
СТАТИСТИКА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 



Слово «статистика» сягає 

найдавніших часів і в перекладі 

означає «стан справ». Збирання 

інформації носить ще й  

практичний характер; 

статистика як чисельні дані, 

майже всебічно характеризує різні 

аспекти розвитку і діяльності 

бібліотеки  



Бібліотечна 

діяльність в 

сучасних умовах  

життя зазнає 

трансформацій 

Впроваджуються 

інноваційні технології, 

використовуються різні 

електронні носії 

інформації 

Бібліотеки поступово 

перетворюються на 

сучасні  інформаційні 

центри 
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ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ 

БІБЛІОТЕКИ ВНЗ УКРАЇНИ  



Розділи статистичного звіту 

Бібліотечні фонди 

Нові надходження 

Кількість виданих документів 



ПРИДБАНІ БАЗИ ДАНИХ 



Формування сучасної інфраструктури 

комп’ютерних технологій в бібліотечній 

роботі передбачає спрощення читачами 

процедури замовлення документів, бо 

перевага замовити бажані документи через 

Інтернет і тільки після отримання 

повідомлення про виконане замовлення  

прийти до бібліотеки за цим документом, 

більше приваблює сучасного читача  





Кожен сервіс, який веде 

статистику 

відвідувань сайту, 

робить це по-своєму, 

тому дані про 

відвідуваність одного і 

того ж сайту при 

використанні різних 

лічильників відвідувань 

можуть бути різними.  





XVІ. Матеріально-технічна база (МТБ) 

16.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)   

16.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.)   

16.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.)   

16.2 Кількість абонементів   

16.3 Кількість читальних залів   

16.4 Місць для читачів в читальних залах   

XVІІ. Технічна характеристика приміщень 

17.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.)   

17.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)   

XVІIІ. Кількість технічних засобів 

18.1 Кількість комп'ютерів   

18.1.1 у т.ч. к-ть серверів   

18.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)   

18.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників   

18.2.2          АРМ для користувачів   

18.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету   

18.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього   

18.4.1 у т.ч. сканерів   

18.4.2          принтерів   

18.4.3          копірів   

18.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої)   

18.5 Кількість телефонних номерів   

18.6 Кількість факсів   

18.7 Використання технологій WI-FI                                       так / ні   

18.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву)   



Фінансові витрати 
Придбання книг 

Передплата баз даних 

 

Інші витрати 
 

Передплата  

періодичних видань 



•Важливим пунктом 

статистичного звіту є 

відображення кадрової 

політики бібліотеки.    

•Сучасна успішна 

бібліотека повинна 

мати достатню 

кількість 

співробітників з 

певним рівнем 

кваліфікації, стажем 

роботи  та з вищою 

спеціальною освітою.  



Розвиток в бібліотеках 

цифрового контенту та 

збереження культурної 

спадщини здійснюється 

завдяки можливості 

оцифрування фондів.  

Це, в першу чергу, стосується 

рідкісних та цінних видань, з 

якими користувач може 

ознайомитись на сайті 

бібліотеки  





Ще додати декілька 

розділів? 




