VII Робота наукової бібліотеки в 2018/2019 навчальному році.
Звіт за 2018/2019 навч. рік.
Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) є структурним підрозділом
ХНУРЕ (далі – Університет). Її основні завдання – здійснення бібліотечноінформаційної підтримки навчальної, наукової, освітньої та виховної
діяльності Університету.
Для задоволення інформаційних потреб усіх учасників освітнього
процесу та інших категорій вишу Бібліотека використовує різноманітні
ресурси, виявляє та досліджує нові джерела інформації, впроваджує в
практику нові технології, надає сучасні сервісні послуги та проводить
культурно-просвітницькі заходи.
Станом на 1.06.2019 року друкований фонд складає 740226
примірників/147743 найменувань (проти 732604 прим./145356 найменувань у
2017/18 н. р.). За 2018/19 н.р. у фонд Бібліотеки надійшло 10424 прим.
наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури та періодичних
видань на паперових носіях (9710 прим. – у 2017/18 н.р.). Списано та
вилучено з фонду 2802 прим. /24 найменування. З них: 1848 прим.
пояснювальних записок до дипломних робіт студентів і 954 загублених
читачами видань (на які зроблено заміну) (у 2017/18 н.р. – 16533 прим.).
Протягом навчального року поповнення фонду здійснювалось з таких
джерел:
1) закуплено 358 прим./36 найменувань книг навчального, наукового,
довідкового напрямку (у 2017/18 навч. році – 2145 прим./189 найменувань);
2) передплачено 102 назви періодичних видань (15 назв газет/17 комплектів і
87 назв журналів /577 прим. (у 2017/18 навч. році – 102 назви періодичних
видань (15 назв газет/17 комплектів і 87 назв журналів /753 прим.);
3) надійшло від підрозділів та співробітників ХНУРЕ:
з редакційно-видавничого відділу ХНУРЕ – 4781 прим./162 найменування
конспектів лекцій, методичних вказівок (4550 прим./141 найменування –
торік);
від випускаючих кафедр – 1305 пояснювальних записок до атестаційних
дипломних робіт студентів ступеня спеціаліст/магістр з електронними
копіями (торік – 608);
від здобувачів наукових ступенів – 23 дисертаційних роботи, 254
авторефератів дисертацій/232 найменування (торік – 21 дисертація, 219
авторефератів дисертацій);
від співробітників ХНУРЕ та ін. організацій у дар – 1907 прим. книжок та
120 журналів (торік – 394 прим. книжок та 97 журналів);
4) отримано за книгообміном – 33 прим. книг та 49 журналів (відповідно до
підписаних угод з НТУ «КПІ», НаУ «Львівська політехніка», РІ НАНУ,
Вінницьким НТУ, ІРЕ ім. А.Я. Усікова НАН України) (33 прим. книг та 43
журнали – торік).

Таблиця 7.1 Надходження літератури (у примірниках)
Види видань
Навчальна
Наукова
Періодичні видання
Загальна кількість

Надійшло примірників
2017/2018
2018/2019
6977
6991
1486
2098
891
746
9354
9835

Таблиця 7.2 Надходження літератури (у назвах)
Види видань
Навчальна література
Наукова література
Періодичні видання

Надійшло найменувань
2017/2018
2018/2019
228
237
926
1737
115
122

Для закупівлі книжкових видань відпрацьовувалися замовлення
кафедр: надійшло 19 замовлень на 42 найменування/4866 прим. книжок від
15 кафедр і підрозділів. На 1.06.2019 р. виконано всього 8 замовлень на 11
найменувань/333 прим. Подальше виконання замовлень можливе тільки за
наявності фінансування.
Порівняно з попереднім навчальним роком витрати на комплектування
зменшились на 75% (табл. 7.3). Це пов’язано з тим, що у 2018/19 н.р. не було
виділено достатньо коштів на друковані видання для забезпечення
навчального процесу та недостатнім було фінансування на придбання
електронних наукових ресурсів.
Таблиця 7.3 Витрати на комплектування (грн)
Вид витрат
Придбання книжкових видань
Передплата періодичних видань:
в т.ч. друкованих журналів
в т.ч. придбання доступу до електрон. журналів
Придбання доступу до БД
У цілому витрати

Витрати (грн.)
2017/2018 2018/2019
556563,00 121710,00
608620,99 127288,68
543971,07 116718,68
64649,92
10570,00
45100,00
46440,00
1210283,9 295438,68

Таблиця 7.4 Витрати на комплектування з розрахунку на одного читача (грн)
Кількість читачів і витрати на одного читача 2017/2018
2018/2019
Кількість читачів
11282
10926
Витрати на одного читача
107,3
27,04
У роботі з друкованим фондом Бібліотекою здійснено:
- пересистематизовано 2873 назв/12964 примірників з фонду Бібліотеки
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 177 від 22 березня

2017 р. «Пpo припинення використання Бібліотечно-бібліографічної
класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» та
Наказу МОН України № 929 від 26.06.2017 року «Про впровадження
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек»);
- продовжувалася робота з фондом цінної книги, який налічує 5072 прим. та
в якому виділено колекції: 4879 прим до 1949 р., 60 прим. з автографами
авторів, 133 прим. мініатюрних видань; з них оцифровано 177 прим., 118
найменувань представлено в «ElAr KhNURE», 62 анотації з додатковими
відомостями про книги колекції з астрономії внесено в електронний каталог.
Електронний фонд Бібліотеки на 1.06.2019 року налічує 21363
документів (проти 20549 документів у 2017/18 н.р.), а саме:
- повнотекстові матеріали електронної бібліотеки (16344 документи
(табл. 7.5));
- статті та публікації в «ElAr KhNURE» (3111 оригінальних документів);
- електронна колекція видавництва «Центр учбової літератури (ЦУЛ)» за
передплатою (містить 1240 електронних версій підручників; здійснено 1846
переглядів);
- електронний «Journal of Nanoparticle Research» видавництва Springer
Netherland за передплатою (глибина архіву 167 випусків, 6039 статей);
- видання на компакт-дисках: навчальні посібники, підручники, мовні
словники, матеріали конференцій, реферативні журнали (загалом 501 диск, у
звітному році надходжень не було).
У 2018/19 навч. році продовжувалася робота з поповнення і
редагування електронних ресурсів Бібліотеки власної генерації:
1) Повнотекстова база даних «Електронна бібліотека»: види документів та ксть відображено у табл. 7.5; наявність документів зменшилась за рахунок
вилучення вже застарілого контенту (робочих програм, методичних вказівок,
контрольних завдань, екзаменаційних білетів та ін.);
Таблиця 7.5 Наповнення електронної бібліотеки (ЕлБ)
Наповнення ЕлБ
Загальна к-сть найменувань повнотекстових
матеріалів в ЕлБ
Навчально-методичні матеріали (методичні
вказівки та рекомендації, курси лекцій, тестові
та контрольні завдання, системи оцінок тощо)
Наукова література (монографії, збірники
наукових праць, автореферати дисертацій)
Інша література (галузеві та мовні довідники,
технічні документи, стандарти, статті з
періодичних видань тощо)

2017/2018

2018/2019

18310

16344

11339

9312

1284

1257

5687

5775

2) Електронна база з комплексами навчально-методичного забезпечення
(КНМЗ), наданими викладачами вишу єдиним файлом у форматі *pdf. На
1.06.2019 р. представлено у табл. 7.6:

Таблиця 7.6: Стан КНМЗ
Кваліфікаційний
рівень

К-сть КНМЗ в К-сть КНМЗ поставлених на
базі на 1.06.2019
сайт в 2018/2019 н.р.
379 з них:
Бакалавр та магістр
1941
295 - по новим дисциплінам
84 - перероблені викладачами
Доктор філософії (PhD)
58
47
Всього
1999
426
Цей масив документів постійно оновлюється та коригується із
врахуванням перейменування або створення нових спеціальностей/дисциплін
та надходжень нових документів. Доступ до КНМЗ здійснюється через
акаунти *@nure.ua на сайті Бібліотеки (http://catalogue.nure.ua/knmz/).
Протягом навчального року користувачами завантажено 7434 файлів з КНМЗ
(торік – 1543);
3) Електронний каталог (ЕК) на базі АІБС «УФД/Бібліотека»: містить 200
тис. бібліографічних записів на різні види документів (що на 4058 більше,
ніж торік). Доступ – з сайту Бібліотеки (http://lib.nure.ua/el-katalog);
4)
Електронний
архів
відкритого
доступу
«ElAr
KhNURE»:
(http://openarchive.nure.ua/) функціонує на платформі DSpace 5.5. На сьогодні
в ньому представлено 10 фондів, 42 колекції, 8508 електронних документів
(5442 – у 2017/18 навч. році). Протягом року 7852 користувачів здійснили
15886 сеансів (8778 – у минулому навч. році), переглянули 158906 сторінок
(105000 – у минулому році). З метою заохочення викладачів кафедр
розміщувати свої публікації у відкритому архіві співробітниками Бібліотеки
надано 121 індивідуальна консультація та поставлено пости у соціальних
мережах про топ-найактивніших кафедр з поповнення «ElAr KhNURE»
(лідери – кафедри МЕЕПП, ФОЕТ, БМІ, ЕК);
5) Веб-сайт бібліотеки (http://lib.nure.ua) вміщує інформацію про ресурси та
послуги Бібліотеки (137 статичних, 51 динамічних веб-сторінок у мин. році 118 статичних, 52 динамічних веб-сторінок). На його базі реалізується сервіс
для віддалених користувачів, а саме: дистанційне замовлення, електронна
доставка документів, довідкова служба, пошук в електронному каталозі,
авторизований вхід з доступом до особистого е-формуляру, доступ до
передплачених та власних БД; за звітний період сайт відвідали 38665 разів
(28,5 тис. разів – торік), ними переглянуто 103498 (97921– торік);
6) Колекція пояснювальних записок до атестаційних робіт здобувачів освіти
рівня магістрів/спеціалістів в електронному вигляді; на 01.06.2019 р. в
колекції – 3519 документів.
Система обслуговування користувачів Бібліотеки включає: 4
абонементи; зал каталогів, 6 спеціалізованих читальних залів на 250
посадкових місць, в т. числі 10 комп’ютеризованих; відділ спеціальних видів
літератури (з фондом дисертаційних робіт, авторефератів, звітів з НДР);
відділ реєстрації користувачів, яким у звітному періоді виготовлено 2023

(торік - 2091) пластикових карток: 1882 (торік – 1811) єдиних карток читача
та 312 (торік – 280) посвідчень для співробітників ХНУРЕ.
Загальні статистичні показники роботи Бібліотеки відповідають
показникам 2-ої групи за оплатою праці:
у базі Бібліотеки протягом 2018/19 н.р. зареєстровано 10926
користувачів (з них: 7891 студентів денної форми навчання; 1930 студентів
заочної форми навчання; 1019 співробітників; 92 сторонніх та гостів з інших
закладів вищої освіти за проектом «Єдина картка читача бібліотек зво
Харкова»);
обслуговано безпосередньо у бібліотеці 31 тис. осіб;
видано 594 617 тис. книжок та періодичних видань;
на сайті Бібліотеки зареєстровано 1563 користувачів; ними
завантажено/скачано загалом 20457 електронних документів.
В системі обслуговування для відвідувачів Бібліотеки велика увага
приділяється відкритому доступу до фондів: у всіх читальних залах зараз 22
тис. видань/7740 навчальних, довідкових і періодичних видань. Перегляд та
видача протягом 2018/19 н.р. становить 158 тис. (проти 264 тис. у минулому
році).
Також протягом звітного періоду:
у читальних залах Бібліотеки проводилась низка заходів для студентів:
II етап Всеукраїнської студентської олімпіади, творчі вечори;
у відділі літератури іноземними мовами 611 студентів, що є
іноземними громадянами,
скористувалися ресурсами та послугами
Бібліотеки, готувалися там до занять, отримували потрібну їм інформацію та
проводили свій вільний час;
в електронному читальному залі (ЕЧЗ) 2087 зареєстрованих
відвідувачів протягом навчального року скористалися ЕлБ, ЕК (к-сть
звернень у залі – 15864), отримали доступи до міжнародних баз даних (у
тому числі, до БД Scopus та Web of Science (227 осіб), архівів і колекцій
журналів, підручників ТОВ ЦУЛ, мережі Інтернет (1644 звернень),
працювали зі своїми документами (501 особа); отримали 1,5 тис.
консультацій з пошуку інформації по базах та 1375 довідок в
автоматизованому режимі; переглянули більше 30-ти комп'ютерних журналів.
Ці показники вказані з урахуванням термінового розміщення ЕЧЗ у
читальному залі для наукових робіт з лютого 2019 року. Треба також
зазначити, що комп’ютерний парк ЕЧЗ вже застарілий і потребує заміни,
ремонту приміщення, встановлення розеток та покриття Wi-Fi. Але студенти
та викладачі заявляють, що потребують існування такого місця.
Бібліотека завжди відкликається на вирішення потреб вишу, тому у
використанні кімнат Бібліотеки відбулися зміни.
По-перше, приміщення трьох читальних залів частково віддано під
проведення лекційних, практичних, семінарських занять та консультацій.
По-друге, 28 лютого 2019 року за результатами перемоги групи
студентів ХНУРЕ у проекті «UPSHIFT» від фундації ООН (ЮНІСЕФ) та ГО

«Професійний розвиток Харкова, за підтримки Європейського Союзу, у
приміщенні електронного читального залу Бібліотеки відкритий коворкінг
«Антикомфорт». Ця структура утворена ініціативною групою з п’яти
студентів ХНУРЕ, якими на зимових канікулах зроблено косметичний
ремонт кімнати, закуплено меблі, настільні ігри, настінні прикраси,
декоративні лампи. Години для вільного доступу до коворкінгу студентів
визначені у часи роботи Бібліотеки (відвідуваність у середньому сягає 100
осіб на день). Час після – закріплений для проведення заходів, запланованих
ініціаторами-коворкерами. Так, ними серед студентів ХНУРЕ було
організовано: гра «Мафія»; зібрання молодіжної організації ФРІ (Фундація
Регіональних Ініціатив; курси по самообороні від команди «AntiHub»
проекту «UpShift»; курси з англійської мови «Open English School» (двічі на
тиждень); спінінг-клаб «NURE Open World»; спінінг-клаб «Speaking Squad».
З 31.05.2019 заняття призупинені через занятість студентів підготовкою до
сесії. Також на території коворкінгу були проведені заходи: освітні лекції
"Стандарти в Україні: квиток у майбутнє" (лектор: Сергієнко М.П., канд.
техн. наук, доцент кафедри МТЕ ХНУРЕ); «Блокчейн у бібліотеці» (лектор:
Турута О.П., доц. каф. ПІ ХНУРЕ); локація журі для проведення півфіналу
всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну»; засідання
літературного клубу «Осяяння».
Наявність непримушеної атмосфери, зручні крісла-мішки, можливість
відпочинку за настільними іграми із друзями, доступність інтернету через
Wi-Fi, відсутність видимого нагляду з боку бібліотекарів та ініціативної
групи роблять це приміщення місцем відпочинку, змістовного дозвілля та
збору студентів для вирішення питань навчання, мовних проектів, стартапів
та ін.
Проведене міні-опитування серед студентів та науково-педагогічних
працівників вишу виявило, що відвідувачі Бібліотеки потребують також
інших локацій для занять, окрім такої започаткованої форми коворкінгу, вони
вимагають від Бібліотеки створення умов для більш традиційної та тихішої
обстановки для самостійної роботи.
Для першокурсників у 2018/19 н.р. Бібліотекою здійснено:
- організовано видачу комплектів навчально-методичної літератури (за три
дня до початку занять обслуговано 84% від зарахованих на перший курс
студентів, яким видано 10348 прим. книжкових видань);
- проведено практичні заняття зі студентами денного відділення з розділу
«Основи інформаційної культури» (216 академічних годин за 4-годинною
програмою; співробітниками Бібліотеки використано слайдові презентації,
відеоролики, он-лайнові сервіси, бібліографічні менеджери, які дають
можливість кращого візуального сприйняття запропонованих тем);
- опубліковано оновлений інтерфейс та контент онлайн-видання «Довідник
першокурсника, 2018», який вміщує відповіді на найбільш поширені питання
про Бібліотеку, її послуги та заходи; розміщується на інтернет-платформі
ISSUU;

- на сайті оновлено інформацію та відеоролик про проект «Єдина картка
читача бібліотек зво Харкова"» у програмі ProShow.
Для аспірантів вишу проведено другі практичні заняття за темами:
Огляд світових наукометричних баз даних; Реєстр унікальних
ідентифікаторів вчених ORCID; Ідентифікатор вченого-дослідника
ResearcherID; Вільна пошукова система Google Scholar для відстеження та
індексування публікацій; Архівування публікацій та інших видів джерел
інформації в «ElAr KhNURE»; Оформлення списку використаних джерел
інформації та бібліографічних посилань для наукових публікацій; Огляд
автоматичних бібліографічних менеджерів.
Протягом 2018/19 н.р. співробітниками Бібліотеки активно
здійснювалася наукова діяльність:
- участь у роботі 12-ьох конференцій та семінарів бібліотек зво Харкова,
Києва, Одеси, І-Франковська, а також ХДНБ ім. В.Г. Короленка;
- підготовка 7-ми доповідей, які опубліковано у матеріалах науковопрактичних конференцій зво та бібліотек вишів і в електронних
репозиторіях; за темами: КНМЗ; бібліотечні сервіси, соціокультурна
діяльність, використання соціальних мереж, бібліотечні стандарти; складання
бібліографічного опису атестаційних робіт тощо;
- участь у ІV Міжнародній науково-технічній конференції «Поліграфічні,
мультимедійні та web-технології» (PMW-2019), присвяченій 100-літтю
створення ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» та 75річчю кафедри МСТ ХНУРЕ. Бібліотекою здійснено: добірку книжкових
видань за тематикою конференції для їх експозиції та представлення стислих
відомостей у вигляді міні-покажчика; проведено зустріч представників
бібліотек Харкова та видавничого бізнесу із професором, канд. техн. наук
Сенченком М. І., директором Книжкової палати України; на секційних
засіданнях представлено дві доповіді – «Використання системи latex під час
підготовки наукових публікацій» директора Грищенко Т.Б. у співавторстві та
«Умови відповідності наукових журналів і збірників вимогам авторитетних
наукометричних баз даних» завідувачки відділом Плеченко Н.В.;
- організація для науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрантів
ХНУРЕ семінару: "Додаткові можливості платформи Web of Science для
науковців" (лектор: Ірина Тихонкова, канд. біолог. наук, фахівець з
інтелектуальної власності та наукових досліджень Thomson Reuters); були
присутні 35 осіб, та тренінгу по роботі з базою даних Scopus для науковців і
редакторів (тренер від Elsevier: Сергій Назаровець); присутність – 22
науково-педагогічних працівника ХНУРЕ);
- поповнення онлайн-покажчика «Дисертації, захищені у ХНУРЕ (20102019)» (розташований на сайті Бібліотеки (http://lib.nure.ua/collections/biblprod/on-line-ukaz); всього в ньому – 384 описів дисертацій, до яких приєднано
повні тексти авторефератів дисертацій, з них 20 поставлено в цьому навч.
році);

- здійснення для електронного каталогу аналітичного розпису статей зі
збірників ХНУРЕ та періодичних видань (всього описано 9404 статей, з них:
345 – в цьому нав. році);
- випуск персонального покажчика, присвяченого вченому Рожицькому М.
М., д-ру фіз.-мат. наук, професору, академіку АН прикладної
радіоелектроніки, колишньому науковому керівникові НДЛ ХНУРЕ
Аналітичної
оптохемотроніки
(http://lib.nure.ua/collections/bibl-prod);
покажчик включено до довгого списку рейтингу Всеукраїнського
бібліотечного проекту "Біографічний рейтинг" (Інституту біографічних
досліджень НБУ ім. В.І. Вернадського);
- розпочато роботу над створенням бібліографічного видання «Друковані
праці науковців ХНУРЕ за 2016 рік»;
- розпочато збір відомостей в архіві та музеї історії ХНУРЕ для формування
довідкового збірника про осіб, що працювали/працюють зараз та стали
випускниками нашого вишу у період з 2001 по теперішній час.
За напрямком роботи з наукометричними базами даних (далі – НМБД)
протягом звітного періоду співробітниками Бібліотеки:
оформлено документи для конкурсу щодо річного безкоштовного
доступу до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science;
за запитом МОН України створено таблиці «Наукометричні
показники» (перелік авторів з ненульовим h-індексом, ScopusID, h-індекс за
версією Scopus, RID, h-індекс за версією WOS) і список авторів, у яких
кількість публікацій в БД Scopus і WoS більше або дорівнює п'яти з повними
реквізитами публікацій;
на підставі наказу ректора від 10.12.2018р. № 454 «Про стимулювання
публікаційної активності учасників наукового процесу Харківського
національного університету радіоелектроніки» здійснюється прийом і
перевірка замовлень на преміювання авторів публікацій, прореферированих
БД Scopus або WOS (перевіряється: наявність статті / книги в Scopus / WOS,
ORCID автора (заповнений чи ні), актуальність авторського профілю в
Google Scholar, показник Cite Score / IF журналу );
для науковців вишу здійснено аналіз ресурсу БД Scopus з метою
подальшого розміщення публікацій в авторитетних журналах і матеріалах
конференцій; проведено 48 консультацій з методики роботи в НМБД; надано
63 тематичні довідки; підготовлено і розіслано перелік публікацій з БД
Scopus, які можуть підвищити h-індекс університету;
проконсультовано співробітників ХНУРЕ та інших зво (ХНУВС,
НФаУ, Одеська державна академія технічного регулювання та якості) з
питань наукометрии та вебінарів по НМБД;
для співробітників кафедри філософії проведено тренінг з питань
індексації публікацій НМБД Scopus, WOS, Index Copernicus;
представлено на сайті Бібліотеки: актуальні списки журналів та
конференцій, що проіндексовані в Scopus; списки «хижацьких» журналів;
перелік журналів Scopus та Web of Science, в яких публікуються автори з

ХНУРЕ, мультимедійний посібник з користування БД Scopus, таблиця
«Університет ХНУРЕ в світовому рейтингу Webometrics серед вищих
навчальних закладів України»; рейтинг «ТОП-10 науковців ХНУРЕ в НМБД
Scopus за 2018 р.».
Крім того, співробітниками Бібліотеки здійснювались:
збір, аналітична обробка та систематизація статистичних даних про
видання збірників наукових праць ХНУРЕ, наукові публікації співробітників
університету (статті, тези доповідей, монографії). На основі цих даних були
виконані річний звіт для МОН України, ректорські звіти (за календарний та
навчальний рік); міжвузівський рейтинг (оцінка якості і кількості наукових
публікацій) у травні 2019 р.; рейтинг «ЛІДЕР ОСВІТИ» у березні 2019 р.; звіт
для Міжнародного рейтингу U–Multirank у жовтні 2018 р.; звітність щодо
оцінки наукового потенціалу та результативності зво у березні 2019 р.;
надання консультацій навчально-методичному та редакційновидавничому відділам стосовно оформлення та складу вихідних відомостей
електронних видань університету та їх бібліографічного опису згідно з
діючими стандартами;
укладання Договору № РЧ/39-2019 з видавничою службою УРАН про
надання послуг супроводу веб-сайтів періодичних наукових видань на
платформі “Наукова періодика України”. Внаслідок цього були розміщені на
сайті http://publish.nure.ua 6 монографій та 2 навчальних посібників науковопедагогічних працівників ХНУРЕ, а також активовані їх DOI (Digital Object
Identifier – Ідентифікатор цифрового об'єкта).
У рамках соціокультурної діяльності Бібліотеки у 2018/19 н.р. було
організовано низку заходів для студентів та співробітників вишу, а саме:
засідання літературного клубу бібліотеки “Осяяння” (проведено 19
засідань, були присутні 390 відвідувачів;
проведення літературно-музичного вечора, присвяченого Дню
народження клубу);
наочні та віртуальні виставки за актуальними темами та присвячені
значним подіям у країні та у світі (63 експозиції);
зустрічі з поетами Ігорем Лешем, Віталієм Ковальчуком, Семеном
Губницьким; музичним дуетом “Арніка”; куратором проекту DRAMA pro.
ЧИТАННЯ Оленою Міллер, керівником проекту видавничо-поліграфічного
підприємства “Контраст”;
майстер-клас Віталія Ковальчука “Як автору видати книгу”;
літературно-музична композиція “Ще одна історія...” у виконанні члена
Спілки письменників України Ігора Леша;
виставки творчості учасників літературного клубу “Осяяння”;
кінопоказ до дня народження Леоніда Бикова;
тематичний захід до 160-річчя Артура Конан Дойла;
читання вголос творів письменників Еріха Штаубера, Едварда
Форстера, Генрі Лайон Олді, Олексія Коломійця, Миколи Гоголя, О'Генрі,
Торбена Кульмана та авторські читання учасників ”Осяяння”.

Усі заходи супроводжувались книжковими виставками, ілюстраціями,
презентаціями про творчості письменників.
Висвітлення діяльності Університету, Бібліотеки та іншої різноманітної
інформації було здійснено також за допомогою соціальних мереж. Для цього:
створено групу «Наукова бібліотека» в мережі Facebook; в якій
здійснювалося написання постів, розміщення світлин (на сьогодні – 182
учасників/433 публикацій/139 світлин та колажів); Рубрики, які публікуються
під різними хештегами: #Колекція цінних видань; #Видання з фонду; #Це
цікаво
створено та проведено підтримку сторінки Бібліотеки в мережі
INSTAGRAM (на сьогодні – 132 підписника/202 публикації)
розміщення постів і колажів зі світлинами для виставки «Читай зі
смаком» та розташування в групі організаторів та на сторінці сайту
бібліотеки ХНУРЕ (9 зображень).
Крім того, директор, заступник директора та співробітники Бібліотеки
входять у робочі групи:
1) Із забезпечення протидії академічному плагіату в ХНУРЕ. Для
подальшого здійснення перевірки запозичень у роботах студентівдипломників: створена та наповнюється колекція повних текстів
пояснювальних записок до атестаційних дипломних робіт (проектів)
магістрів/спеціалістів; проведено ряд інформаційних дій (заходів), а саме:
опанування принципів та особливостей роботи системи, створення акаунтів
для відповідних осіб (експертів) в інтернет-системі Unicheck та організація
тренінгу з представниками випускаючих кафедр у науковому парку
SYNERGY з правил роботи в антиплагіатній системі. Результатом стало
укладання договору про співпрацю з товариством "Антиплагіат", про
використання ХНУРЕ онлайн-сервісу Unicheck, який вже успішно
використовують понад 120 українських навчальних закладів та близько 1,5
млн. користувачів у всьому світі.
2) Зі створення генеалогічного проекту «Наукові школи ХНУРЕ»; на
сьогодні здійснено аналіз наказів, розпоряджень про заснування наукових
підрозділів вишу, підбір дисертаційних робіт; на сьогодні опрацьовано 194
архівних документів та 57 авторефератів дисертацій, 3 біобібліографічних
покажчики;
3) Зі складання пунктів концепції «Стратегія інтернаціоналізації
ХНУРЕ» (випуск документу здійснено у 2019 і розміщено на сайті
Університету).
У звітному році Бібліотека продовжувала активну роботу у
корпоративних проектах, що заснували ХДНБ ім. В.Г. Короленка («Зведений
каталог м. Харкова»; «Метабібліографія Харківщини», «Бібліотечна
енциклопедія Харківщини») та ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна: («Єдина картка
читача бібліотек зво Харкова» та «Зведений каталог періодичних видань, які
бібліотеки зво м. Харкова передплатили»).

Бібліотека є базою практики Харківської державної академії культури
(ХДАК) для студентів з факультету бібліотекознавства та інформатики, а
директор Бібліотеки є головою ДЕК ХДАК за напрямком “Книгознавство,
бібліотекознавство та бібліографія”.
У рамках господарської діяльності:
1)
складено кошторис витрат Бібліотеки у 2018/19 навч. році, до якого
входять позиції: на комплектування бібліотечного фонду, закупівлю
бібтехніки, канцтоварів, витратних матеріалів та комплектуючої техніки;
2)
проведено інвентаризацію та списання старих матеріальних цінностей
та тих, що не підлягають ремонту;
3)
закуплено з канцтоварів папір для друку формату А4, штрих-кодові
етикетки для бібліотечного фонду, етикетка самоклеюча паперова для друку
на принтері Zebra, стрічка для друку штрих-кодових етикеток в рулонах та
каталожні картки;
4)
встановлено горизонтальні жалюзі у відділі комплектування та відділі
наукової обробки літератури.
У 2018/19 н.р. технічне обладнання Бібліотеки поповнилося одним ПК
та одним лазерним принтером списано та один (як застарілі та ті, що не
підлягають ремонту) (представлено у табл. 7.7).
Таблиця 7.7 – Показники технічного розвитку бібліотеки
Техніка
Персональні комп’ютери
Ноутбук
Принтери (лазерні, матричні, кольоровий)
Принтери для роздруківки штрих-кодів книг
Сканери:
- планшетні
- сканер-ручка
Сканери для зчитування штрих-кодів
Пристрої безперервного живлення
Ксерокопіювальний апарат
Багатофункціональні пристрої
Електронна книга
Проектор мультимедійний
Цифрова фотокамера
Диктофон
Мікрофон
Wi-fi роутери (є майном ІОЦ)

2017/2018
58
1
14
4

2018/19
58
1
13
4

4
2
13
3
1
12
1
1
2
1
2
2

4
2
13
3
1
12
1
1
2
1
2
2

Бібліотеці для подальшої роботи та вирішення своїх завдань потрібно у
наступному 2019/2020 навч. році:
1) ремонти у приміщеннях великого читального залу, електронному залі,
відділі художньої літератури (аварійний стан стелі та електропроводки
після затоплення з даху);
2) придбання та установлення Wi-Fi антен по всій території Бібліотеки;
3) оновлення комп’ютерного парку Бібліотеки (особливо електронного
читального залу)
4) придбання потужного серверу (для заміни трьох застарілих);
5) встановлення кондиціонерів у приміщеннях Бібліотеки.

