоронності, 

зберігання й використання фонду; 

 розвиток бібліотечної інформаційної мережі; 



 забезпечення доступу до інформаційних ресурсів Інтернет і інших 

баз даних; 

 оперативна і якісна обробка нової літератури з використанням 

засобів автоматизації й забезпечення її своєчасного надходження у відділи 

обслуговування; 

 створення сучасного довідково-пошукового апарата, що надає 

можливості ефективного інформаційного пошуку документів; 

 використання всіх форм бібліотечного обслуговування на 

абонементах і в читальних залах бібліотеки, що забезпечують максимальну 

доступність фонду для користувачів; 

 застосування різних методів пропаганди літератури з фонду 

бібліотеки; 

 оперативне довідково-інформаційне обслуговування читачів; 

 продовження роботи з оснащення бібліотеки засобами 

автоматизації; 

 методичне забезпечення діяльності всіх напрямків роботи 

бібліотеки; 

 підвищення професійних навичок співробітників бібліотеки; 

освоєння нової техніки й засобів автоматизації. 

Відносні показники, що характеризують якість роботи бібліотеки, 

зосталися, практично, на рівні, за невеликим коливанням. Книгозабезпеченість 

літературою по бібліотеці збільшилася й склала - 61 прим., (2012 р. 57 прим.). 

Збільшення цього показника пов'язане зі зменшенням числа читачів за єдиним 

обліком. 

Показник обертаності фонду бібліотеки в 2013 р. злегка виріс і склав 0,8 

(20012 - 0,7). Даний показник відбиває відношення книговидачі до обсягу 

загального фонду. Невеличке зростання обумовило зменшення кількісті 

боржників протягом року та можливість самостійного продовження строків 

користування літературою через Інтернет. 



Показник відвідуваності читачів безпосередньо до бібліотеки продовжує 

знижуватися й становить як і в минулому році 14, зате в цілому, включаючи 

віртуальні сервіси – значно підвищується – 43 (в 2012 – 26). Надання читачам 

все більшого числа віртуальних сервісів значно допомагає залучати до 

бібліотечних послуг сучасну інтернет-орієнтовану молодь. 

1. Обслуговування читачів 

В 2013 р. обслуговування читачів здійснювали 3 абонементи, 10 

читальних зала, що розташовані у різних корпусах університету та 9 кабінетів 

на факультетах. 

Всі студенти охоплені бібліотечним обслуговуванням групами й 

індивідуально. 

Кількість читачів за єдиним 

реєстраційним обліком в 2013 р. 

становить 19.337 осіб. (2012р. - 20.426 

осіб): студенти, аспіранти, викладачі, 

співробітники, учні ліцею, сторонні 

читачі. Зниження цього показника 

відбулося у зв'язку із зменшенням 

кількості набору студентів на перший курс, контингенту викладачів та 

співробітників університету.  

Загальна кількість читачів, 

обслужених всіма підрозділами 

бібліотеки, включаючи 

віртуальні сервіси, підвищилася 

на 2.659 особи і дорівнює 53.494 

(2012 р. - 50.835 осіб.) 

Найбільше збільшення 

спостерігається в обслуговуванні 

читачів електронною інформацією (Веб-каталог, Репозиторій, Віртуальна 

довідка, сайт). 
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Загальна кількість відвідувань у всіх підрозділах бібліотеки в 2013 р. 

значно збільшилася і становить 825.379 (528.386 - в 2012 році). Такому 

приросту сприяла значна робота з публікації в Репозиторії періодичних видань 

університету, що в свою чергу вплинуло на його відвідуваність.  

Завдяки збільшенню робот з електронними виданнями та документами 

кількість книговидач у цілому по бібліотеці також збільшилася і становить 

1.216.619 прим. (2012 р. – 1.019.788 прим..). 

Варто зазначити, що навчальний 2013-2014 рік розпочався у нас із деяких 

непорозумінь. На 1 вересня в електронній базі ще не було записів щойно 

зарахованих студентів (бакалаврів та магістрів). Це сталося у зв’язку зі 

створенням єдиної бази студентів у Києві. Чекати завершення цієї роботи нам 

довелося б надто довго. Завдяки розробнику діючої АБІС НБ ДонНУ була 

використана робоча база Обчислювального центру. Записи доводилося 

змінювати, бо ця база містила інші відомості про студентів. До того ж у ній не 

було фотографій. Тільки на початку грудня фотографії зарахованих студентів 

з’явилися в електронній базі.  

З 3 по 7 вересня зараховані 

студенти денної, заочної та 

прискореної форм навчання були 

записані до бібліотеки. Автоматичне 

формування номерів читацьких 

квитків дало змогу уникнути 

помилок, пов’язаних з видачою 

кільком читачам квитків з 

однаковими номерами. До того ж номери, які вилучалися протягом року, не 

присвоювалися з метою уникнення непорозумінь при обслуговуванні. На 

кожного читача була надрукована картка реєстрації та інформаційна картка. 

Під час групового обслуговування студенти 1 курсу отримували у секторі 

запису інформаційну картку з номером читацького квитка та індивідуальним 

паролем, ставили свій підпис на алфавітній картці, підтверджуючи згоду на 



обслуговування в автоматизованому режимі. Цей підпис також замінює усі 

потенційно поставлені даним читачем у майбутньому підписи на книжкових 

формулярах. При запису до бібліотеки студенти власноруч вносили електронну 

адресу, яку співробітники сектору потім внесли в електронну базу. Це 

стосувалося також студентів старших курсів. Студентські квитки студенти 

отримували протягом вересня. Дуже пізно, наприкінці грудня, в електронну 

базу читачів були внесені штрихкоди студентських квитків, які надали з Києву. 

Надалі студенти 1 курсу могли одержувати літературу за пластиковими 

студентськими квитками. Студентам, які мали картонні студентські квитки, 

читацькі квитки не видавалися, а штрихкоди наклеювалися на їх звороті.  

Досить пізно були внесені у базу даних аспіранти, що теж було 

незручно.  

Позитивним моментом стало те, що на сьогоднішній день в базу внесені 

майже всі іноземні студенти з ближнього та дальнього зарубіжжя. Але й їхні 

дані нам теж передали дуже пізно. До цього їх записували до бібліотеки вручну, 

згідно з документами.  

Протягом 2013 року до бібліотеки було записано 6866 читачів, що 

становить 128% до плану. 

Постійний контакт з обчислювальним центром та розробником діючої 

АБIС НБ ДонНУ дозволив нам створити ефективну організаційну структуру, 

яка забезпечує функціонування та стабільний розвиток інших відділів 

бібліотеки на основі єдиної електронної 

бази читачів. Інтерактивна електронна 

база дозволяє бібліотекареві отримати 

відомості про заборгованість читача в 

будь-якому відділі.  

Це дало нам можливість 

підписувати обхідний листок в одному 

місці – Секторі запису читачів, що 



зручно, комфортно, оперативно для читачів. А для співробітників абонементів – 

значна економія робочого часу.  

Існуючий автоматичний контроль строків повернення літератури 

дозволяє отримати списки поточних боржників, які формуються за 

факультетами й передаються в деканати. Протягом року відправлено 8 533 

листи на електронні адреси читачів-боржників.  Але від 10 до 15%  електронних 

листів повернулися назад. Причини цього з’ясовуються. Швидше за все читачі 

дають неточні адреси або співробітник, який записує адресу, допускає помилку. 

Щоб уникнути цієї проблеми, були запроваджені зміни у програмі, завдяки 

яким можна виправляти деякі помилки. В минулому році була створена на 

кожного читача корпоративна електронна пошта. Це полегшило відправку 

листів читачам-боржникам. На жаль, єдиною проблемою такої пошти є 

необізнаність про неї студентів. 

Щодо відрахованих боржників: в процесі роботи з  наказами про 

відрахування окремо відбиралися читачі-боржники. З кожним з них була 

проведена індивідуальна робота. Відправлялися листи поштою, були здійснені 

дзвінки по міському та мобільному телефону, при наявності електронної адреси 

були відправлені електроні листи зі списком літератури, яка повинна 

повернутися до бібліотеки. Але наприкінці року, через використання 

бібліотекою всього відведеного на розмови часу, нам заборонили телефонувати 

боржниками. Хоча дзвінки на міські номери були досить ефективними: 50% 

читачів відразу розраховувалися з бібліотекою. 

Читачі продовжували користуватися новою унікальною послугою для 

користувачів – подовжувати терміни користування навчальною літературою без 

допомоги бібліотекаря. Самостійно відкривши свій електронний формуляр, 

читачі в будь-який час, мають можливість уточнювати кількість отриманих на 

абонементі підручників, контролювати терміни їх повернення та при 

необхідності подовжувати. Більше тисячі читачів самостійно продовжили 

термін користування бібліотечними книгами. 

Значно зменшилася кількість відмов «видано» – 1 500 (75%). 



2. Культурно-просвітницька робота 

На сьогодні в сучасному інформаційному суспільстві книга є головною 

ланкою, яка пов’язує минулі досягнення науки, літератури, культури з 

майбутнім, виховує нове покоління читачів. Тому провідне місце у структурі 

бібліотечно-інформаційної діяльності належить роботі з організації виставок.  

Саме книжкова виставка є засобом розкриття інформаційних ресурсів 

книгозбірні, її візитною карткою, відображаючи стиль бібліотеки. Компетентні 

співробітники не тільки підтримують коло постійних користувачів, але й 

залучають нових. Отже, книжкові виставки є основою для зростання авторитету 

бібліотеки та її персоналу. 

За 2013 рік було організовано й проведено 233 книжкові виставки, 

проведено 3 масових заходи, на яких побували 6672 читача. 

Робота з організації виставок та переглядів в бібліотеці існує протягом 

тривалого часу. У зв'язку з цим можна говорити про систему й традиції, що 

склалися у даній галузі. Інновації виставкової діяльності спрямовані на 

впровадження нововведень, які дозволяють найбільш ефективно реалізувати 

завдання цієї роботи.  

При підготовці виставок ми прагнемо враховувати елементи дизайну, з 

великою відповідальністю підбираємо музичний супровід, оскільки він створює 

систему естетичних асоціацій, пов'язаних зі світом звуків, характерних для тієї 

або іншої теми виставки. При безпосередній участі відділу інноваційних 

технологій перегляди стали музичними, барвистими, такими, що інтригують та 

зацікавлюють. Книжкова виставка сприймається як єдине ціле. Це досягається 

спеціальними композиційними методами, кольоровими рішеннями та логічним 

зв’язком між її структурними частинами.  

Слід зазначати, що комплекс робіт із пропаганди літератури здійснювався 

згідно  замовлень кафедр і планом відділу. Виховна робота бібліотеки у 2013 р. 

була спрямована на виконання вимог комплексного плану виховної роботи 

університету щодо відповідних напрямків. 



Виховна робота була й залишається важливим компонентом в житті 

Наукової бібліотеки Донецького Національного університету. В цій роботі ми 

більшою мірою звертаємося до розуму, ніж до етичного відчуття читача. Людей 

хвилює не лише сьогодення, запити й потреби людини значно ширші й глибші. 

Вона не лише бажає багато чого знати, але у неї повинне залишатися вільне 

“поле” для відчутій і переживань, не дивлячись на те, що протягом багатьох 

років панує майже узаконене заохочення аморальності.  

Сектор культури прагне підтримувати постійний інтерес в суспільстві до 

питань виховання людини, долаючи при цьому всі негативні соціальні прояви. 

На наш погляд, для ефективності цього напряму в бібліотечній діяльності 

необхідно відмовлятися від застарілих форм і методів виховної роботи в 

бібліотеці, які відштовхують читачів, а не залучають новизною і 

нестандартністю, можливостями їх активної самодіяльності. 

Якщо враховувати те, що бібліотека, повинна йти за суспільством, 

вирішуючи разом з ним 

соціально-економічні проблеми, 

тобто відображати людські 

бажання, прагнення в майбутнє, 

відчуття всього світу і самих 

себе в ньому, то Наукова 

бібліотека ДонНУ відповідає 

потребам часу і суспільно-

політичним умовам, у яких вона 

функціонує.  

Тому до складу загально університетського плану масових заходів 

враховуються також і заходи, організовані бібліотекою. У травні 2013 року на 

базі Читального залу для наукової роботи було відкрито Інформаційний центр 

Європейського Союзу в Донецьку. Співробітники бібліотеки активно 

долучилися до організації та проведення заходів інформ-центру. Спільними 

зусиллями був проведений вебинар "Євро Майдан: причини і наслідки" з 



Інформаційним центром ЄС Пермі (Пермський державний національний 

дослідницький університет). 

У вебинарі взяли участь студенти історичного факультету за фахом 

міжнародні відносини, які виступили з короткими доповідями на теми : 

- українська ідентичність: між Європою і Росією. 

- геополітичні вигоди західного і російського вибору України. 

- наслідки і нові горизонти. 

Доповіді викликали бурхливе обговорення з двох сторін, піднявши такі 

гострі питання як взаємовідносини України і Росії, східний і західний вибір 

України.  

У листопаді інформаційний центр 

ЄС запросив на зустріч “Освітні 

можливості в Європі”. Присутні могли 

поставити їм будь-які цікаві питання з 

цієї теми. Гості заходу, які мають досвід 

навчання за кордоном, ділилися своїм 

досвідом та давали поради тим, хто 

тільки обмірковує своє майбутнє навчання в Європі. Підсумки зустрічі підбив 

директор інформ-центру доктор історичних наук, професор І.Я. Тодоров. 

Щорічно у квітні-травні в Донецькому національному університеті 

проводяться заходи, присвячені Фестивалю Науки. Наукова бібліотека готує 

для цього свята ряд заходів, 

організатором яких виступає Сектор 

культури. Для участі у фестивалі було 

обрано формат альтернативних бесід. У 

звітному році для обговорення було 

обрано тему “Електронні гроші: нова 

реальність?”. Обговорення відбулося, як 

завжди, у МСЦ «Бригантина». 



«Світські салони» провели для своїх шанувальників та відвідувачів ще 

один захід в рамках Фестивалю Науки – вечір «Під звуки ніжні романсу». 

Красиві та мелодійні, з проникливими словами, романси торкаються душі 

кожної людини. Вони сповнені чарівності та світлої туги. Зустріч з ними 

завжди приємна та бажана. Почуєш, і все в тобі перевернеться, наповниться 

невимовною ніжністю, сумлінністю, любов’ю. Любов до романсів безперервна. 

Вони і зараз, як і багато століть потому, хвилюють душу. 

Ось такі рядки присвятив романсу ще у XIX столітті, на жаль, забутий 

зараз поет Василь Красів :  

Они уносят дух – властительные звуки! 

В них упоение мучительных страстей, 

В них голос плачущей разлуки, 

В них радость юности моей! 

Взволнованное сердце замирает, 

Но я тоски не властен утолить. 

Душа безумная томится и желает – 

И петь, и плакать, и любить. 

Неосяжний та пристрасний, 

прекрасний та дивовижний, чаруючий та 

надихаючий, хвилюючий та ніжний… Про романс можна говорити дуже довго. 

А, можна просто мовчки насолоджуватись його красою, в тиші та спокої 

осягаючи його таємничий зміст та силу. 

Глядачі мали змогу насолодитися голосами Наталії Гордієнко, викладача 

кафедри романських мов, Аліни Бурової, першокурсниці спеціальності 

«Журналістика», а також гості нашого університету - Тетяни Букаєвої, лауреата 

багатьох міжнародних конкурсів ліричної пісні. Ці люди подарували 

можливість відчути всі чари любові, гіркоту розлуки, біль від військових драм і 

трагедій та смуток за втраченою Батьківщиною. На сцені звучали такі відомі 

композиції, як «Отцвели уж давно хризантемы», «Не уходи, побудь со мною», 

«Темная ночь» і багато інших. Знайшлося місце в програмі давнім і сучасним, 

міським і жорстоким романсам. 



Присутні, а серед них були як студенти, так і люди похилого віку, 

підспівували виконавцям, співчували і пропускали через себе кожну мелодію, 

кожне слово. 

«Були моменти, коли ми і плакали, і раділи разом з виконавцями та їх ліричними 

героями. Мені здається, що подібні заходи потрібні, тому що вони зачіпають душі та 

пробуджують людяність», - поділилася своїми враженнями спеціаліст відділу зв'язків із 

громадськістю Марія Кушмет. 

Музичний вечір у залі МСЦ «Бригантина» зміг у похмурий весняний день 

наповнити теплом, світлом і ніжністю серця людей. 

Бібліотека й надалі буде  проводити подібні вечори. Можна розширити 

тематичні та жанрові рамки таких виступів і зробити, наприклад, поетичні 

зустрічі. 

Рік, що відходить, виявився досить багатим на бібліотечні зустрічі.  

31 жовтня до читального залу гуманітарних наук та українознавства 

завітали: ужгородський видавець Валерій Падяк і канадський історик Павло-

Роберт Маґочій. З травня 2010 року вони рухалися науковими центрами 

України, презентуючи нове видання книги «Україна. Історія її земель і 

народів», і Донецьк був останнім пунктом їхнього «мега-туру». Студентам-

історикам, з яких переважно складалася аудиторія, професор з Торонто 

представив свою працю таким чином:  

«Книга не призначалася для читачів України. Перше і друге видання виходили для 

студентів Північної Америки як вступ до історії європейської держави. Що ж тут цікавого 

українцям? Можливо, вам цікаво, як іноземець сприймає події на вашій батьківщині? Але чи 

цього досить для перекладу?... По-друге - інформація про маловідоме. Але в Україні ця 

інформація також відкрита. Можливо, новий підхід?... У певному сенсі, це перша історія 

Нової України. Дивно, претензійно? Досі історії України були історіями етнічного 

українства, а не історіями територій, які охоплює сучасна держава Україна. Це намагання 

охопити історію всіх народів та культур, які існували на території України. Росіяни, 

поляки, євреї, німці та інші тут розглядаються не як супротивники етнічних українців, а як 

невід’ємна частина української історії...»  

П.-Р. Маґочій був красномовний, упевнений в собі, відкритий для діалогу, 

який і відбувся після його виступу. Спочатку запитання ставили викладачі, 



потім - студенти, і навіть запитання студентів засвідчували зацікавленість і 

добре орієнтування в матеріалі. Відразу після цієї зустрічі читачі неодноразово 

замовляли у нас книгу Маґочія. Автор подарував цю книжку Науковій 

бібліотеці. 

Наступний гість бібліотеки, киянин Дмитро Сергійович Бураго – 

літератор, видавець(«Видавничий дім Дмитра Бураго»), талановитий поет та 

організатор Міжнародної наукової конференції ім. професора Сергія Бураго. 

Він - автор кількох збірок поезій: «Эхо мертвого города» (1992), «Здесь» (1996), 

«Поздние времена» (1998), «Шум словаря» (2002), «Спичечный поезд» (2008), 

«Киевский сбор» (2011), «Театральное танго» (2013). 

На поетичному вечорі Дмитра Сергійовича Бураго, який відбувся 5 

грудня 2013 року у МСЦ “Британтина”, була представлена «книга одного 

вірша» «Театральное танго» -чудово ілюстрована, яку він презентував на цій 

зустрічі. Чому одного вірша? Все достатньо просто. Це сподівання на те, що 

книжку дійсно прочитають, а не лише даремно витратять на неї гроші. Строфи 

чергуються з малюнками, і у кожному з них міститься своя загадка та 

таємничість. Дмитро Бураго відзначив, що на презентації в Києві 180 

екземплярів книги «Театральное танго» просто «змили». Чому танго саме 

театральне? Справа в тому, що вірш писався 

під музику танго, а театральне… Тому що все 

наше життя – театр. 

Дмитро Бураго – це людина, яка 

наділена незвичайним даром, він змушує 

слово звучати. Так, саме звучати! І так, щоб 

серце завмирало, а душа розцвітала. Це 

незвичайна зустріч подарувала багато емоцій 

та відчутій. Деякі висловлювання 

зворушували до сліз, а деякі змушували 

сміятися.  

Що таке поезія? Поезія – це дар, це дещо 



інше, те, що охороняє людину. Поезія має звучати тому, що ми віримо лише в 

те, що перебуває у співзвучності. Як, відзначив сам Дмитро Сергійович:  

«Нет ничего бессмысленнее, чем писательство. Это самое безнадежное дело»  

Все життя – письменництво і немає сенсу? А у чому тоді взагалі сенс? Ця 

людина витратила більшу частину свого життя на поезію, вона для нього все і 

навіть більше. Але він чітко розуміє, що у наш час вже ніхто не очікує на слова 

поета і саме поет опиняється на узбіччі.  

На заході були присутні переважно викладачі й студенти філологічного 

факультету. Організації зустрічі сприяла провідний спеціаліст відділу зв’язків з 

громадськістю М.  Кушмет, яка й вела діалог з гостем. «Філологічною», за його 

визначенням, є поетична школа, до якої він належить. Д. Бураго читав свої 

вірші, висловлював посутні міркування про літературу, культуру, буття. 

Мабуть, найбільше запам’яталася всім історія рідкісного птаха. Того самого, що 

у Гоголя долетів до середини Дніпра. Колись іще студентом, на середині 

восьми кілометрового моста, яким, через невідповідну для прогулянок годину, 

ніхто не йшов і не їхав, Дмитро Бураго відчув себе тим птахом. І подумав, що 

добре було б поставити пам’ятник рідкісному птахові. А задуми свої Д. Бураго, 

за його словами, рано чи пізно реалізує. Хоча спочатку чиновники не давали 

дозволу на зведення пам’ятника, бо на те, щоб будувати на воді, нібито не 

розроблено закону, проте все якось вирішилося («У нас стільки поганого чинять без 

законів, тож нехай без закону буде зроблено і щось добре», - сказали поетові). 

На великому екрані демонстрували знімки того птаха. Не скажеш, що він 

прибитий утомою або самотністю. Свідомий своєї справи - летіти, долати шлях. 

Птах «сів перепочити» на камені, який є залишком моста, зруйнованого у 

Велику Вітчизняну. Камінь схожий на профіль Гоголя. Підняте крило птаха 

(такий ракурс обрали для зйомки) майже затуляє «Жінку з мечем» над Дніпром. 

Дуже важким заходом для організації виявилась презентація нової книги, 

яку спільно з бібліотекою, 17 грудня провів доцент кафедри російської 

літератури Петро Тимофійович Тимофєєв. 



Під його загальною редакцією щойно вийшли «Материалы 

международных студенческих фольклорно-этнографических экспедиций 

Донецкого национального университета на Верхний Дон (Волгоградская и 

Ростовская области: 2001, 2003, 2005-2007, 2010-2012 гг.)». 

«Я вам скажу, що існує уявлення про фольклор, як про явище зниженої культури, про 

фольклорне як про щось «просте»... Зробити нотну розшифровку пісень з Хопра дуже 

складно, Н.М. Гілярова вважає - практично неможливо, бо то унікальна виконавська 

майстерність... Тому ми не подавали нот, тільки тексти...» 

Вітаючи основного натхненника роботи й редактора нової книги, 

виступали колеги-викладачі, а також співавтори - колишні учасники 

експедицій, які нині є аспірантами, докторантами. Вони розповідали, як 

проходили експедиції, дякували П.Т.Тимофєєву за сприяння у професійному 

становленні. З екрану звучали записані на плівку привітання інформантів з 

Верхнього Дону. На екрані чергувалися чудові краєвиди. 

Вихід монографії - певний 

проміжний результат, але збирацька й 

аналітична робота триватиме, й 

попереду ще не одна експедиція. Петро 

Тимофійович готується до масштабного 

комплексного дослідження екології 

культури Верхнього Дону, з виходами в 

авторську творчість, в літературу, 

музику, живопис (та земля напрочуд багата на самобутніх митців). 

Бібліотечна діяльність дає широкі можливості відносно організації 

естетичного виховання шляхом створення всіляких клубів, об'єднань за 

інтересами, а також залучення читачів безпосередньо до підготовки і 

проведення заходів, включаючи їх в творчу діяльність і спілкування. Саме для 

вищеназваних форм роботи характерним є важливий компонент розвитку й 

реалізації творчого потенціалу - стимулювання особистої активності людини. 

Клуб за інтересами під назвою «Світські салони», тією чи іншою мірою, 



сприяє розвитку творчих здібностей як студентів, так і молодих викладачів, 

будучи тим самим своєрідною майстернею з розкриття талантів. Враховується і 

те, що світоглядні знання переходять в погляди і переконання лише тоді, коли 

засвоєння їх відбувається в цікавій і емоційній формі, тому ми віддаємо 

перевагу тим формам і методам роботи з читачами, які викликають у них 

посилену зацікавленість.  

У 2013 році «Світські салони» відзначили міжнародний день театру 

моно-виставою «Райські яблука», присвяченою Володимиру Висоцькому - 

актору, поету, музиканту, барду. 

Усе це так зримо нагадало 25 січня - дату, що є знаковою для нас ось уже 

75 років, бо в цей день народився він - 

Володимир Висоцький. 

Людей багато, і в кожного своє 

вподобання: хтось захоплюється театром, 

інший перебуває в полоні оперної та 

балетної стихії, а дехто до безтями 

закоханий у світ авторської пісні. Їх багато, 

бардів, проте є один, який затьмарив своєю 

творчістю, її глибинною наповненістю все 

навколо. Володимир Висоцький - поет, 

актор, композитор, а до цього ще й співак. 

Його не забувають, хоч уже 33 роки 

Володимир Семенович не з нами. 

Автор ідеї - спеціаліст відділу зв’язків із громадськістю Донецького 

національного університету Марія Кушмет. Висоцький давно оселився в її 

душі, і ніщо, - ні відверті (аж надто) згадки «друзів», ні брутальне осмислення 

літературними критиками, поетами нашої сучасності творчого доробку 

Володимира Висоцького, - не змогло спаплюжити улюбленого відтворювана 

реальності тодішнього... - що там!.. - нашого життя. Марія об’єднала 

однодумців, і в творчому гурті небайдужих шанувальників Володимира 



Семеновича вони разом створили те, що захопило глядачів, дало їм можливість 

зазирнути за лаштунки душі Володимира Висоцького, поринути в його 

стосунки з коханою жінкою... Мариною Владі... Ми осягнули його різнобіччя - 

від оголеного нерву, коли «гонят весело на номера» - до такої ж - оголеної й 

відвертої - чуттєвості та ліричності. 

Ведуча, бібліотекар Зоя Ізотова відкриваючи літературно-музичну 

композицію, підготувала глядачів до того, що вони не почують суб’єктивних 

висновків, загальновідомих кліше, будь-яких особистих інтерпретацій, а 

зрештою - оминуть будь-які нав’язування у сприйнятті Володимира 

Висоцького. Так, Поет пройде повз сприйняття головної героїні, але пройде 

спогадами Марини Владі. Це був правильний хід - несподіваний, але 

однозначно влучний. Кожен із присутніх мав змогу сам побачити, відчути й 

визнати хист талановитого митця. 

Марія ввійшла в образ коханої Висоцького. Глядачі забули, хто поряд - 

Марія чи Марина. А епізоди розповідей-згадок подій їхнього життя - від 

зухвалого знайомства до останньої розмови - підтверджувалися віршами та 

піснями самого поета, які озвучили 

талановиті брати Соснови - Андрій та 

Ігор, ліричний студент-першокурсник 

філологічного факультету Михайло 

Драпак. Висоцький у цей день постав і як 

майстер занурення у світ жіночої душі. 

Його пісні «Бокал», «Так случилось, 

мужчины ушли», «Я несла свою беду» 

проникливо виконала викладач 

факультету іноземних мов Наталя 

Гордієнко. Вірші Висоцького читав Артем Золотухін, а танець-виставу під 

танго пристрасно зіграли Микита Корейський та Маргарита Волошкова - 

студенти історичного факультету. 



Більше години тривала композиція, і вона не видалася миттю. Чому? Бо 

атмосфера заходу надто глибоко відобразилася в психологічно-складній 

ситуації стосунків двох закоханих, які хотіли бути разом, вдвох, назавжди... 

«Ми вместе отныне и вовеки веков», - пролунало зі сцени. 

У залі панувала тиша та зацікавленість. Люди плакали... Думаю, це 

показово, адже такі моменти життя не можна відсторонювати від себе, їх не 

треба уникати, проходити повз них, ігноруючи. Це сльози добра, милосердя, 

співчуття ближньому, розуміння того, хто поруч. 

Цього вечора дехто заново відкрив для себе Висоцького з його творчістю, 

з його болем та радістю, з його власним світосприйманням, з його вічною - як 

кричить нам сам час - поезією. 

Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок 

Я тебе привезу - ты меня и из рая ждала! 

... Присутні поволі розходилися, емоції стихали, але ще довго відлуння 

цього заходу озвучувало душу і серце кожного... 

Також «Світські салони» продовжували діяльність Майстерня краси, 

молодості та успішності “Бути жінкою”. Практикуючий психолог Галина 

Бєлогурова продовжила ділитися з нами не лише теоретичними, а й 

практичними знаннями стосовно методики позитивного мислення, як стати 

успішним та процвітаючим, як вести здоровий спосіб життя, як прожити своє 

життя і лишитися при цьому молодим, енергійним та активним. Тренінги, 

майстер-класи мають психологічну спрямованість і проводяться на 

безкоштовній основі, що має для присутніх важливе значення. 

Важко знайти жінку, яка б не 

хотіла бути красивою та 

спокусливою, залишаючись при 

цьому молодою. В арсеналі засобів, 

застосовуваних для досягнення цієї 

мети, провідне місце займають 

косметичні препарати: креми, 



лосьйони, маски. Сучасна торгівля пропонує їх у дуже широкому асортименті. 

Для того, аби бути справжньою жінкою, господинею своєї долі, 

необхідно знати, чого Ви насправді хочете і до чого прагнете, оцінюючи при 

цьому адекватно свої можливості, як ви будуєте стосунки у родині, зі своїми 

дітьми. Слід просто прийняти все таким, як є, і робити все настільки добре, 

наскільки це можливо, і бути вдячним за все, що маєш. 

Сумніви, скепсис можуть бути набагато сильнішими, ніж нові позитивні 

твердження. І не дивно! Адже до цього моменту 

жінка стільки своєї енергія вклала у цей скепсис, 

він розрісся до неабияких розмірів і зайняв увесь 

простір її душі, мозку та думок. Ми все життя 

використовуємо афірмації, але майже завжди 

вони є негативними. Що стосується позитивного 

мислення, то до нього належать окрім афірмацій 

ще позитивна налаштованість, а найголовніше – 

любов до себе. Отже, більш за все впливає на 

нашу молодість та красу позитивне мислення. 

Прекрасне визначення дає цьому поняттю 

майстер цієї теми, психолог, автор чисельних методик самовдосконалення 

Олександр Іллінський: “Позитивне мислення – це здатність людини оцінювати 

події та висловлювання, свій погляд на них з позицій того, що людина має, і 

того, що в цьому доброго, а не з позиції того, чого в людини немає і що в цьому 

поганого” 

Практично кожна людина ставить собі питання стосовно того, як 

подовжити свою молодість та красу? Звичайно, можна стверджувати, що всі 

можливості тільки в  наших руках. Головне, щоб ми знали правила цієї «гри»  і 

вміло ними користувались.  

Гостями наших салонів були провідні вчені нашого університету: фізики, 

історики, політологи, філософи, філологи. 



Протягом останніх років найважливішою подією в житті бібліотеки був 

«Тиждень читацьких задоволень», присвячений Всеукраїнському Дню 

Бібліотек. Це комплекс заходів, метою яких є популяризація бібліотеки, 

залучення нових користувачів, об’єднання друзів бібліотеки, спілкування 

шанувальників книги, можливість показати найкращі досягнення за визначений 

період. Іншими словами – це подія, яка допомагає створити позитивний імідж 

бібліотеки. Це Свято Книги, Бібліотеки, Читача й Бібліотекара. Влаштовуючи 

«Тиждень читацьких задоволень», бібліотека виховує, формує справжнього 

читача, який шанобливо ставиться до книг і поважає бібліотеку.  

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек Наукова бібліотека ДонНУ 

підготувала ряд заходів для своїх обожнюваних читачів:  

1. Консультації з використання електронних ресурсів бібліотеки (бази 

даних: eLibrary.ru, ВИНИТИ РАН, Polpred.com, BioOne, SCOPUS, Он-лайн 

бібліотеки навчальної літератури); Електронного каталогу; Фонду електронних 

видань та Репозиторію.  

2. «Її Величність Книга» - виставка-перегляд книжкових шедеврів 400 

унікальних, неперевершених творінь з фондів наукової бібліотеки ДонНУ. 

Видані наприкінці 19 та на початку 21 сторіччя, раритетні видання книжок 

чекають на зустріч зі своїм зацікавленим читачем. 

3. «Шлях до здоров’я» - бесіди про здоровий спосіб життя, підготовлені 

сумісно з бібліотекою Донецького медичного університету. У ході заходу 

відбулася актуальна розмова з провідними професіоналами в галузі медицини 

(кардіо- й нейрохірургії), викладачами кафедри фізичної культури, які на 

прикладі історії життєвого шляху Н.М. Амосова відкрили нам секрети 

здорового способу життя.  

4. Свято Творчості та Краси. Ми надаємо можливість 

продемонструвати свої шедеври, не витрачаючи власних коштів, часу та сил на 

відкриття персональної виставки. Ми з радістю організовуємо експозицію 

плодів творчості наших читачів та відвідувачів бібліотеки, а також творчості 

їхніх дітей.  



5. “Таємничими місцями бібліотеки” – екскурсія. Наукова бібліотека 

ДонНУ пропонує унікальну можливість пройтись таємничими та недоступними 

місцями бібліотеки. Екскурсія дає можливість познайомитись з щоденною 

працею бібліотекарів та дізнатися шлях книги від моменту її надходження до 

бібліотека аж до її отримання читачем. 

Як бачимо, Всеукраїнський день бібліотек він 

ознаменований багатьма заходами, як це вже стало 

доброю традицією (книжкові виставки, виставка 

творів наших читачів, екскурсії бібліотекою). 

Наостанок, у конференц-залі «Бригантини» 

відбулась зустріч, на якій мова йшла про здоровий 

спосіб життя. 

Організаторів, бібліотекарів ДонНУ, надихнув 

образ нашого співвітчизника, людини справді 

непересічної, сторіччя від дня народження якої 

відзначатимуть у грудні на державному рівні (святкування проходитиме під 

егідою ЮНЕСКО). Це М.І.Амосов – всесвітньо відомий кардіохірург, 

основоположник медичної та біологічної кібернетики, письменник, 

громадський діяч.  

Якими є складові справжнього 

здоров’я – обговорювали наші гості-

експерти: доцент кафедри фізичного 

виховання і спорту ДонНУ, кандидат 

хімічних наук Віктор Іванович 

Жеребченко, професор, доктор 

фізико-математичних наук Петро 

Іванович Поляков, лікар-уролог, 

біоенерготерапевт, тренер з позитивного мислення Сергій Петрович Сканцев, 

адміністратор жіночого фітнес-клубу Ганна, тренер зі здорового харчування 

Надія. Ведучою була Зоя Ізотова з абонементу наукової літератури.  



Шлях до здоров’я не є легким. Здоров’я людини, перш за все, залежить 

від неї самої. Ви дізнаєтесь, як 

правильно харчуватись та 

залишатись стрункими. У вас є 

можливість поставити питання 

тренерам з фітнесу, інструкторам з 

правильного харчування та 

позитивного мислення, які не лише 

дадуть відповіді на ваші запитання, а 

й допоможуть зробити перший крок 

до здорового способу життя.  

Віктор Іванович Жеребченко констатував загальне погіршення стану 

здоров’я у представників молодого покоління (багато років працюючи зі 

студентами, він мав можливість бачити цей процес у динаміці). За 

спостереженнями Ганни, директора жіночого фітнес-клубу, дівчата найчастіше 

приступають до занять «за два місяці перед літом, щоб можна було вдягти 

купальника», а потім кидають, і це засмучує. «Жінки – ті серйозніше ставляться 

до свого здоров’я, але ж варто подбати про нього змолоду». Самій Ганні 

тренування «у звичайному спортзалі-«качалці»,  разом з чоловіками, але з дуже 

кваліфікованим і уважним тренером» допомогли відновити фізичну форму 

після пологів, додали сили й упевненості в собі. Зрештою Ганна сама стала 

директором фітнес-клубу, в якому намагається створити дружню, позитивну 

атмосферу. «Коли хтось залишає наш клуб, не для того, щоб перейти до іншого, 

а зовсім кидає займатися фітнесом, - ми сприймаємо це як поразку». 

Петро Іванович Поляков – кандидат фізико-математичних наук, автор 

понад 60 наукових праць з фізики і книги «Научный поход к здоровому 

долголетию». Має солідний особистий досвід боротьби з хворобами за 

допомогою спорту. Прагне допомагати в цьому іншим. Вважає, що у фізичному 

самовдосконаленні слід дотримуватися такої послідовності: «рух – 

загартовування – харчування». «З Амосовим не згоден в одному: він розпочав 



свої заняття після 60 років. І завдяки цьому навіть з кардіостимулятором 

зберігав добру рухову активність. Проте доводити себе до такого стану 

небажано».  

У Надії, тренера школи здорового харчування, життя змінилося на краще 

після того, як вона прочитала «Раздумья о здоровье» М.Амосова і почала 

дотримуватися викладених у цій книзі рекомендацій.  

Найбільше пожвавлення в залі викликала розмова з Сергієм Петровичем 

Сканцевим. Маючи медичну освіту, він дещо розчарувався в традиційній 

медицині («коли б лікарі зважали на всі побічні ефекти хімічно синтезованих 

препаратів, вони жодної таблетки не змогли б призначити») і нині практикує як 

фітотерапевт, гомеопат, біоенерготерапевт. «Бо у світі є тільки дві великі 

енергії – любов і страх. Енергія страху виходить від людини. Образа, гнів, 

провина – це все енергія страху. Негативно чи позитивно мислить людина, 

проте коли вона буде боятися, вона хворітиме. Щоб людина була здоровою, 

треба навчити її навіть у тому, що лякає, гнітить, засмучує, бачити добре».  

Власне, кожен з гостей висловлював власні погляди на те, який спосіб 

життя варто вважати здоровим і що виконувати насамперед. «Є чітка 

послідовність. Спочатку – рух. Потім – загартовування. Насамкінець – 

харчування. Не треба міняти місцями: якщо ти напрацював добру фізичну 

форму і хочеш скинути зайву вагу, то просто збільшуєш навантаження, а якщо 

тільки за рахунок дієти скинеш кілограмів 40, то можуть і внутрішні органи 

постраждати!» - наголошував П.І.Поляков. «Чотири чинники впливають на 

здоров’я, - пояснювала, демонструючи слайди, тренер школи здорового 

харчування Надія, - спадковість (4%), екологія (11%), стреси (15%), харчування 

(70%)» - «Щодо стресів – не згоден! Від них залежить процентів 90 всіх 

нездужань!» - доводив С.П.Сканцев… 

Після бесіди слухачі оточили гостей, прохали візитні картки, записували 

телефони, адреси: комусь хотілося до фітнес-клубу, комусь на прийом до 

біоенерготерапевта, комусь – до клубу любителів бігу або до школи здорового 

харчування. А на виставці біля екрану, на якому щойно демонструвалися кадри 



документального фільму про М.Амосова і слайди, розташувалися рядочками 

інші співрозмовники, які теж багато чого могли б розповісти й підказати, аби їх 

запитали, – книги з фонду НБ ДонНУ.  

Окрасою заходів, 

присвячених святкуванню 

Всеукраїнського Дня бібліотек, 

завжди була виставка художніх й 

творчих робіт наших читачів і 

бібліотекарів «Свято творчості 

та краси». Для того, щоб 

найвигідніше представити творчі 

роботи необхідний простір. У 

минулі часи, це був хол першого 

поверху головного корпусу університету. Але нам вдалося, навіть в умовах, що 

склалися, зберегти традицію організовувати виставку художніх робіт, які з 

кожним роком стають все чисельнішими та різноманітнішими, до яких 

долучається все більше талановитих майстрів. З кожним роком свято творчості 

стає все більш популярним серед наших читачів. Помітно збільшився список 

майстрів художньої творчості та їх виставкових робіт. У майстрів з’явилися 

прихильники їх таланту. У 2013 році роботи вражали своїм різноманіттям – 

вишивки, фріволіте, бісероплетіння, розпис по склу, фотографії. Деякими з цих 

витворів можна довго милуватися, як-от, наприклад, вишитими картинами 

Л. Власенкової, Ю. Максимцової, Ю. Кудрявцевої, які вражають своєю 

яскравістю і в той же час природністю кольорів, багатством відтінків. Цікаві 

роботи розпису по склу запропонувала Т. Ожерел’єва. 

Існує ряд одвічних тем, які навіть з плином часу не втрачають своєї 

актуальності. До них належать: День соборності України, День Перемоги, День 

визволення Донбасу, День української та слов’янської писемності, 

Міжнародний день студентства, тому традиційно бібліотека організовує 

виставки та перегляди до вище перерахованих дат. Співробітники абонементу з 



притаманним їм професіоналізмом та любов’ю до книг і читачів у цьому році 

підготували такі виставки: «Viva tStudent» до Дня студента, «Права людині в 

Україні та світі», присвячену Міжнародному дню прав людини, «Козацькому 

роду нема переводу» до Дня українського козацтва, «О жінко, вічна 

таємниця» - до Міжнародного жіночого дня 8 березня, «Вічний як народ», 

присвячена дню народження Т.Г. Шевченка, «В нас єдина мета – Україна 

свята…» - до Дня соборності України, «Все починається з родини» - до 

Міжнародного дня родини, «Мистецтво викладання» - до Всесвітнього дня 

викладачів, «1 вересня – День знань» - до Дня Знань, «Її величність книга»» - 

до Всеукраїнського Дня бібліотек, «Ценою жизни» - до річниці 

Чорнобильської аварії, У звітному році була підготовлена низка виставок про 

мистецтво, архітектуру, культуру народів світу: «Искусство мыслить в 

камне», «Ікона як живописне мистецтво», «Поезія народного мистецтва», 

«Мова людського серця», «Загадки Китаю» й багато інших, не менш цікавих. 

Про цивільне й патріотичне виховання говорять наші заходи присвячені 

Дню Перемоги і визволенню Донбасу від фашистських загарбників. Чим більше 

віддаляємося від жахливих років Великої Вітчизняної війни, тим важливіше 

зберегти пам’ять про тих, хто боровся та віддавав своє життя за Велику 

Перемогу. Щороку 9 травня Наукова бібліотека святкує День Перемоги та 8 

вересня- День звільнення Донбасу від фашистських загарбників. Протягом 

багатьох років День Перемоги поєднує старші й молодші покоління. І скільки б 

не минуло років, скільки б не пролунало слів, сповнених подяки й любові, ми, 

нащадки Великої Перемоги, завжди повинні пам’ятати тих, хто віддав своє 

життя заради нашого майбутнього. До святкування 67-річниці Великої 

Перемоги був підготовлений перегляд літератури «Перемога, яка змінила 

світ». 8 вересня мешканці Донбасу відзначали 69-у річницю визволення від 

німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди співробітники Абонементу 

наукової літератури підготували книжкову виставку «Подвиг народу», 

присвячену пам’яті своїх земляків, загиблих в роки війни. 



Науковий абонемент продовжує пропаганду літератури за напрямком 

виставка-хобі під назвою «Книга шукає читача». Книжки, представлені на 

виставці-перегляді, задовольняють всі смаки та репрезентують різні галузі 

знань. Бібліотекари завжди із задоволенням допомагають читачеві знайти 

додаткову інформацію про його захоплення, з читачем можна зробити і спільну 

виставку. Ця виставка побудована так, що книжку можна взяти з полиці, 

розглянути, почитати, довідатися більше про її автора. Таким чином, читач, 

який не має часу на пошук літератури, усе-таки може перегорнути, отримати, 

знайти потрібну саме йому книжку. А науковий абонемент може, таким чином, 

популяризувати бібліотечні фонди та рекламувати бібліотеку, а відвідувачі – 

задовольняти свої інформаційні потреби. 

Велику увагу Сектор Культури приділяє роботі з партнерами, створюючи 

спільні проекти. Нами встановлена тісна взаємодія з Французьким культурним 

центром, обласним відділенням суспільства «Україна - Іспанія», відділом 

реклами і зв'язків з громадськістю, студклубом, кафедрами університету, з 

духівництвом української православної церкви Московського патріархату 

донецької єпархії. За їх участю проведено велику кількість творчих зустрічей.  

Супроводом всіх наших масових заходів є привабливо оформлені 

книжкові виставки на відповідну тематику. 

Є вічні цінності, є вічні істини, але ми прагнемо подавати їх в сучасному 

контексті, лише так наші заходи можуть розраховувати на успіх, цим 

принципом ми керуємося при організації своїх заходів. Тому слоган, який 

використовує Сектор культури, - йти в ногу з часом, але не йти на поводі у 

нього. 

3. Довідково-інформаційне обслуговування 

Основна довідково-інформаційна робота в 2013 звітному році велася 

Відділом довідково-бібліографічної і інформаційної роботи по наступних 

напрямках: 

1. Обслуговування читачів у режимі« запит-відповідь»; 

2. Обслуговування керівного складу університету в режимі (ВРІ/ДЗК); 



3. Масова робота: 

• тематичні виставки, 

• виставки нових надходжень, 

• виставки праць викладачів ДонНУ; 

4. Науково-бібліографічна робота: 

• підготовка тематичних бібліографічних списків, покажчиків 

• ведення електронних картотек: «Праці викладачів»; «Вища школа», 

«Україна та світ», «Донецька область» 

5. Аналітичний розпис статей і змістів наукових журналів; 

6. Організація занять (спільно з Відділом наукової обробки літератури і 

організації каталогів) з дисципліни «Основи інформаційної культури» для 

студентів молодших курсів.  

Як і кожного року, довідково-бібліографічна робота планувалася на 

основі заявок кафедр. Однак на протязі року план доводилося корегувати, у 

зв’язку з тим, що виникало багато позапланових запитів (це перегляди 

літератури, Дні бібліографії, Дні дипломника, довідки усні та письмові,  

бібліографічні покажчики та  ін.). 

Активно проводилася робота з довідково-бібліографічного 

обслуговування читачів. У минулому році  нас відвідало 3792 читача і не тільки 

викладачі та студенти університету, а й сторонні ВНЗ особи  та видано 66635 

примірників це більш ніж було заплановано (54000/66635). Облік цієї  роботи 

був автоматизований, що  допомогло чітко враховувати  показники.  Майже усі 

види довідок перевиконано (3182/4995). Тому на наступний рік їх кількість 

буде збільшено. У 2013 році продовжувалась нова форма довідкового 

обслуговування – віртуальні довідки і за рік було виконано 85 довідок та 

витрачено 297 годин.  Тематика довідок складна, тому  на їх виконання 

потрібно багато часу. 

Пропаганда літератури з фонду бібліотеки є важливим напрямком роботи, 

тому вона велась дуже активно, було заплановано 10 переглядів, але на протязі 

року за проханням кафедр, організаторів конференцій, семінарів та масових 



заходів було виконано 18 переглядів, їх відвідало 463 читача, та було видано 

5261 примірник. У «Зошиті відгуків» та газеті «Факти та події» було відзначено 

професійність цих заходів. Крім того, усі виставки, що організовувалися у 

відділах бібліотеки, контролювалися відповідальним бібліографами, надавалися 

консультації з їх підбору та оформленню надано (119 конс.).  

Дуже інтенсивне проводилася інформаційна робота. Виконано 40 

письмових довідок за замовленням кафедр, їх об'єм 17947 назв. Складено 17 

інформаційних списків літератури. Усі виконані списки і довідки надруковані, 

переплетені та виставлені в Інтернеті на сайті бібліотеки та репозиторії.  

Великий обсяг робіт виконано по ВРІ (вибіркове розповсюдження 

інформації). На обслуговування було взято 18 наукових тем та 626 абонентів. Їм 

на протязі року надавалась інформація (7687 повідомлень) як на традиційних 

носіях інформації, так і в електронному виді на флеш карті та по електронній 

пошті. У плані робіт ДОК (диференційоване обслуговування керівників) постійно 

надавалась інформація: Пирлик Н.В. – перший проректор; Фіношину М.В., 

Недопьокіну Ф.В. - фізичний факультет; Александрову І.О. - кафедра 

менеджменту організацій економічного факультету, Христіановському В.В. та 

Калініченко М.П. – економічний факультет, а також виконувались одиничні 

замовлення керівників ВНЗ. Для абонентів підбиралася література, та 

періодичні видання, копіювалася і сканувалася необхідна інформація. 

Як і кожного року проводились комплексні  заходи «Дні бібліографії», 

«Дні дипломника». У 2013 році було проведено 8 «Днів дипломника»  ( 

хімічний,  біологічний, фізичний, історичний, філологічний, економіко 

правовий факультети). «Днів бібліографії» було заплановано 2, а проведено 5 за 

замовленням викладачів.  

Особлива увага під час проведення цих заходів надавалась 

бібліографічному опису та оформленню списків літератури згідно нового ГОСТ 

з опису літератури, були показані можливості роботи з інформаційними 

програмами, які придбала бібліотека. 



На протязі року проводилася робота зі студентами-інформаторами. На 

кожному факультеті були проведені збори інформаторів, на перших курсах 

обрані нові інформатори. Багато хто з них активно працює, допомагаючи в 

проведенні масових заходів на факультетах. Також інформатори активно 

відвідують «Дні інформації».   

Активно проводилась робота з ББН (Бібліотечно-бібліографічне навчання). У 

2013 році було зменшено кількість годин для занять на першому курсі але 

заняття були проведені на перших курсах всіх факультетів у обсязі  98 груп 488 

годин. Години, які не увійшли до програми проводилися консультаціями (20 

конс.). На старших курсах заняття не були внесені до розкладів і проводилися 

за домовленістю з викладачами як групові консультації ( проведено 24 

консультації). На економіко-правовому факультеті пройшли заняття з УДК 

(універсальна десятична класифікація). 

Також була продовжена робота зі складання «Методичних вказівок» в 

електронному вигляді з ББО (Бібліотечно-бібліографічна орієнтація) для старших 

курсів. Були зроблені та видані «Методика пошуку літератури, складання й 

оформлення списків до курсових і дипломних робіт (для студентів 

природничих і філологічних спеціальностей). У видавництві було надруковано 

по 100 екземплярів. Продовжилась робота над електронними «Методичними 

вказівками» для першого курсу. Перероблені контрольні завдання для перших 

курсів з урахуванням реорганізації каталогів. Оформлені в електронному 

вигляді зразки бібліографічного опису літератури, та виставлені на сайті 

бібліотеки в Інтернет.  

4. Бібліотечні ресурси 

На комплектування бібліотеки в 2013 році було виділено 698,580,37 грн. 

(2012 р. 1.137.557,21 грн.), що витрачені: на книги – 109.182,00 грн., на передплату 

періодичних видань – 348.914,37 грн., БД – 195.488 грн + 44996,00 

(кред.заборг.). 



Робота з комплектування фондів проводилася, відповідно до "Положення 

про формування фонду", навчальних планів, науково-викладацькій тематиці, 

Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». 

Придбання літератури відбувалося за заявками кафедр. Замовлення на 

літературу складалося на основі прайс-листів, каталогів книг видавництв, 

каталогів періодичних видань, сигнальних екземплярів. Звірялась при цьому 

наявна кількість літератури з тієї чи іншої дисципліни у фонді бібліотеки. При 

замовленні книг перевага віддавалася науково обґрунтованим виданням і 

виданням українською мовою.  

Інвентарний та сумарний облік літератури, що надійшла, проводився в 

електронному вигляді за допомогою АБІС НБ ДонНУ, модуль 

«Комплектування». Дані були використані для статистичного обліку видань і 

фондів. а також здійснювався контроль витрат і фінансової звітності. 

Фонд бібліотеки становить 1.177.334 прим., за 2013 рік він поповнилася 

на 12.382 примірника.  

Для поліпшення якісного складу бібліотечного фонду було виключено 

творів друку з усіх облікових документів 7.976 примірників. Протягом року 

фонд бібліотеки поповнявся документами за рахунок безкоштовного 

книгообміну, а також від благодійних фондів, окремих осіб, подарунків читачів. 

У зв’язку з акредитацією вузу і ростом інформаційних потреб 

факультетів зріс попит на довідки про забезпеченість дисциплін навчальною 

літературою.  

У комплектуванні фонду бібліотеки є ряд вузьких місць. До них 

відносяться: 

 зниження фінансування й, як результат, зменшення кількості 

надходжень актуальної наукової літератури по нових напрямках розвитку 

науки й освітнього процесу; 

 недостатня активність кафедр у замовленні нової літератури. 

 невеликі об’єми випуску видань, особливо з природничих наук, 

українськими видавництвами; 



У зв'язку із цим, бібліотека у майбутньому році зверне увагу на: 

 удосконалювання роботи бібліотеки з кафедрами, використовуючи 

сучасні інформаційні технології; 

 придбання електронних навчальних і довідкових видань; 

 організацію передплати на електронні періодичні видання (CD, 

DVD, on-line); 

 використання можливостей університетської типографії у 

поповненні фонду. 

5. Робота з фондами 

Діяльність всіх відділів бібліотеки, що працюють із фондами, була 

спрямована на створення оптимальних умов зберігання літератури. Основним 

напрямком роботи з фондами в 2013 році стало подальше штрихкодування 

літератури, що заноситься до Електронного каталогу. Це напрямок роботи 

збережеться протягом найближчих років, поки не буде оброблений весь фонд 

бібліотеки.  

Разом із цим, була продовжена робота з: 

 аналізу змісту й використанню фондів; 

 вивчення книгозабезпеченості, відбору літератури на 

доукомплектування та списання; 

 перерозподілу літератури, що не користується попитом між іншими 

відділами - фондовласниками, зміна її статусу при видачі; 

 пересування та редакції фондів; 

 звіряння окремих розділів фонду з електронним каталогом, відбір 

видань для ретроконверсії; 

 оформлення заміни загублених документів; дрібному ремонту книг 

і періодичних видань; 

 проведення переобліків та звірянь підсобних та основних фондів; 

 санобробці від бруду та пилу. 



Постійно здійснювався контроль за фізичним станом фонду. У звітному 

році відремонтовано 559 (112%) прим. пошкоджених та зношених видань, з них 

102 прим. з фонду рідкісних та цінних видань.  

Як і в попередні роки, у звітному році проводилась робота по підтримці 

належного санітарного стану фонду та приміщення відділу, згідно зі 

встановленим порядком в останній день кожного місяця проводилися 

«санітарні дні», які передбачали прибирання приміщень, а також обезпилення 

фонду, його перестановку. Здійснювався постійний контроль за температурно-

вологісним режимом.  

Якісний склад фонду бібліотеки, інтенсивність його використання 

свідчать про те, що бібліотеці вдається значною мірою впливати на 

забезпечення інформацією навчального процесу й наукових досліджень. 

З використанням Інтернету з'явилися нові можливості. Наприклад, через 

Інтернет читачі можуть працювати із БД, в яких зберігається безліч інформації, 

яку не в силах вмістити ні один фонд бібліотеки. 

Один зі шляхів поліпшення якості забезпечення навчального й наукового 

процесу у ВНЗ - використання віддалених інформаційних ресурсів через 

Інтернет, а також формування фонду електронних документів, навчально-

методичних матеріалів. 

Так, у рамках роботи з працями викладачів, від професорсько-

викладацького складу університету прийнято в файлосховище бібліотеки 62 

документа. 

Слід відзначити, що облік руху фонду здійснюється в автоматизованому 

режимі. 

Згідно затвердженого Графіку продовжувалося проведення інвентаризації 

фонду бібліотеки ДонНУ. У 2013 році було проведено 5 переобліків, як 

підсобного фонду (4), так і частин основного фонду бібліотеки.  

Протягом року разом з розробником АБІС продовжувалося 

вдосконалення модуля «Центральне книгосховище». Були розроблені правила 

для аналітичного опису змісту журналів з фонду рідкісних та цінних видань. 



Розпочата робота по вдосконаленню існуючої автоматизованої системи 

розподілу літератури, яка спрямована на установлення більш жорсткого 

контролю, що в цілому призведе до зменшення помилок, які допускаються при 

присвоєнні сигли зберігання. 

6. Створення довідкового апарату 

На сьогоднішній день комплексна пошуково-інформаційна система 

«Електронний каталог НБ ДонНУ» (ЕК) реалізує всі технологічні процеси 

каталогізації, систематизації, читацького пошуку, замовлення, отримання 

електронних документів, редагування бази, перевірки фондів, тощо. Формати 

бібліографічних записів — UNIMARC, RUSMARC. Каталогізація проводиться 

відповідно вимог з бібліотечно-синтетичної обробці документів. 

Основні функції ЕК у частини обробки фондів: 

 Обробка поточних надходжень; 

 Обробка поточних надходжень іноземних видань; 

 Підтримка файлів нормативних записів; 

 Ретроспективна каталогізація бібліотечного фонду; 

 Перевірка фондів; 

 Ведення обліку і статистики; 

 Довідково-бібліографічне обслуговування читачів, електронне 

замовлення літератури із застосуванням штрихкодової технології. 

В 2013 р. каталогізація в режимі on-line передбачала одноразову обробку 

та багаторазове використання інформації про документи. ЕК дає змогу 

створювати й підтримувати технологію автоматичного формування словників. 

На їх основі реалізується швидкий пошук за будь-якими елементами опису. На 

допомогу каталогізатору та для уніфікації елементів бібліографічного опису 

розроблені допоміжні словники елементів бібліографічного опису, які 

найчастіше вживаються. Це прискорює процес внесення інформації в 

MARCформаті. Коли ж йдеться про підтримку функціонування електронного 

каталогу, то у відділі постійно ведеться робота по редагуванню бази: 



експортуємо тематичні рубрики з метою їх подальшого використання; 

редагуємо індекси ББК, ключові слова, картотеку персоналій та ін. Як показує 

практика роботи, для уніфікації лінгвістичних засобів для ЕК бажано 

використовувати вже сформовані файли предметних рубрик, географічних 

рубрик, рубрик персоналій. 

У 2013 р. при створенні бібліографічного запису широко застосовували 

функцію експорт/імпорт, яку використовували при ретрокаталогізації 

книжкового фонду ЦХ, відділів наукової та художньої літератури, читального 

залу біологічного факультету. При створенні бібліографічного запису є 

можливість перевірки орфографії . На сьогодні БД ЕК становить більш ніж 

285.000 записів. 

Динаміка зростання бібліографічних записів в ЕК 

Рік БД ЕК Ретро Прирост 

2008 118500 5212 13.000 

2009 134450 6114 15.950 

2010 154300 9739 19.850 

2013 172000 12079 17.700 

2014 285000 15711 22.166 

З 2013 р. структура аналітичного та багаторівневого бібліографічного 

опису, надала можливість відображати в електронному каталозі періодичні, 

серіальні видання та складові частини документів. Почали відображати 

серіальні та багатотомні видання книгосховища. За рік ретровидання складають 

17862 записів, а за рік БД ЕК збільшилась на 22166 бібліографічних записів. 

Сталися зміни і у організації роботи з ретроконверсії і ретрокаталогізації 

по бібліотеці в цілому. Так, у другій половині року, керівництвом бібліотеки 

було прийнято рішення активізувати цю роботу. Для збільшення обсягу 

ретрозаписів в електронному каталозі бібліотеки було створено спеціальну 

групу з працівників різних відділів (10). Група пройшла навчання у відділі 

наукової обробки літератури і організації каталогів, який в подальшому став 



куратором роботи групи. Крім того, за кожним співробітником групи було 

закріплено певну частину фонду, з яким він мав працювати.  

В результаті: 

 завершена ретрокаталогізація фонду читального залу №6; 

 на 50% здійснена ретрокаталогізація фонду абонемента художньої 

літератури; 

 розпочато редагування ретрозаписів фонду навчальної літератури. 

У 2013 р. були суттєво доповнені робочі поля зони приміток: примітки 

про зв'язок бібліографічних записів. Для опису певних видів документів, які 

надходять у бібліотеку на різних носіях інформації, були передбачені примітки 

про їх особливості та зв'язок між бібліографічними записами. Доповнені поля 

для багаторівневого бібліографічного опису на документи, які мають, 

наприклад, більше ніж одну частину, том, випуск чи самостійні видання, що 

мають свою характеристику  в єдиному переплеті чи електронному носії 

інформації.  

В окремі поля заповнюється інформація з метою бібліографічної 

ідентифікації різних видань на одному фізичному носії та віддалене 

розташування ресурсів. Зв'язок бібліографічних описів з повнотекстовими 

ресурсами - це подальший розвиток електронного каталогу. 

На сьогодні в ЕК більше 800 документів мають зв’язок з електронною 

версією, що розташована у локальної мережі чи у віддаленому доступі. 

7/8. Наукова та методична робота 

Основними напрямками науково-методичної діяльності бібліотеки в 

минулому році були: 

 розвиток і поглиблення традицій бібліотеки як інформаційного і 

культурно-досугового центру університету; 

 виявлення і впровадження інноваційних форм і методів роботи; 

 допомога в створенні та редагування методичних документів, що 

регламентують роботу окремих підрозділів і бібліотеки в цілому; 

 організація й проведення науково-методичних і робочих нарад. 



 оптимізація системи професійного розвитку персоналу бібліотек: 

заходи з підвищення кваліфікації: організація нарад-семінарів, науково-

практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності; 

 діяльність по зв'язках з громадськістю: інформаційно-іміджева і 

рекламна робота, розвиток співпраці між бібліотекою і структурними 

підрозділами університету; 

 створення інтелектуальної продукції: написання методичних 

рекомендацій, путівників, пам'яток, буклетів, статей для професійних 

періодичних видань. 

 комплекс заходів з керування Методичним об’єднанням бібліотек 

ВНЗ Донецької і Луганської областей: 

 аналітична діяльність: аналіз стану і розвитку бібліотек зонального 

методичного об'єднання в цілях забезпечення пріоритетних завдань і 

програм; 

 консультаційно-методична діяльність: координація діяльності 

бібліотек зонального методичного об'єднання, усні і письмові 

консультації;  

В 2013 році проведені три засідання науково-методичної ради, чотири 

виробничі наради керівників та 6 зборів робочих груп метою яких було 

обговорення питань, пов'язаних з інноваційними процесами в діяльності 

бібліотеки; вироблення й прийняття відповідних рішень; обговорення й 

прийняття нових документів; визначення подальшої стратегії розвитку 

бібліотеки. 

13 співробітників закінчили курси з підвищення кваліфікації на базі 

Луганської державної академії 

культури та мистецтв та 

отримали відповідні 

сертифікати. 

Була проведена планова 

Атестація, за результатами якої 



42 співробітники бібліотеки підтвердили свій професійний рівень та 

відповідність займаним посадам. 

Співробітники бібліотеки брали участь в організації і проведенні науково-

практичних конференцій та семінарів:  

 на бібліотечній секції наукової конференції, організованої в рамках 

Фестивалю науки (квітень), який щорічно проводиться у Донецькому 

національному університеті: з доповідями «Автоматизована інвентаризація 

бібліотечного фонду: перші досліди проведення» Балакіна А.О., «Віртуальна 

довідкова служба: чи станеться падіння "берлінської" стіни бібліотечних 

заборон» Махно І.В.; 

 на науково-практичній конференції у бібліотеці ЛНУ ім.Т. 

Шевченка м. Луганськ (14 - 15 березня) «Сучасна бібліотека в інноваційному 

освітньому просторі»: з доповідями «Яку книгу вибирає молодь?» Сидорова 

О.О., «Особливості і завдання формування інформаційної культури 

студентів» Клименко Л.Є., «Відділ навчальної літератури НБ ДонНУ: від 

витоків до сучасності» Кудіна М.В.; 

 на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

бібліотека: філософія, інновації, якість роботи»(23 - 26 квітня): учасники 

Аленовська О.В., Ізотова З.О. 

 на міжнародній науково-практичній конференції у Наукової 

бібліотеці ЛьвНУ ім. І.Франка м. Львів "Перспективи розвитку 

університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань" (21 –

 23 травня): Карягіна Н.О., Сидорова О.О. з доповіддю «Сучасні інформаційні 

технології в бібліотеках ВНЗ Донбасу»; 

 на міжнародному науково-практичному семінарі «Відкритий доступ 

до наукового знання: підсумки виконання плану дій з реалізації принципів 

Білгородської декларації про відкритий доступ до наукових знань і культурної 

спадщини на університетському просторі прикордонних областей Республіки 

Білорусь, Російської Федерації і України на 2008-2013 рр. (21-23 травня): учасник 

Савчук С.М.; 



 на семінарі у КНУ ім. Т. Шевченка м. Київ (18-20 червня), який 

проводила компанія Ельзевір з використання бібліографічної та реферативної 

БД SCOPUS – Сидорова О.О.; 

 на міжнародному науково-практичному семінарі «Libri Descripti. 
Експертиза рідкісних і цінних видань» (16-19 вересня), що проходив у Науковій 

бібліотеці Харківського національного університету: Балакіна А.О.; 

 на зустрічі з директором Центру інформаційних ресурсів 

Посольства США в Україні, віце-президентом Української бібліотечної 

асоціації, доктором історичних наук 

Пашковою В.С. (4 квітня), з 

презентацією книги "Електронна книга 

у бібліотеці, пристрої до їх читання. 

Американський досвід" у ОУНБ ім. Н. 

К. Крупської м. Донецьк у рамках Днів 

Америки в Донецькій області –

Чуєнкова Т.Д. 

У 2013 році багато часу витрачено 

на роботу у Зональному методичному об`єднанні. На початку року було 

зроблено статистичний звіт усіх бібліотек Зонального об`єднання, а також 

аналіз їх звітів і огляд роботи.  

Підготовлено та проведено нараду директорів Зонального 

методоб`єднання. Матеріали наради вислані усім бібліотекам по електронній 

пошті.  

Цього року проведено два 

засідання Бюро методоб’єднання. 

На засіданнях обговорювалися 

питання проведення Дня бібліотек 

та Інтернет-форуму молодих 

бібліотекарів. 

Як завжди, в кінці року був 



складений план роботи методоб’єднання, Шкіл профмайстерності і 

Міжвузівських секцій.  

У 2013 році проведено 4 засідання в Школі «Бібліотекар». Проведено 

тренінг «Імідж сучасної бібліотеки: нові підходи», ділову гру «Експертна 

оцінка ефективності бібліотечного обслуговування» та комплексні заходи 

«Читання як цінність» і «Професійна гідність особистості» 

У Школі «Бібліотечний спеціаліст» проходили круглі столи на яких 

обговорювалися питання: для бібліотекарів 1 категорії «Послуги, які 

реалізуються бібліотекою у електронному середовищі»; для провідних та 

головних спеціалістів «Система менеджменту якості, як показник роботи 

бібліотек». Обговорення проходило дуже активно. 

У Школі «Нові технології» для бібліотек методоб’єднання проводилося 

практичні заняття за темами «Бібліотечний сайт. Яким йому бути?» та 

«Репозиторій – кладова інформації» на яких бібліотека Донецького 

національного технічного університету ділилася своїм досвідом роботи. Для 

співробітників бібліотеки проводилися практичні навчання по роботі в 

Операційній системі Windows, текстовому редакторі MS Word та табличному 

редакторі MS Exсel, а також по можливостям електронного каталогу сьогодні 

та базам даних, до яких зараз має доступ бібліотека. 

В рамках школи «Сучасний керівник» було проведено майстер-клас 

«Міжнародний стандарт системи менеджменту якості, його основні вимоги, 

етапи запровадження, тощо» на якому своїм досвідом роботи поділилася 

бібліотека ДонНМУ. 

У школі «Сучасні форми виховної роботи» проводилися круглі столи за 

темами «Соціальні мережі : можливості використання у роботі бібліотеки» та 

«З чого починається Вітчизна або парадокси патріотичного виховання» 

У секції з обробки документів і ведення довідкового апарату проходив 

круглий стіл за темою «Ретрокаталогізація : досвід роботи бібліотек 

методичного об’єднання». 



У секції по обслуговуванню користувачів велася активна робота по 

створенню Методичного посібника по узагальненню досвіду щодо інноваційних 

форм роботи бібліотек ВНЗ Донецької області. Закінчення роботи по збору 

інформації планується завершити у наступному році. 

У секції з виховної роботи серед студентської молоді проводилася 

робота по створенню методичних вказівок «Організація виставкової 

діяльності». 

У 2013 році були розроблені Технологічні карти автоматизованих 

процесів: обслуговування читачів, прийом літератури в відділ навчальної 

літератури з Відділу комплектування. Зроблено нормування процесу 

автоматизованого обслуговування та аналітичного опису статей у Відділі 

періодичних видань та автоматизованого обслуговування читачів на 

навчальному абонементі.  

Розроблені Методика визначення норм в автоматизованому режимі та 

Положення про Віртуальну довідкову службу. 

Протягом року нашою бібліотекою, як зональним центром, надавалися 

методичні консультації за різними напрямами роботи. 

В цілому 2013 рік був для методичного об’єднання багатий на різні 

заходи. Кожна бібліотека робила все залежне для покращення обслуговування 

користувачів.  

9. Робота з кадрами 

В 2013 р. не відбулося ніяких змін у кількості працюючих співробітників. 

На кінець звітного періоду їхнє число склало 86 осіб (2012 - 86): 77 працюють 

повний день, 2 – на 0,5 ставки, 7 перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною.  

66 осіб - з вищою освітою, у т.ч. 24 з бібліотечною, 4 співробітники з 

базовою вищою , з них 3 з бібліотечною. 15 співробітників мають неповну 

вищу освіту, у т.ч. 11 - бібліотечну, 2 мають середню освіту. 



Середній вік колективу становить 47,5 років.

 

Всі співробітники володіють навичками роботи з комп'ютерами. 

У всіх відділах регулярно проводилися збори колективу, на яких 

затверджувалися звіт і план роботи, обговорювалися рішення науково-

методичних і робочих нарад, вирішувалися поточні виробничі питання. 

Співробітники, що знову приходили на роботу до бібліотеки після декретної 

відпустки, проходили навчання на робочому місці, підвищували свої навички за 

допомогою професійної літератури. 

Протягом року провідні спеціалісти брали участь у заходах щодо 

підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, проведених бібліотекою й 

Методичним центром. 

Більшість колективу - це висококваліфіковані співробітники, які знають 

бібліотечну роботу і новітні технології обслуговування читачів. 

Керівництво університету і бібліотеки постійно опікується 

благополуччям членів колективу та створює умови для плодотворної праці. В 

минулому році по пільговим путівкам було оздоровлено 22 співробітники 

бібліотеки + члени їх сімей (18 - Мелекіно, 4 - санаторно-курортні). 

Не забуває бібліотека й про своїх ветеранів, нині пенсіонерів. Вони 

завжди приймають участь у всіх колективних заходах. 
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10. Автоматизація бібліотечних процесів 

Робота з автоматизації бібліотечних процесів у 2013 році проводилася в 

основному у напрямках технічного та програмного забезпечення комп’ютерної 

техніки. Слід виділити найбільш масштабні процеси:  

 вдосконалення програмного забезпечення бібліотечних процесів у 

апаратно-програмному комплексі АБІС НБ ДонНУ; 

 установка операційних систем та програмного забезпечення 

комп’ютерів; 

  вдосконалення антивірусного захисту операційних систем та 

інформації (періодичне оновлення версій антивірусної програми, лікування вже 

заражених об’єктів); 

 стабільна робота бібліотеки у доменної мережі університету; 

 вдосконалення веб-версії електронного каталогу, пошукових 

можливостей, сервісів; 

 комплекс робіт з електронними документами: створення, 

розміщення, використання; 

 комплекс автоматизованих послуг для читачів: доступ до світових 

та національних БД, сканування, друкування, ксерокопіювання, АРМи для 

навчальної та наукової роботи 

В 2013 р. продовжилася оптимізація автоматизованої бібліотечно-

інформаційної бібліотечної мережі (АІБС НБ ДонНУ) у рамках єдиного 

інформаційного простору університету. 

Закінчено створення єдиної бібліотечній мережі в рамках домену 

DONNU.EDU.UA Налагоджено локальну мережу у всіх відділах бібліотеки, 

відкритий доступ до Інтернету, створені скриньки електронної корпоративної й 

особистих пошти, всі відділи мають IP телефонний зв’язок. 

На 01.01.2014 р. комп'ютерний парк бібліотеки нараховує 103 ПК, з них 6 

серверів (4 з них віртуальні), 98 АРМ, у т.ч. 40 для читачів. Розмножувальна 

техніка нараховує 38 одиниць, що включають сканери, принтери, ксерокси, 



багатофункціональні пристрої. 26 одиниць техніки відібрано до списання, 

виключено з балансу бібліотеки та передано до відділу Обчислювального 

центру. 

Програмне забезпечення АБІС складають модулі: 

«НБ ДонНУ» 

 «Комплектування: облік, реєстрація, звіти» (забезпечує процеси 
комплектування,обліку, реєстрації та звітів по всіх видах видань);  

 «Наукова обробка: каталогізатор, систематизатор, 
ретроконверсія» (забезпечує складання повних бібліографічних описів видань, 
що надходять, ретроввід основного та підсобних фондів бібліотеки, формує 
електронний каталог з довідковим апаратом);  

 Центральне книгосховище (облік та переобліки основного та 
підсобних фондів, закріплення місць фактичного находження видань, контроль 
видачі екземплярів); 

 «Електронний каталог НБ ДонНУ з електронним замовленням» 
та  

 «Вебкаталог НБ ДонНУ з електронним замовленням» (для 
пошуку й замовлення літератури читачами, отримання електронних копій 
видань, перегляд стану виконання замовлень та книг на формулярі, 
продовження терміну користування),  

 «Читач» (реєстрація читачів, ведення БД, комплекс робіт з 
боржниками); 

 «Книговидача» (реєстрація і виконання електронних замовлень; 
видача, прийом, продовження терміну користування літературою у системі 
електронного формуляру, зміни правил видачі та історія видачі екземплярів, 
тощо).  

 «Бібліографічне обслуговування» (забезпечує можливість ведення 
електронних тематичних картотек, включаючи повні тексти документів); 

 «Інформаційне обслуговування в мережі Інтернет» (забезпечує 
доступ та пошук у мережі Інтернет, роботу з БД, що передплачені бібліотекою 
та документами відкритого доступу); 

 Віртуальна довідкова служба (включає онлайновий сервіс на базі 
програмного забезпечення NetroxSC, телефоний інформаційний центр 
бібліотеки); 

 Фонд електронних видань (започатковано у 2012 році, 
продовжуються роботи з технічного й програмного розташування фонду та 
його наповнення всіма видами електронних видань у форматах pdf, djvu, fb2). 



У 2013 році бібліотека розписувала змісти 133 наукових журналів для 

каталогу періодики. 

Був організований та підтримувався онлайн передплачений доступ до 

повнотекстових БД електронних підручників Центру навчальної літератури 

(укр.мова), російської наукової періодики «eLibrary» (2007-2013 рр.), 

реферативної ВІНІТІ.  

Спільно з консорціумом «Інформатіо» пропонували читачам університету 

різноманітні тестові доступи до світових БД: SCOPUS, BioOne, IOP, PolPred, 

EastView, EBSCO нові БД та електронні книги, ProQuest, Електронні 

бібліотечні системи «Лань» та Бібліотех (Росія). 

Архів «Праці викладачів ДонНУ» поповнився на 58 електронних 

документів, із них розміщено на сервері 50 документів (окремі праці не 

викладаються на сайті до виходу публікації книги). 

Віртуальна виставка – порівняно новий вид інформаційно-бібліотечного 

обслуговування користувачів. Минулого року було створено 5 віртуальні 

виставки, одна – позапланова. З виставками можна ознайомитись на сайті 

Наукової бібліотеки за адресою: http://library.donnu.edu.ua/virtual.html 

Оновлювалася вебсторінка НБ ДонНУ (http://library.donnu.edu.ua). За 2013 

рік Її відвідали 44.899 користувачів (середня відвідуваність 123 на день). У 

порівнянні з 2012 роком відвідуваність значне підвищилася (2012 – 28.894). Це 

пов’язано з багатьма сервісами, які використовують читачі за допомогою веб-

сторінки. 

Наукова бібліотека продовжила приймати участь у створенні та 

функціонуванні репозиторію університету, будучи одним з його засновників та 

координаторів. У 2013 році в репозиторії було опубліковано 685 документів: 

публікації наукової періодики ДонНУ, бібліографічні покажчики, письмові 

довідки, статті, тощо. Це стало можливо завдяки підтримці проректора з 

наукової роботи Бєспалової С.В. За її розпорядженням електронні версії видань 

ДонНУ передавалися до бібліотеки та розміщувалися в ЕА. Це сприяло 



підвищенню рейтингу університету у вебометричеських БД в цілому та 

окремих видань вчасності. 

Репозиторий відвідали 446.656 осіб та завантажено документів 175.447 

разів. Поряд з користувачами з України, увагу до матеріалів звернули читачі з 

Росії, США, Німеччини.  

На жаль, незрозуміла політика Обчислювального центру щодо 

функціонування Репозиторію у сучасному вигляді та на безкоштовній 

програмній платформі DSpace, практично зупинила роботи по архівації 

документів.  

Керівництво ОЦ відмовилося технічно і програмно підтримувати 

Електронний архів ДонНУ в його нинішньому вигляді. Тим самим свідомо 

знизивши веб-рейтинг університету на найближчий час.  

Особливо прикро, що у кінці 2013 року Репозиторій ДонНУ отримав зі 

Франції міжнародний номер ISSN: 2310-7723. 

Закінчення 

Сучасне програмне й технічне забезпечення, підготовлений до змін 

персонал, планове впровадження інновацій та ретельно продумана організація 

роботи – ось передумови для успішної діяльності бібліотеки сьогодні. 

Але, за результатами аналізу статистичних даних роботи бібліотеки в 

2013 році, можна зробити висновок, що читачі, на жаль, все рідше відвідують 

бібліотеку особисто. Відзначено, що у профільні читальні зали стали менше 

звертатися студенти. Крім того, на книговидачу й відвідуваність, вплинуло 

загальне скорочення кількості студентів, викладачів та співробітників 

університету. 

У бібліотек сьогодні багато конкурентів. Найбільший - Інтернет, усе 

більше переваги віддається електронним виданням.  

Відомо, щоб перемогти ворога, можна спробувати зробити його 

союзником, використовуючи його методи. Цим шляхом і йде Наукова 

бібліотека ДонНУ.  



Бібліотека активно впроваджує інноваційні технології обслуговування 

користувачів і забезпечення інформацією. Привабливості віку комп'ютерних 

технологій поступово стають доступними нашим читачам. Автоматизовано всі 

процеси обслуговування користувачів, одержання, обліку літератури, відкритий 

доступ до світових баз інформації, створюється електронна повнотекстова база 

видань ДонНУ, навчальний фонд також поступово перетворюється в 

електронну повнотекстову базу. Щороку автоматизація бібліотеки приносить 

нову послугу користувачеві. 

Колектив бібліотеки постійно працює над удосконалюванням методів 

роботи, підвищенням кваліфікації. І як оцінка цієї роботи - бібліотека є 

методичним центром для бібліотек вузів 3-4 рівня акредитації Донецької й 

Луганської областей.  

Наукова бібліотека Донецького національного університету завжди 

відкрита для обміну досвідом роботи, для конструктивних пропозицій, цікавих 

починань, спільних проектів, здатних поліпшити обслуговування користувачів 

бібліотек. 

Директор бібліотеки        Н.О.Карягіна 

Звіт обговорений і схвалений 
на засіданні Науково-Методичної  
ради 05 лютого 2014р. 



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %

1.1. Усього за єдиним обліком
чит.

19150 20426 18350 19337 105%
З них за категоріями:
студенти: чит. 17535 18659 16930 17366 103%
     д/в чит. 12643 13867 11400 12161 107%
     з/в чит. 4892 4792 5530 5205 94%
учні ліцею чит. 388 354 350 372 106%

професорсько-
викладацький склад

чит.
584 531 400 718 180%

співпрацівники чит. 469 432 350 469 134%
аспіранти чит. 268 208 200 252 126%
сторонні читачі чит. 294 242 120 160 133%

 1.2. Обслуговано всіма 
структурними підрозділами

чит.
46420 50835 47425 53494 113%

      у тому ж числі на 
абонементах: 22893 21017 20475 22515 110%
навчальної літератури чит. 16033 14630 14175 13752 97%
      у т.ч.навч.центри чит. 750 700 596 85%

наукової літератури з МБА чит. 4842 4627 4500 7052 157%

художньої літератури чит. 2018 1760 1800 1711 95%

      у т.ч.у панс."Наука" чит. 221 218 290 319 110%

читальних залах: чит. 17890 15801 17550 14934 85%
№1 1336 1200 1837 153%
№2 чит. 2924 2608 3000 2586 86%
№3 чит. 869 862 2000 1055 53%
№4 чит. 4430 3725 4000 2750 69%
№6 чит. 703 855 750 705 94%

Зал довід.-бібліограф. 
обслуговування

чит.
3963 2461 2100 2321 111%

Зал електронної інформації чит. 4918 3569 4500 2546 57%
Бібліотека Британського 
центру

чит.
622 824 1000 1134 113%

Кабінети 2927 2890 2900 1611 56%
Сервера чит. 2088 10303 5500 14434 262%

 1.3. Кількість відвідувань чит. 439103 528386 428650 825379 193%
      у тому ж числі на 
абонементах:

чит.
176014 144463 156200 136864 88%

відділ навчальної 
літератури

чит.
118295 90308 100000 90104 90%

        у т.ч.навч.центрів чит. 20118 23750 20000 18500 93%

2012
2013NN

п/п
Найменування робіт

Од. 
вим.

2011

1. Обслуговування читачів



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %
2012

2013NN
п/п

Найменування робіт
Од. 
вим.

2011

відділ наукової літератури чит. 33364 33576 35000 27820 79%
        ут.ч.масових заходів чит. 6800 6543 7000 6543 93%

відділ художньої літератури
чит.

24355 20579 21200 18940 89%
        у т.ч.у панс."Наука" чит. 1580 1167 1200 1465 122%

у читальних залах: чит. 118101 115580 118950 113826 96%
№1 6497 5500 7457 136%
№2 чит. 34577 34090 36000 34060 95%
№3 чит. 3369 7028 5500 9235 168%
№4 чит. 30410 31590 30000 30550 102%
№6 чит. 20220 18311 17000 17106 101%
Зал довід.-бібліограф. 
обслуговування

чит.
7482 3853 4950 3792 77%

Зал електронної інформації чит. 21484 13594 4950 11626 235%

Бібліотека Британського 
центру 3246 2510 4500 4632 103%
Кабінети чит. 28986 28906 29000 15992 55%
Сервери чит. 112756 236927 120000 554065 462%
у т. ч. ЕК+картотеки чит. 36762 27174 30000 21490 72%
           вебкаталогу 
(картотеки)

чит.
6395 20376 10000 14552 146%

           вебсторінки чит. 31597 24972 35000 44899 128%
           репозиторий 12696 127946 446656
           інші сервери чит. 38002 164405 45000 26468 59%

1.4.
Кількість виданих 
документів екз. 1015749 1019788 1019900 1216619 119%
       абонементи: екз. 401463 345243 381000 332204 87%

відділ навчальної 
літератури

екз.
298173 229708 270000 217513 81%

          у т.ч.навч.центрами екз. 52694 51500 50000 47000 94%
відділ наукової літератури з 
МБА

екз.
62687 76463 71000 78319 110%

відділ художньої літератури
екз.

40603 39072 40000 36372 91%
          у т.ч.у панс."Наука" екз. 1580 1398 2000 2331 117%

       читальні зали: екз. 481773 430302 475900 506867 107%
№1 20026 19000 21562 113%
№2 екз. 174807 132054 160000 145132 97%
№3 екз. 4612 4477 5500 6694 122%
№4 екз. 154954 120410 160000 160409 100%
№6 екз. 93101 92172 87000 84795 97%



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %
2012

2013NN
п/п

Найменування робіт
Од. 
вим.

2011

Зал довід.-бібліограф. 
обслуговування

екз.
53400 59792 54000 66635 123%

Зал електронної інформації екз. 72 241 400 1650 413%

Бібліотека Британського 
центру 7271 9587 10000 10076 101%
Кабінети екз. 80525 80337 80000 42021 53%

БД бібліотеки ед 44717 154319 73000 335527 460%

за мовами:

державною мовою екз. 464907 415741 464200 605647 130%
російською екз. 511879 569018 470250 575890 122%
іноземними мовами екз. 38963 35029 85450 35082 41%
за видами:

книги екз. 720423 631255 730750 619472 85%
періодичні видання екз. 249258 76318 215800 261382 121%
електронні видання ед. 46068 154560 73350 335765 458%

за цільовим призначенням:

наукові видання екз. 533861 626287 581130 587618 101%
навчальні видання екз. 415418 343917 383050 569164 149%
літературно-художні 
видання

екз.
66470 49584 55720 59837 107%

рідкісні та цінні документи екз. 31 29 50 47 94%

 1.5. Кількість відмовлень відм. 1520 675 750 1019 136%
 у т.ч.немає в бібліотеці відм. 10 27 150 143 95%
         видано відм. 1384 603 500 854 171%
         немає на місті з
         невідомих причин

відм.
126 45 100 22 22%

прийнято на 
докомплектування

екз.
15 8 15 16 107%

ліквідовано екз. 4 5 15 12 80%

1.6.
Обслуговування по МБА 
(ЕДД)

Кількість абонентів аб. 6 8 12 8 67%
Приймання замовлень від 
абонентів

зам.
14 38 40 20 50%

Видача документів 
бібліотекам-абонентам

екз.
14 38 40 49 123%

Перенаправлено замовлень 
по координації

зам.
0 0 5 0 0%

Кількість читачів чит. 12 23 18 20 111%
     у т.ч. ЕДД чит. 4 4 7 33 471%



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %
2012

2013NN
п/п

Найменування робіт
Од. 
вим.

2011

Приймання замовлень від 
читачів зам.

149 234 196 224 114%
     у т.ч. з БД зам. 137 168 160 184 115%
Отримування документів з 
інших бібліотек

екз.
138 221 165 179 108%

     у т.ч. з БД екз. 126 159 150 149 99%
відмов відм. 0 13 20 25 125%

 1.7.

Кількість боржників на 1.01
чит.

1715 3637 1000 550 55%
виявлено за рік чит. 4500 3320 3000 5431 181%
розрахувалися з 
бібліотекою

чит.
3200 3170 3500 5200 149%

2.1. Тематичні виставки експ. 233 240 273 283 104%

     Експоновано літератури екз. 29316 20518 30000 13251 44%

2.2. Комплексні заходи зах. 10 10 10 9 90%
2.3. Массові заходи зах. 3 9 5 15 300%

     кількість присутніх чит. 6672 6543 6000 6578 110%

3.1.
Кількість бібліографічних 
довідок дов.

382298 369156 390000 355166 91%
усних: дов. 382184 369024 389900 355055 91%
     тематичні дов. 1613 2365 1900 2079 109%
     комплексні дов. 10732 19436 12000 14067 117%
     по БД дов. 369839 347223 351000 327972 93%
     консультації 24865 24543 25000 10937 44%
           у т.ч. групові 555 589 576 594 103%
писемних: дов. 114 132 100 111 111%
     за фондом дов. 72 90 60 71 118%

     за інформ.джерелами дов. 42 42 40 40 100%
в автоматиз.режимі дов. 369839 355127 362000 354788 98%
у т.ч. Віртуальною 
довідковою службою 258 600 581 97%

3.2.
Довідково-бібліографічне 
обслуговування

3.2.1. Кількість абонентів ВРІ аб. 372 410 626 626 100%

3.2.2. Кількість тем у режимі ВРІ тема 13 18 18 18 100%

3.2.4.
Кількість сигнальних 
повідомлень

пов.

               переглянути пов. 42018 57008 46100 79439 172%

2. Культурно-просвітницька робота

3. Довідково-інформаційне обслуговування

Попередження та ліквідація читацької заборогованості



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %
2012

2013NN
п/п

Найменування робіт
Од. 
вим.

2011

               надіслати пов. 2475 5418 2470 7687 311%

3.2.5. Кількість абонентів ДЗК аб. 6 13 15 15 100%

3.2.5.1.Кількість тем ДЗК тема 6 2 6 15 250%

3.2.6.
Виставки нових 
надходжень

експ.
71 54 94 24 26%

3.2.7.
Проведено Днів інформації

ДІ
26 21 40 24 60%

3.2.8.
усних інформаційних 
оглядів

огл.
12 7 10 9 90%

3.2.12.
Підготовка та випуск 
списків 

сп.
17 17 17 17 100%

3.2.13.
Дні бібліотеки на 
факультеті

ДБ
3 0 0 0

3.2.14. Дні бібліографії Дбф 4 1 2 5 250%

3.2.15. Дні дипломника ДД 9 6 6 8 133%

3.3.
Проведення ББЗ для 
студентів 
(загальна кількість проч.годин)

год.

244 528 640 488 76%
програма в годинах для:

     молодших курсів год. 6 8 8 8 100%
     старших курсів год. 4 0 8 8 100%

3.3.4. Проведення екскурсій екс. 1 6 7 8 114%

Фонд бібліотеки на 1.01. екз. 1166360 1172929 1187929 1177334 99%

4.1.

                 назв назв. 7213 8451 7500 7010 93%
                 примірників екз. 10484 11401 15000 12382 83%
у т.ч. державною мовою екз. 8317 9051 11500 9674 84%
         російською екз. 2142 2319 3400 2625 77%
         іноземними мовами екз. 25 31 100 83 83%
за видами:
книги екз. 3025 4212 7996 5147 64%
періодичні видання екз. 2064 2380 2000 2231 112%
електронні видання ед 9 3 4 1 25%

неопубліковані документи 5000 5003 100%

за цільовим призначенням:

наукові видання екз. 8290 8017 7000 8329 119%
навчальні видання екз. 1187 2765 7950 3261 41%
літературно-художні 
видання

екз.
324 159 50 323 646%

4.2. Вибуло примірників екз. 4836 4832 10000 7976 80%

4. Бібліотечні ресурси

Кількість нових надходжень:



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %
2012

2013NN
п/п

Найменування робіт
Од. 
вим.

2011

5.2. Розстановка документів екз. 532184 640705 635420 620583 98%
5.8. Кількість звірянь та к-ть 18 11 7 7 100%

6.1.
Формування 
машиночитного 
бібліографічного опісу

опис

25374 55361 25140 39707 158%
     опис видання опис 17910 38739 15140 22166 146%
     аналітичний опис опис 5412 4859 10000 17541 175%
                у т.ч. зміст журналів опис 2052 11763 4500 10539 234%

6.2. у т.ч. ретрозаписів опис 12079 31456 10000 15711 157%
6.4. Систематизація видань екз. 1427 15453 12340 17711 144%

6.5.
Предметізація рубрік, 
ключові слова руб.

10650 14721 65000 81327 125%

6.11.
Кількість розставлених 
карток у каталогах

карт.
11291 14157 13500 17863 132%

6.12. Редагування каталогів карт. 10161 70007 10000 14973 150%
                      картотек карт. 1605 1411 1050 993 95%

6.13.
Кількість видань,що 
пройшли техн.обробку

екз.
12622 13306 17000 14505 85%

     відділ наукової обробки екз. 2138 1905 2000 2123 106%
     відділ комплектування екз. 10484 11401 15000 12382 83%

7.

7.1.
Складання методичних 
документів

к-сть
2 1 3 3 100%

7.2.
Розробка та уточнення 
норм на окремі види робіт у 
бібліотеці: 

к-сть

2 2 5 3 60%

8.1. Створення та переробка 
інструктивних документів:

к-сть
9 2 6 4 67%

8.2.
Складання і редагування 
посадових та 
функціональних інструкцій

к-сть

5 4 16 31 194%

8.3.
Складання довідок про 
роботу

дов.
12 5 5 7 140%

8.4. Видавнича діяльність 

8.4.1. Видати видань: 4 5 4 3 75%

   біобібліографічні 
покажчики

екз.
3 4 2 1 50%

    інші екз. 1 1 2 1 50%

7/8. Наукова та методична робота
Наукове та методичне забезпечення 

роботи

5. Робота з фондами

6. Створення довідкового апарату



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %
2012

2013NN
п/п

Найменування робіт
Од. 
вим.

2011

8.4.2. Представити материалів до

     Події і факти або
     Унів.вісті

мат.
30 46 45 42 93%

     Веб-сторінки б-ки мат. 98 132 100 115 115%
     Репозиторію док. 69 436 600 275 46%

8.5.
Проведення зборів та 
нарад

8.5.1. Загальнобібліотечні наради к-ть 3 3 2 2 100%

8.5.2.
Виробничі наради 
керівників

к-ть
5 5 4 4 100%

8.5.3.
Методична рада (Бібліотечна 
рада)

к-ть
1 1 4 3 75%

8.5.4.
Проведення зборів робочих 
груп

к-ть
2 8 6 6 100%

8.5.5. Проведення 
метод.консультацій

конс.
542 501 500 465 93%

     співробітникам 
     бібліотеки

конс.
517 478 400 394 99%

     іншіх підрозділів, 
     установ

конс.
25 23 100 71 71%

8.6.

8.6.1.

міжвузівські семінари та 
конференції

к-ть
2 3 3 8 267%

     міжвуз.секцій, шкіл к-ть 5 1 5 10 200%
     Відрядження(к/співр.) 2(3 співр.) 1(1 співр.) 3(6 співр.) 6(9 співр.) 200%

8.6.2.
     Навчання в вузах ( у т.ч. 
бібліотечних)

к-ть 1(0) 0 0 0

8.6.3.
Загальнобібліотечні заходи, 
школи
     Молодий бібліотекар к-ть 4 2 4 4 100%
     Бібліотечний спеціаліст 0 2 2 2 100%
     Нові технології к-ть 0 3 2 2 100%

8.6.4.
Проведення практикума 
для нових співробітників 
(стажування з інших б-к)

к-ть

2 1 0 4 400%

8.6.5.
Атестація працівників 
бібліотеки

к-ть
1 0 0 1 200%

Участь у роботі конференцій, нарад  тощо: 

Заходи з підвищення 
кваліфікації



Кількісні показники за 2013 рік

План Викон. %
2012

2013NN
п/п

Найменування робіт
Од. 
вим.

2011

8.7.

Комплекс заходів з керування 
Методичним об`еднанням 
бібліотек ВНЗ Донецької і 
Луганської областей

год.

310 608 750 550 73%

10.1. Електронна бібліотека

10.1.1.
Створення електронних 
документів

док.
46 16 30 21 70%

10.1.2.
Адміністрування БД видань 
ДонНУ

год. 62 35 300 300 100%

10.4. Друкування матеріалів арк. 8740 8412 11000 19000 173%
Ксерокопіювання 
матеріалів

арк.
13763 10000 12000 10378 86%

10.7.
АБІС НБ ДонНУ 
(адміністрування) арк.

150 400 500 500 100%

11.1. Обертаність фонду
(за основним фондом) 0,8 0,7 0,9 0,8 89%

11.2.
Книгозабезпеченність
(за основним фондом) 60 57 65 61 94%

11.3.
Читаність
(з урахуванням електр.фондів) 53 50 56 63 113%

11.4.
Відвідуваність
(з урахуванням електр.фондів) 23 26 23 43 187%

10. Автоматизація бібліотечних процесів

11. Відносні показники
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