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Бібліотек@- територія єдності 



Университет в Российской империи  XVIII - первой 
половины XIX века.- М.,2012.- с.662-663 

 «…университетское пространство» включает 
в себя весь город, «в котором жил 
университет, и даже «города, откуда 
приезжали учиться и куда уезжали 
преподавать, и за границу, где 
стажировались …студенты и получили 
образование профессора, словом, 
многомерный социум, неотделимый от 
самого университета». 



 и далее… 
 «…Университетское пространство может 

применяться к достаточно большим 
регионам, в которых проявляется 
воздействие университета, и даже шире, 
подразумевая под этим пространство 
распространения самой идеи 
университета». 



 Посохов С.І.  Університет і місто  в Російській 
імперії (друга  половина XVIII – перша 
половина XIX ст.)-Х:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
2014.- 364 с. 



Университет в городском 
пространстве 

 “Если ранее дифференциация районов города 
имела преимущественно социальную или 
этническую окраску, то появление университета 
знаменовало собой рождение интеллектуальной 
топографии города…. Началось “ врастание 
университета в тело города”…. Началось 
физическое расширение университетского 
пространства, происходило распространение 
культурных волн, которые шли от университета… 
университет манил своими коллекциями и 
библиотекой, он позиционировал себя как  
законодатель “моды” ( сс.-258-259). 



   “…литературная и издательская деятельность 
фигурирует  как характерное занятие для 
профессоров. Вполне естественно обращается 
внимание на любовь к книге и чтению. …причем 
чтение выступает не просто, как часть 
профессорской деятельности, а как черта 
характера….среди наиболее ценного имущества 
профессора называли именно книги…. По мнению 
современных исследователей требовались 
значительные расходы, чтобы обеспечить сеть 
международной информации…” ( сс. 300-301) 



Носкова Т. Н. Новое измерение информационно-образовательного 
пространства современного университета // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 

2004.  №9. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novoe-izmerenie-informatsionno-
obrazovatelnogo-prostranstva-sovremennogo-universiteta  

 Важным признаком современного 
образовательного пространства университета 
становится отражение всех сторон деятельности в 
глобальной сети Интернет, знаменующее 
вхождение вуза в мировую виртуальную 
образовательную среду. Электронное 
информационно-образовательное пространство 
университета складывается из электронных 
продуктов различного рода деятельностей: 
информационной, коммуникационной, креативной, 
программно-технологической и пр.  



За дослідженням QS World University Rankings 
Каразінський університет увійшов до 500 

найкращих університетів світу 
 



 QS World University Rankings — 
це глобальне дослідження та рейтинг 
кращих вищих навчальних закладів 
світового значення за показником 
їх досягнень у галузі освіти і науки. Рейтинг 
розраховано за методикою британської 
консалтингової компанії Quacquarelli 
Symonds (QS). Створений у 2004 році 
Quacquarelli Symonds спільно з британським 
виданням Times Higher Education, 
рейтинг QS є одним із найбільш впливових 
глобальних рейтингів університетів. 



 Сьогодні в університеті працюють 
20 факультетів, навчаються понад 
15 000 студентів, аспірантів, докторантів. 
Класичну освіту в університеті здобувають 
понад 3 600 іноземних студентів із 60 країн 
світу: за цим показником університет 
є лідером в Україні. 

 



 Щороку науковці університету публікують 
у провідних міжнародних виданнях близько 
півтисячі праць, зареєстрованих 
науковометричною базою даних Scopus: за цим 
показником університет знаходиться на другому 
місці серед українських вищих навчальних 
закладів. В університеті реалізуються численні 
дослідницькі проекти світового рівня. Університет 
має видатні наукові результати у дослідженні 
космосу, ядерної фізики, фізиці плазми, хімії, 
нано-технологій, матеріалознавства тощо. 



Інновації в світі та  бібліотеки 

 Внедрение автоматизированных технологий в 
библиотеках должно вестись параллельно по 
двум направлениям: первое – это автоматизация 
собственно библиотечных процессов, создание 
своих информационных ресурсов в виде 
электронного каталога и различных 
полнотекстовых баз данных; второе - 
предоставление пользователям доступа к 
мировым информационным ресурсам. Ни 
одному из этих направлений невозможно отдать 
приоритет. Оба - одинаково важны. 

 



  Библиотечная служба исследований (Library 
Research Service – LRS www.lrs.org). Библиотеки 
штата Колорадо при поддержке Университета 
Денвера проводят каждые два года исследования 
о применении веб-технологий в американских 
библиотеках.  

  В ноябре 2013 г.  был опубликован отчёт об 
использовании  технологий  в 2012 г.  

 
 

 

http://www.lrs.org/




  Важной областью, затронутой в ходе 
исследования, была активность библиотек 
в социальных сетях.  Крупные библиотеки 
присутствуют, как правило, более чем в 
трёх социальных сетях. Абсолютное 
большинство (93%) библиотек имеют хотя 
бы одну учётную запись в социальных 
сетях.  

 Наибольшей популярностью пользуется 
Facebook (учётные записи в этой сети есть у 
93% больших библиотек, у 75% средних и 
более чем 50% малых).  

 
 



 Другими популярными социальными 
сетями являются Twitter и YouTube (учётные 
записи есть у 84% и 60% крупнейших 
библиотек).  

 С 2010 г. заметно выросло количество 
библиотек, ориентирующихся на доступ с 
мобильных устройств. 3/4 крупнейших 
библиотек, около 3/5 средних и больше 
1/6 малых предлагают своим читателям 
ориентированный на мобильные 
устройства доступ к своим ресурсам. 



 В труде канадского ученого Герберта Маршала 
Мак-Люэна  «Понимание медиа: внешние 

расширения человека» (1964)!!!,   определено  
понятие средств коммуникации. Философ считает, 
что медиа (средства коммуникации)  есть 
расширение человека вовне, а господство тех или 
иных медиа в истории определяет саму эпоху. 

 В своей предыдущей работе  «Галактика 
Гутенберга» (1962 г.) автор написал, что «Новая 
электрическая галактика уже далеко проникла в 

глубь галактики Гутенберга» 



• До недавнего времени библиотека как 
социальный институт была  практически 
единственным учреждением, 
профессионально занимающимся сбором, 
систематизацией, хранением информации и  
предоставлением  ее пользователям.  

• Эта исторически сложившаяся монополия 
гарантировала традиционной библиотеке 
прочное место в системе коммуникаций: ни в 
каком другом месте потенциальный 
пользователь не мог получить доступ к 
профессионально обработанным и тщательно 
сохраняемым информационным массивам. 



Проблемы библиотек Украины 
 

• Наиболее актуальной проблемой использования электронных 
полнотекстовых источников является организация работы с 
электронными изданиями, в которой не решены до конца ряд 
вопросов: 

• - не определена ( в том числе на законодательном уровне) роль 
традиционных библиотек в распространении электронных 
полнотекстовых изданий; 

• - не определен четко порядок обработки, организации, 
использования и хранения этих изданий; 

• - не определены до конца формы доступа и порядок 
соблюдения авторских прав создателей электронных текстов. 

• Процесс развития библиотек в этом направлении 
осуществляется без общегосударственной концепции, без 
поддержки государства. 
 



Стратегія бібліотечних 
перемен 

 
• Реорганізація бібліотечно-
інформаційного обслуговування, 
впровадження електронних сервісів для 
всіх категорій користувачів 

  
• Просування вітчизняних і  іноземних  
електронних ресурсів до  науково-
освітнього середовища та підвищення 
ефективності їх використання. 

 
  



Стратегія бібліотечних змін 

• Формування  електронної бібліотеки і  
розширення її контенту. 

 

• Збереження  в цифровому форматі 
електронних ресурсів, у тому числі наукової 
спадщини університету, унікальних колекцій 
книжкових пам’яток. 

 

 

 



 ЦНБ сьогодні:  

• 1. Повна автоматизація (головний корпус) 

• 2. Відкритий доступ 

• 3.Веб-простір бібліотек 

• 4. Корпоративна діяльність бібліотек 

• 5. Робота як з  друкованими так і  з 
електронними виданнями 

• 6.Пошук нових форм роботи з читачами 

 

 

 



Реорганізація системи 
обслуговування 

•  Вільна Wi-Fi зона в бібліотеці 

•  Віддалене замовленя  документів  - 24/7 

•  Електронна доставка документів 

•  Віртуальна довідкова служба 

______________________________ 

•  ! Доступ до комерційних ресурсів (БД) з 
домашніх компьютерів. 

 

 



• Фонд – на 1.01. 2014 р. складає 3 411 948/ 3 400 808 /  

• Наукової літератури - 1 835 974 /1 821 949 документів  

• Навчальної літератури – 1 155 304/1 156 567 документів 

• Назв  - 460 642 

• В електронному архіві  університету eKhNUIR - Electronic 
Kharkiv National University Institutional Repository 
представлено понад  9 тис. повнотекстових документів. 

• В архиві рідкісних видань для науки та освіти -  
eScriptorium представлено  2125  документів. 

 



Всього читачів за єдиним обліком 
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Обслуговано всіма структурними 
підрозділами 
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410 

822 

395 

417 

396 

038 





Статистика пополнения электронного 
каталога 



Статистика Google ЕК ЦНБ 

Статистика Google надає з 1.01.2013 по 
9.12.2013  

  

• відвідувачів 249 272 з 114 країн світу 

• відвідувань 339 483 

• переглядів сторінок 1 033 230 

 





Статистика  
за ноябрь-декабрь 2012 г. 

• 6 390 посетителей из 54 стран мира 

• 13 672 посещений 

• 92 852 просмотров страниц 

 87 499 посетителей из 85 стран мира 

 126 813 посещений 

 469 894 просмотров страниц 



146 стран 





• В “ eKhNUIR” розміщено 9 тис. документів.  
За минулий рік в електронний архів внесено 
біля 2 тис. документів. 



Статистика  
за январь-май 2013 г. 

• 22 230 посетителей из 65 стран мира 

• 29 466 посещений 

• 137 935 просмотров страниц 

В настоящее время в архиве 

• 7 785 названий документов 

• 5 258 авторов 

• 29 коллекций 





96 стран 



 У березні 2012 р. ЦНБ стала шостою з 
України учасницею і партнером проекту 
«Світова цифрова бібліотека» (World Digital 
Library, WDL). Проект був ініційований 
Бібліотекою Конгресу США у 2005 році і 
підтриманий ЮНЕСКО 



World Digital  Library 
 В настоящее время Мировая Цифровая Библиотека 

уже насчитывает около 7 тыс. документов от 138 
партнеров из более чем 70 стран мира.  

     От Украины партнерами проекта  на сегодня стали 
такие библиотеки:  Национальная библиотека Украины  
имени В.И.Вернадского, Национальная парламентская 
библиотека Украины, Национальная библиотека 
имени В. Стефаныка (г. Львов), Научная библиотека 
Национального университета «Киево-Могилянская 
академия», Научно-техническая библиотека 
Национального университета «Львовская 
политехника».  

 Центральная научная библиотека ХНУ имени 
В.Н.Каразина стала шестой украинской участницей и 
партнером проекта.  

 



www.europeana.eu 
 

 З вересня 2013 року ЦНБ співпрацює з 
проектом Europeana – європейською 
цифровою бібліотекою.  

http://www.europeana.eu/




У серпні 2013 року 

Розпорядженням  

КМ України фонд книжкових 

пам'яток і цінних видань ЦНБ 

 (колекція документів XII-XIX 

ст.  - 85 тисяч) включено до 

Державного реєстру наукових 

об’єктів, що становлять 

національне надбання. 



• В наукових бібліотеках ВНЗ України 

зберігаються біля 1,5 млн. примірників  

рідкісних і цінних видань.  

• Можливість використання читачами 

електронних версій цих видань буде не 

тільки сприяти навчальному процесу, а 

крім того, це надасть  бібліотекам 

зберігати  оригінали рідкісних видань. 

•  Репозитарій відкриє викладачам, 

студентам та  аспірантам доступ до 

електронних версій цінних видань не 

тільки своєї бібліотеки, але й інших. 
Шпицвег Карл «Книжный 
червь»  (ок.1850) 





 Розвивається проект зі створення Електронного 
архіву рідкісних видань для науки та освіти 
eScriptorium, де  розміщуються повнотекстові 
варіанти рідкісних видань. До цього проекту 
приєднались бібліотеки ХНУРЕ, та ХНАУ імені 
В.В.Докучаєва, які надали до архіву цінні видання 
зі своїх фондів.  

 



 Работает на основе ПО DSpace 



Статистика  
с 30 января 2012 по 7 июня 2013 г. 

• 1141 названия документов XIV-XX ст. 

• 357 авторов 

• 10 коллекций 

• Посещений 5 412 (до 50 в день) 

• Просмотров 50 374 

• Посетителей 3 484 из 36 стран мира 

 



69 стран 



Представлення університетів і бібліотек 
 у веб-просторі 

    З метою сприяння росту присутності 
науково-освітніх установ та книгозбірень в 
Інтернет-просторі, підтримки відкритого 
доступу до науково-освітніх та культурних 
надбань України, надання оперативних 
даних щодо веб-присутності, видимості та 
відкритості установ на сайті бібліотеки ТНТУ 
ім. Івана Пулюя щоденно підраховуються 
вебометричні рейтинги репозитаріїв 
України, ВНЗ України, бібліотек України  

http://elartu.tntu.edu.ua:8080/webometric/repositories_sites_webometric_table.html
http://elartu.tntu.edu.ua:8080/webometric/repositories_sites_webometric_table.html
http://elartu.tntu.edu.ua:8080/webometric/universities_sites_webometric_table.html
http://elartu.tntu.edu.ua:8080/webometric/libraries_sites_webometric_table.html


http://library.tntu.edu.ua/resources/vebometrychni-rejtynhy/ 

 















Бібліотек@- територія єдності 



З 1 вересня 2013 року у вузівських бібліотеках  
м. Харкова діє проект «Єдина картка читача» 

 • Проект передбачає доступ до фондів і 
електронних ресурсів шляхом 
безкоштовного обслуговування у читальних 
залах бібліотек  вищих навчальних закладів, 
які приєдналися до проекту. 

• На 1.09.2014 до проекту підключилися  
25 бібліотек внз м. Харкова 



Єдина картка читача  
бібліотек внз Харкова 



У грудні 2012 р. Академічною бібліотекою Латвійського університету та 
Центральною науковою бібліотекою  було організовано обмін досвідом 
бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова з бібліотеками Латвії. У 

відрядженні взяли участь представники провідних бібліотек вищих 
навчальних закладів м. Харкова: ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, НБ НУ 

«Юридична академія України», НБ ХНУРЕ. 
 

 







•  Академічна бібліотека Латвійського університету 

• Консорціум бібліотек Латвії 

• Національна бібліотека Латвії,  

• Бібліотека Ризького технічного університету,  

• Бібліотека патентів, 

•  Бібліотеки міста Вентспілс – Головної бібліотеки, 
бібліотека вищого навчального закладу та міської 
бібліотеки,  

• Парвентська бібліотека  

•  Національний архів Латвії 

•  Фірма з оцифровування Infodisk.  

 



Для початку роботи проекту «Єдина картка 
читача» було  необхідно: 

• бібліотекам-учасникам підписати Декларацію приєднання 
до проекту; 

• скласти Правила користування Єдиною карткою читача; 

• розробити шаблон Єдиної картки читача; 

• скласти сітку кодів бібліотек-учасниць для ідентифікації у 
базах даних читачів відповідальний – ЦНБ ХНУ імені В.Н. 
Каразіна; 

• включити до Правил користування бібліотекою участь у 
проекті Єдина картка читача; 

• забезпечити рекламу та інформування про проект «Єдина 
картка читача». 

  

 



Анкетування читачів-бібліотечний 
простір – 2013/2014 рр. 



Анкетування 

1. Як часто впродовж року Ви відвідуєте бібліотеку? 

12%- щодня 

42% - щотижня 
 

2. З якою метою Ви відвідуєте бібліотеку? 

33% - скористатися наявною літературою 

21% - підготуватися до занять 

4% - відпочити 
 

3. Якщо Ви мало користуєтесь бібліотекою, то з яких причин? 

32% - користуюся власними джерелами інформації 

 

 





Анкетування 

4. Які послуги, на Вашу думку, обов’язково повинні бути присутні у 

бібліотеці? 

66% - наявність електронного каталогу 

65% - доступ до Інтернету та баз даних 

12% - абонемент, вільний доступ до фондів, оснащення копіювальною 

технікою 

30% - можливість працювати індивідуально чи групою, кафетерій 

22% - можливість проведення мистецьких заходів, зручні місця для 

відпочинку, проекційна/кінозал, цілодобове функціонування 

5. Наявність яких приміщень зробило б Вас частим користувачем 

бібліотеки? 

36% - приміщення для індивідуальної роботи, приміщення для перегляду 

аудіовізуальних матеріалів, місця для відпочинку 



Анкетування 

6. Якими джерелами інформації Ви б хотіли користуватись в бібліотеці? 

66% - друкованими джерелами з фонду бібліотеки 

56% - електронними джерелами з фонду бібліотеки, Інтернетом 

30% - інформацією на інших носіях, власними друкованими джерелами 
 

7. Оцініть, будь ласка, якість обслуговування в даній бібліотеці за 

десятибальною шкалою 

52% - 10 балів 

27% - 9 балів 

2% - 6 балів 
 

8. Як би Ви охарактеризували зовнішній вигляд даної бібліотеки? 

37% - сучасний 

32% - цікавий 

26% - історичний  





Оцінка обслуговування за  
10-бальною  шкалою 



Майбутнє бібліотеки 
• Вона повинна мати сучасні електронні бази всіх 

бібліотек.  

• Можливість доставки літератури додому. 

• Доступною для всіх.  

• Швидкою, світлою, теплою, доброзичливою  

• функціональною, з необмеженим доступом до 
фондів літератури. 

•  З доступом до баз інших ВНЗ, з абонементом та 
можливістю відпочивати та навчатись.  

 

 



 Шукаємо  нові креативні шляхи роботи з 
читачами, перетворюємо бібліотеку на “ 
третє місце ”. 

 

 





Colorado State Library 

http://www.coloradostatelibrary.org/




Библиотека Политехнического университета 
Флориды - полное отсутствие  бумажных книг 

 
при желании можно приобрести 

 обычную бумажную книгу в любом книжном магазине, 

 а традиционный  

учебник можно запросить в библиотеке одного из 11 университетов 

штата 





Премія імені К.І. Рубинського 
призначається з 1995 року 

 Вченою Радою університету було прийнято 
рішення про присвоєння звання лауреата 
Премії імені К.І. Рубинського  у 2014р., ст. 
викладачу філологічного факультету -   

 О.В. Сучалкіну за підготовку каталогу “ 
Грецькі рукописи ” та О.І Тимченко, 
оператору відділу автоматизації та 
програмного забезпечення ЦНБ за 
практичне наповнення електронних архівів. 



«Бібліотечний вісник»  -  науково-теоретичний журнал  
Національної академії наук України   

 У 2013 р. третій номер    
“ Бібліотечного Віснику  
повністю присвячено 
ЦНБ 



Майбутнє бібліотеки??? 

 



 Создатель виртуальной справочной службы 
США Стив Кофман считает, что цифровая 
революция в руках крупных бизнес-групп, 
таких как Google. И предлагает, вместо того, 
чтобы гоняться за несбыточной мечтой 
электронной библиотеки, обратить свой 
взор к функциям традиционным, но в 
новых условиях. 



• Что же остается библиотекам? Остается конкурировать — 
библиотекам все еще есть, что предложить. 

• Во-первых, в то время, как большинство конкурентов — 
коммерческие организации, библиотеки — нет, поэтому 
они коммерчески не коррумпированы и могут оставаться 
объективными. 

• Во-вторых, за библиотеками — годы знаний и опыта. 
Библиотекари могут понять, что нужно человеку, даже 
когда он сам не знает точно, что ему нужно. 

• Наконец, у библиотек есть репутация. Для множества 
людей библиотеки ассоциируются со знанием и 
возможностью найти и прочитать практически любую 
книгу. Для многих библиотека сыграла важную роль в 
жизни и определила ее траекторию. 

 



 Мир Интернета — это мир информации, 
большая часть которой неправильная. Или 
она правильная, но это не совсем та 
информация, которая вам нужна. И вы 
внезапно попадаете в мир, в котором 
библиотекарь выполняет новую функцию. 
Если раньше мы были в пустыне, куда 
уходил библиотекарь и возвращался с 
золотом, то теперь мы в огромном лесу, в 
котором мы ищем одно яблоко, и 
библиотекарь — это человек, который 
может пойти в лес и вернуться оттуда с 
этим яблоком. 

 



 Знаете, книга для нас имеет такую же 
магию, что ридеры для молодежи. Они спят 
со своими гаджетами. От нас зависит, будут 
ли они читать  и, что читать. 

 





Чи є у бібліотеки майбутнє ? 

  

Бібліотека повинна бути сучасною і 

комфортною, інакше вона користувачам 

не потрібна! 

Щоб   бібліотека 

була привабливою 

для читачів. 

 

Що хоче  сучасний читач?  

Щоб уся інформація 

була  в моєму 

мобільному 

пристрою ! 

 




