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ВСТУП 
 

У 2020 р. продовжувалась діяльність Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (ХДНБ), 

спрямована на виконання основних статутних функцій зі сприяння розвиткові науки, освіти, культури, збереженню 

духовного і культурного надбання українського народу, цільових завдань Міністерства культури та інформаційної 

політики України (МКІП), «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для 

забезпечення сталого розвитку України”» (схвалена Кабінетом Міністрів України від 23.03.2016, № 219-р), «Стратегії 

Української бібліотечної асоціації на 2019–2021 рр.». Колектив ХДНБ у своїй діяльності керувався чинним 

законодавством у галузі бібліотечної справи, регламентуючою документацією бібліотеки. 

Протягом року, починаючи з 19 березня, роботу було скориговано у зв’язку із запровадженням в Україні 

карантинних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. На нараді завідуючих при директорі 

(17 березня 2020 р.) обговорено питання організації роботи бібліотеки під час карантину, у т.ч. в дистанційному режимі, 

забезпечення виконання профілактичних заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусної інфекції. На 

розширеному засіданні ради завідуючих при директорі (14 липня 2020 р.) обговорені питання організації заходів, що 

спрямовані на забезпечення безпечного перебування відвідувачів і працівників у приміщенні закладу відповідно до 

рекомендацій МОЗ України (за умов обов’язкового проходження температурного скринінгу, вдягнених засобів 

індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції тощо). 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» (від 17.03.2020 № 530-ІХ), у т.ч. ч. 1 ст. 34 та ч. 3 ст. 113 КЗпП України, наказом 

Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС) (від 16.03.2020 № 1483), наказом директора ХДНБ «Про 

запровадження особливого режиму роботи на період карантину» (від 18.03.2020 № 023/03) у бібліотеці було припинено 

проведення масових заходів та обслуговування користувачів. З 10 червня бібліотека розпочала роботу в умовах 

адаптивного карантину. 

З метою забезпечення безперебійної роботи бібліотеки та вирішення поточних, невідкладних питань, на період з 

19 березня по 30 червня 2020 р. запроваджено дистанційний режим роботи для окремих працівників бібліотеки. Для 

забезпечення надійної охорони бібліотеки режим роботи пожежно-охоронної служби не змінено. 
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Головними подіями стали: 

 затвердження нових редакцій Статуту Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

(спочатку наказом МКМС від 17.02.2020 р., № 817; пізніше – наказом МКІП від 14.05.2020 р., № 1747); 

 затвердження загальними зборами трудового колективу бібліотеки нової редакції Статуту ХДНБ (протокол 

№ 1 від 10.01.2020 р.); 

 відзначення 190-річчя від часу заснування ХДНБ (1830). Презентація нонелектронних та електронних 

ресурсів: видання «Скарби першої публічної бібліотеки Харкова» (містить відомості про фонди Харківської 

губернської публічної бібліотеки, значну частину яких склали добровільні пожертви відомих вчених, державних 

службовців, громадських діячів та діячів науки і культури першої половини ХІХ ст.), дайджест бібліотечних інновацій 

«БібліоSPACE» (6 вип), історичний нарис «Методична діяльність публічних бібліотек України», віртуальний проєкт 

«Моя бібліотека. 190 років», аудіогід «Про що мовчить бібліотека: сторінки історії ХДНБ» (музейна експозиція 

озвучена на платформі izi.TRAVEL) та інші, оприлюднені на вебсайті; 

 проведення ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020» на тему 

«Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» (22–23 жовтня 2020 р.) в режимі 

онлайн з метою запобігання поширенню пандемії COVID-19; 

 реалізація грантового проєкту «Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для освіти та 

саморозвитку» за підтримки House of Europe (Дім Європи) — програми, що фінансується Європейським Союзом 

(ХДНБ – одна з чотирьох бібліотек України, що отримали грант у сфері культури у відповідь на пандемію COVID-19). 

У межах реалізації проєкту придбано сервер, 5 ноутбуків, проведені Х Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного 

журналіста за темою «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички», курс з 10 відеоуроків з 

основ цифрової грамотності для людей старшого віку, для учасників клубів «КЛІК», «Онлайн», онлайн-зустрічі з 

партнерами ГО «Вікімедіа Україна» тощо; 

 відповідно до Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та Всеукраїнською 

громадською організацією Українська бібліотечна асоціація (УБА) працівники ХДНБ долучилися до національної 

кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі!» та ХДНБ приєдналась до мережі освітніх хабів «Дія. Цифрова освіта» 

(https://osvita.diia.gov.ua/hubs). Користувачі бібліотеки (учасники клубів «КЛІК», «ОНЛАЙН»), а також працівники 

ХДНБ ознайомилися з Національною онлайн-платформою з цифрової грамотності, пройшли тестування на знання 

базових навичок; 

https://osvita.diia.gov.ua/hubs
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 проведені, вперше у дистанційному режимі, у зв’язку з пандемією COVID-19, щорічна науково-практична 

конференція «Проблеми винахідницької і раціоналізаторської діяльності в Харківській області» (24 вересня, 

платформа «Zoom») та щорічний конкурс «Молодий новатор Харківщини», присвячений Міжнародному дню 

інтелектуальної власності (спільно з Харківською обласною радою Товариства винахідників та раціоналізаторів України 

(ХОРТВіР), за підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА)); 

 відвідування делегації з МКІП на чолі з міністром О. Ткаченком (19 жовтня, в межах робочого візиту на 

Харківщину). Директор В. Д. Ракитянська коротко ознайомила з історією та сучасним розвитком ХДНБ. Обговорено 

питання поповнення бібліотеки технікою для оцифрування фондів, проблеми протипожежної безпеки, відновлення 

фасаду будівлі; завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань та рукописів 

(НДВК), доктор філол. наук І. Я. Лосієвський репрезентував давньоруські та українські книжкові пам’ятки XIV – XVIII 

ст.; заступник директора з наукової роботи Л. В. Глазунова, експерт Українського культурного фонду (УКФ) 

поінформувала про грантові проєкти, в яких бере участь бібліотека, популяризацію діяльності УКФ. 

Проведення заходів, орієнтованих на професійний розвиток фахівців бібліотечної галузі України: 

 Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та 

інноваційний проєкт, присвячений 150-річчю від дня народження (2021 р.) видатної бібліотекознавиці, однієї з 

фундаторок Харківської бібліотечної школи Любові Борисівни Хавкіної. Засновники Конкурсу: УБА, Харківське 

обласне відділення (ХОВ) УБА, Харківська державна академія культури (ХДАК), ХДНБ (ініціатор проведення – кабінет 

бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної (КБ)). Згідно з Положенням (затвердженим Президією УБА 19.03.2020 р.). Конкурс 

проводиться з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. за двома номінаціями (перша: опубліковані статті, концепції, 

аналітичні огляди, методичні та інші видання та публікації, підготовлені за останні три роки; друга: інноваційні проєкти, 

впроваджені у практику роботи бібліотек за останні три роки). 

Онлайн-заходи: 

 Всеукраїнські онлайн-школи бібліотечного журналіста за темою «Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові навички» (VIIІ та позапланові – IХ (з міжнародною участю) та Х (в межах проєкту 

«Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для освіти та саморозвитку» за підтримки Європейського Союзу за 

програмою Дім Європи). Відбувалися за підтримки ХОВ УБА. Вперше, у зв’язку з карантинними заходами, дистанційно 

(у закритій групі у фейсбуці). Слухачі – 116 представників публічних бібліотек, закладів освіти з 16 областей України 

(Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької, інших), а також з 
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Республіки Білорусь, опановували 10 модулів, заслухали наживо 21 лекцію, виконали практичні завдання і отримали 

електронні сертифікати; 

 два дистанційні курси «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний 

контент». Учасники першого (17 лютого – 6 березня; партнери: дистанційна академія Видавничої групи (ДА ВГ) 

«Основа», ХОВ УБА, корпорація «Ранок», платформа «Moodle»; тематичний план складався з 11 тем, тестів, практичних 

завдань) – 17 фахівців публічних бібліотек, бібліотек закладів освіти (ЗОШ і ЗВО) Харкова, Дніпра, Київської, 

Запорізької, Житомирської, Одеської та Донецької областей – переглядали вебінари, ознайомлювалися з презентаціями 

та додатковими матеріалами, виконували практичні завдання, проходили тестування. У зв`язку з введенням карантину, 

аналогічний дистанційний курс проведено для бібліотекарів України пізніше, позапланом (30 березня–10 квітня). 

Пройшли навчання та отримали електронні сертифікати 32 учасники; 

 дистанційний курс «Журналістика в школі/журналістика в бібліотеці» (1–12 червня; організатори: ХОВ 

УБА, ДА ВГ «Основа»; партнери – корпорація «Ранок», «Школа практичної журналістики», Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва (ХОБЮ)). Слухачі курсу – 59 фахівців публічних бібліотек та закладів освіти – брали участь у 

вебінарах, відповідали на тести, виконували практичні завдання – різноманітні медіапроєкти (створювали лонгриди, 

нотатки у фейсбуці, електронні стінгазети у сервісі Padlet, рекламували створені медіапроєкти у фейсбуці тощо), за 

результатами навчання отримали електронні сертифікати, дипломи. 

Розвитку міжнародних зв'язків ХДНБ сприяли:  

 зустріч директора ХДНБ В. Д. Ракитянської з директором Академічної бібліотеки Латвійського 

університету, доктором філол. наук Вентою Коцере (28 січня), яка подарувала 30-й том наукового збірника «Археологія 

та етнографія», де опубліковано спільну статтю з науковцями ХНУ ім. В. Н. Каразіна, висловила подяку фахівцям 

книгозбірні за допомогу у дослідженнях, пов’язаних із розшуком матеріалів про латишів, що мешкали у Харкові (у 

публікації використано фотографії та джерела із фондів бібліотеки);  

 проведення у межах «Австрійських днів у Харкові» VI Міжнародного семінару з підвищення кваліфікації 

викладачів німецької мови за темою «Kreative Ansätze im DaF-Unterricht/Креативні підходи викладання німецької як 

іноземної» (21 лютого, у кооперації з Федеральним міністерством освіти, науки та досліджень Австрії, за підтримки 

Представництва Австрійської служби академічних обмінів у Львові). У ньому взяли участь викладачі німецької мови 

шкіл, гімназій та ЗВО м. Харкова та області, які отримали сертифікати від Міністерства освіти, науки та досліджень 

Австрії;  
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 організація працівниками Австрійської бібліотеки у Харкові вечора літератури «Wein Literatur/Вино та 

література» (5 травня, в онлайн-форматі), за підтримки Австрійського культурного форуму у Києві та Австрійської 

академічної служби обмінів (OeAD) у Львові (у межах серії наукових тематичних вечорів «Wissenschaftliche Österreich-

Abende», присвячених літературі, мистецтву, історії Австрії), який став міжнародним завдяки використанню платформи 

«Zoom», що забезпечила дистанційну присутність не тільки постійних відвідувачів бібліотеки, а й представники інших 

міст та країн;  

 цикл заходів у межах освітнього проєкту «Міні Академія для сеньйорів» (вересень; організатор Рада німців 

України за підтримки Федерального МВС Німеччини за допомогою благодійного фонду «Суспільство розвитку» у 

межах «Угоди між Федеративною Республікою Німеччиною та Україною у справах осіб німецького походження, які 

мешкають в Україні» від 03.09.1995 р.; Харківське обласне товариство німців «Відергебурт»); 

 реалізація Міжнародного проєкту «Тижні Німеччини в Україні – 2020» (у жовтні), присвяченого 30-й 

річниці возз’єднання Німеччини, який здійснювався під гаслом «Об’єднані в Європі – 30 років німецької єдності» 

(організатор – Посольство Німеччини в Україні та Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина 

Донецьк/офіс Дніпро). 
 

Подяки, нагороди, відзнаки 

Другий рік поспіль видання бібліотеки входять до десятки кращих біографічних видань України щорічного 

Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу», започаткованого Інститутом біографічних досліджень 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). За підсумками ІІІ Всеукраїнського бібліотечного 

«Біографічного рейтингу – 2019» до Топ-10 кращих біографічних видань увійшли: біобібліографічний покажчик 

«Афанасій Федорович Луньов – засновник Пархомівського художнього музею : (до 100-річчя від дня народження) 

(уклад.: В. Р. Антонова, С. О. Бикова; номінація «Персональний покажчик»); збірник «Ігор Якович Лосієвський: 

український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет» (уклад. О. В. Непочатова; номінація 

«Збірник біобібліографічних матеріалів»). 

ХДНБ (відділ інформаційно-бібліографічної роботи (ІБВ)) посіла друге місце за результатами обласного 

конкурсу серед публічних бібліотек Харкова та Харківської області на кращу статтю краєзнавчої тематики в українській 

Вікіпедії «ВікіХарківщина 2019» (організатори: Управління культури і туризму ХОДА, Харківська обласна 

універсальна наукова бібліотека (ХОУНБ), ГО «Вікімедіа Україна», ХОВ УБА). 

З нагоди 190-річчя від часу заснування ХДНБ, колектив відділу науково-інформаційного забезпечення 

інноваційних процесів (ВІП) був нагороджений грамотами та листами подяки від партнерів: ХОРТВіР, НТУ «ХПІ», 



8 

 

ПрАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», НДІ природних газів, Аерокосмічного ліцею на базі Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», ТОВ «Інвента». До Всеукраїнського дня бібліотек, грамотою Харківської 

обласної ради нагороджена заст. директора Н. К. Фірсова, подякою Харківської обласної ради – заст. директора 

А. В. Підгайна; відзначені грамотами адміністрації та профкому ХДНБ 30 працівників. 

На адресу відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка (ВУ) надійшов лист-подяка від професора кафедри історії 

євреїв (emeritus) Єврейського університету (Єрусалим) Шауля Штампфера, якому було надіслано для роботи покажчики 

«Економічна україніка» та «Українські виставки та ярмарки», укладені фахівцями відділу. У ньому відзначено: «Я 

надзвичайно вдячний вам за вашу допомогу у доступі до цих дуже важливих публікацій. Я вже взяв на себе сміливість 

переслати їх колегам, які поділяють мої інтереси. Моя вдячність не лише за публікації, але і за вашу щедрість. Ми 

ніколи не зустрічалися і не спілкувались разом. Тим не менш, ви отримали запит від цілковитого незнайомця в іншій 

країні, і ви негайно надали допомогу. У нашому світі є якісь хороші речі, і це дає мені надію». 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПОЛІТИКИ. На запит МКІП підготовлено: 

пропозицій до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» 

(15–18 травня); матеріали щодо оцифрування документів із фонду ХДНБ, можливої вартості оцифрування документів, 

витрат, необхідних для створення цифрової бібліотеки, переліку видань, які планується оцифрувати у 2020 р., кількості 

оцифрованих видань ХДНБ (за 2019 рік, за період з січня по травень 2020 року); «Звіт про проведення державної 

експертизи культурних цінностей у ХДНБ у 2019 р.». За запитом МКІП, Міністерства іноземних справ України для 

Посольства України у Республіці Болгарія та Митної служби РБ – надано експертні довідки про кириличні видання 

«Часослов» (Москва, 1824) та «Євангеліє учительне» (Москва, початок ХХ ст., старообрядницька друкарня). 

Забезпечувалася участь у громадському обговоренні нормативно-правових та концептуальних документів, 

ініційованому МКІП. 

2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. Працівники брали участь у роботі колегіальних дорадчих органів 

при органах державного управління, закладах культури та ін. Зокрема, в роботі експертної ради конкурсних програм 

УКФ, робочої групи з розробки «Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років» та «Плану заходів 

на 2021 – 2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років» (заст. директора з 

наукової роботи, голова ХОВ УБА, канд. наук із соц. комунікацій Л. В. Глазунова); колегії Департаменту культури і 

туризму ХОДА (директор В. Д. Ракитянська); колегії Державного архіву Харківської області (ДАХО), Міської комісії з 
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питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища (при Харківській міській раді), обласної редакційної 

колегії з підготовки харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури 

України» (завідувач ВУ Н. І. Полянська); спеціалізованої вченої ради д 64.807.02 у ХДАК (завідувач НДВК, доктор 

філол. наук І. Я. Лосієвський) та ін. колегіальних органів. 

З метою запобігання поширенню пандемії COVID-19 більшість запланованих наукових заходів відбувалася 

дистанційно. Зокрема, ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2020» на тему 

«Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку», присвячена 190-річчю від часу 

заснування бібліотеки відбулася онлайн 22–23 жовтня 2020 р. Коло традиційних співорганізаторів заходу (МКІП, ХДНБ, 

ХДАК, ХОВ УБА) цьогоріч поповнили УкрНДІ архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України та 

Центральний державний електронний архів України. У роботі взяли участь 150 працівників культури, освіти, архівних 

установ, громадських організацій з України (Дніпра, Івано-Франківська, Запоріжжя, Львова, Києва, Одеси, Полтави, 

Сум, Ужгорода, Харкова, Чернігова, інших міст) та Республіки Білорусь (Мінськ). Представлено 48 доповідей та 

повідомлень. Працювали постерні сесії (платформа «Padlet»): «Бібліотеки, архіви, музеї: культурно-ціннісні орієнтири 

сучасного світу, «Роль документних пам’яток в історії формування та діяльності українських бібліотек, архівів та 

музеїв»; відбувся майстер-клас «Організування і просування кросмедійних проєктів» (платформа «Google Meet»; тренер: 

редактор, видавець, д-р наук із соц. комунікацій, професор Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка М. І. Женченко). Презентовано нові видання, присвячені 190-річчю бібліотеки: дайджест бібліотечних 

інновацій «БібліоSPACE» (6 вип), історичний нарис «Методична діяльність публічних бібліотек України». 

Вперше дистанційно відбулась також щорічна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми 

винахідницької і раціоналізаторської діяльності в Харківській області», організована спільно з ХОРТВіР, за 

підтримки ХОДА (платформа «Zoom»). У роботі конференції взяли участь близько 50 фахівців. Заслухано 17 доповідей 

та повідомлень. Оголошено підсумки щорічного конкурсу «Молодий новатор Харківщини», присвяченого 

Міжнародному дню інтелектуальної власності, який проводився дистанційно за участю працівників бібліотеки. 

У межах міжнародного проєкту «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» здійснено 

організаційну роботу з проведення Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу 

наукову роботу та інноваційний проєкт. Затверджене Положення про конкурс (Президією УБА від 19.03.2020 р.). До 

складу оргкомітету увійшли співробітники бібліотеки Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва (КБ), А. А. Тіщенко (НМР); журі – 

директор В. Д. Ракитянська, заступник директора Л. В. Глазунова. На конкурс подано 19 робіт. Підбиття підсумків 

заплановано на Міжнародному форумі молодих бібліотекарів (квітень 2021 р.) 
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Забезпечувалась участь фахівців у масштабних наукових заходах, переважно дистанційних, на яких 

короленківці презентували творчий доробок, у т. ч. досвід роботи в умовах карантину. На конференціях у ХДАК, 

зокрема Всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство 

XXI ст.» (23–24 квітня), представлено доповідь «Бібліотека як середовище технічної творчості сучасної молоді»; 

Міжнародній науковій конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»  

(26–27 листопада 2020 р.), – доповідь «Бібліотечне обслуговування на карантині: нові виклики часу» (ВІП). На 

пресконференції «Якою має бути сучасна бібліотека» (м. Харків, 11 червня, організатор Харківський пресклуб) 

ділилися інноваціями в краєзнавчій діяльності, досвідом залучення молоді до технічної творчості, читання тощо; на 

Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному 

середовищі», присвяченій 125-річчю від часу заснування Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

І. П. Котляревського (м. Полтава, вересень) представили повідомлення на тему «Галузева енциклопедія як складова 

бібліотечної регіоналістики», «Хмарні технології в процесі удосконалення бібліотечного сервісу» (НМР). За 

пропозицією колег з м. Рівне долучились до круглого столу «Посилення спроможності публічних бібліотек в 

контексті цифровізації суспільства» (23 вересня, проводили онлайн Рівненська ОУНБ та Рівненське обласне 

відділення УБА), де виступили з повідомленнями «DigiSkills бібліотекаря: можливості дистанційної освіти». 

Під час онлайн-конференції «Онлайнове мережування молодих бібліотекарів» (м. Київ, 22 жовтня, 

організували Молодіжна секція та президія УБА), на якій українські та іноземні колеги (представники бібліотечних 

асоціацій зі Словенії, Литви, Польщі, Білорусі) обговорювали між іншим особливості роботи під час карантину, 

виступили з повідомленням «Професійний розвиток наперекір долі», присвяченим досвіду ХДНБ в організації 

дистанційної професійної освіти (НМР). На Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Бібліотека у 

призмі WEB-технологій: традиційні та модерні послуги і очікування користувача» (м. Харків, 26–30 жовтня, 

Наукова бібліотека (НБ) ХДУХТ) презентовано доповідь «Сучасні вектори розвитку науково-методичної діяльності 

публічних бібліотек України» (НМР); на онлайн-зустрічі «Створення національного еталону Універсальної 

десяткової класифікації» (м. Львів, 9 листопада, Львівська національна наукова бібліотека України імені 

В. Стефаника), ділилися досвідом впровадження УДК у ХДНБ (ВСК).  

За участю працівників бібліотеки відбулись також щорічна конференція УБА «Українська бібліотечна асоціація 

– виклики, дії, рішення» (м. Київ, 18–20 листопада), проведена в онлайн-форматі, на якій представили доповідь 

«Вебресурс “Краєзнавство” ХДНБ ім. В. Г. Короленка: цифрові активи поширення знань» (ВУ); Кримський 

міжнародний філологічний форум (м. Київ, 24 вересня, Таврійський національний університеті ім. В. І. Вернадського), 
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де представлено доповідь «Кримськотатарські мотиви у творчості поетки ХХ ст. Ірини Шашкової (за матеріалами 

особового архівного фонду у ХДНБ) (НДВК); проведений онлайн VII Міжнародний науковий семінар «Adfontes: 

наукові дослідження книжкових пам’яток та рідкісних видань» (м. Харків, 17–18 листопада, ЦНБ ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна, НБ Одеського національного університету імені Мечникова, ХОВ УБА) та ін. наукові заходи. 
  

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА. На загальнодержавному рівні здійснювалася підготовка матеріалів 

(наукової інформації про пам’ятки друку і писемності) до Державного реєстру національного культурного 

надбання (підготовлено 293 електронних описи, відредаговано – 174).  

Тривала підготовка енциклопедичних статей в межах всеукраїнського дослідницького проєкту «Українська 

бібліотечна енциклопедія» (http://ube.nplu.org). Підготовлено та опубліковано статтю «Харківська державна наукова 

бібліотека імені В. Г. Короленка» (https://bit.ly/3tmPVPZ). Продовжувалося опрацювання матеріалів до регіонального 

цифрового корпоративного ресурсу «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» (http://libenc.korolenko.kharkov.com). 

Опубліковано 11 статей (у т.ч. 9 за авторством співробітників ХДНБ), підготовлено 13. Загалом на ресурсі представлено 

96 енциклопедичних статей. 

Значний обсяг роботи було присвячено реалізації дослідницького проєкту «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна 

поза часом і кордоном» та залученню бібліотечної громади до святкування 150-річчя від дня народження 

бібліотекознавці (КБ). Напрями роботи: вивчення меморіальної та епістолярної спадщини видатної вченої, її творчого 

доробку, проведення комплексу заходів наукового характеру, в т.ч. наукових експедицій «Паралелі Л. Б. Хавкіної», 

Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний 

проєкт (https://bit.ly/3cpR5Dh). 

За результатами дослідження «Історія методичної діяльності публічних бібліотек України» (2019 р.) 

підготовлено та опубліковано видання «Методична діяльність публічних бібліотек України: історичний огляд» 

(https://bit.ly/3csYW31). Продовжено збір матеріалів за темою дослідження «Бібліотека, книги, читання на сторінках 

журналу “Перець”» (НМР), розпочатого 2019 р. Опрацьовано онлайн-версію журналу «Перець» (за 1941, 1943, 1945, 

1947–1949, 1959–1964, 1966 рр.).  

Проводились експертні дослідження документних пам’яток (державна експертиза), а також експертиза без 

статусу державної – за запитом державних установ та приватних осіб. Опрацьовувалися відомості наукових статей, 

матеріали до наукових описань документних пам’яток у межах дослідження «Колекції пам’яток друку та писемності 

у фондах ХДНБ: історія формування, характеристика складу». Матеріали використано при рекаталогізації та 

редагуванні описів до бібліотечної частини Державного реєстру національного культурного надбання. Зокрема, 

http://ube.nplu.org/
https://bit.ly/3tmPVPZ
http://libenc.korolenko.kharkov.com/
https://bit.ly/3cpR5Dh
https://bit.ly/3csYW31
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проводилося палеографічне та текстологічне дослідження колекції кириличних рукописних книг, історико-книгознавче 

дослідження українських стародруків, рідкісних та цінних харківських та інших регіональних видань. За результатами 

науково-дослідної роботи рекаталогізовано 311 пам’яток XVII–ХІX cт. за темою «Особові архівні фонди діячів науки 

та культури у складі ФДП» підготовлено електронні версії описів 7 особових архівних фондів діячів науки та культури 

та електронну версію опису № 1 меморіального фонду ХДНБ для нового розділу сайту «Архівні фонди ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» (https://korolenko.kharkov.com/arhivni-fondy.html). 

У межах локального дослідження «Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка» продовжено вивчення персоналій, історії 

відділів. За підсумками поточного етапу дослідження розроблявся розділ сайту «Історія бібліотеки» 

(https://history.korolenko.kharkov.com), електронний путівник музейною експозицією «Від Харківської губернської 

публічної бібліотеки до Харківської громадської. 1830–1916 рр.», підготовлені публікації, видання, доповіді, ювілейні 

книжково-документні експозиції, аудіогід «Про що мовчить бібліотека» (https://bit.ly/3bETPgU), присвячених 190-річчю 

бібліотеки. Здійснювався пошук матеріалів до електронного видання про роботу відділу науково-методичної роботи 

(НМР) у 50-ті роки XX ст. «Відповідати на виклики часу. 50-ті:Travel Book методиста бібліотеки»: світлин 50-х 

років, інформації у соціальних мережах на сторінках краєзнавчих груп («Харьков. История. Факты», «Харківська 

топонімічна група», «Харків: люди, події, дати», «Історія & Архітектура Харкова» «Істфак неофіційний»; в архіві 

оцифрованих історичних періодичних видань LIBRARIA (безкоштовний доступ онлайн, під час карантину). 

Продовжувалося дослідження «Моніторинг електронних повнотекстових періодичних та продовжуваних 

видань із соціальних комунікацій у мережі Інтернет»: вивчалася тема «Періодичні бібліотекознавчі, книгознавчі 

видання 20 – 30 рр. ХХ ст.». Досліджувалися теми «Формування електронного архіву документів: зарубіжний і 

вітчизняний досвід бібліотек, архівів, музеїв», «Бібліотечна освіта в Харкові на початку XX ст.» (КБ).  

Забезпечувалася участь у «Мінідослідженні про читання в Україні», організованому Українським інститутом 

книги (УІК) з метою оцінки змін у культурі читання в Україні на фоні світових трендів; в експрес-опитуванні 

«Бібліотекарі на карантині», проведеному науково-методичним відділом НБУ імені Ярослава Мудрого. Здійснено 

моніторинг у соціальних мережах «Організація роботи бібліотек України під час пандемії коронавірусу COVID-19» 

(березень, позапланово; НМР). За результатом сформовано спільну папку на Google Диску «Бібліотека. Дистанційна 

робота»: законодавчі, нормативні матеріали щодо організації дистанційної роботи в закладах культури (10 файлів); 

презентація «Організація виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» у бібліотеках України»; публікації матеріалів з коментарями 

https://korolenko.kharkov.com/arhivni-fondy.html
https://history.korolenko.kharkov.com/
https://bit.ly/3bETPgU
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у соціальних мережах на сторінці «Бібліотека об’єднує нації та культури» з хештегом #бібліотека_дистанційна_робота 

#читайвдома #бібліотеки_працюють. 
 

4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ 

СПРАВИ. Основну увагу приділено організації науково-методичних заходів, спрямованих на професійний розвиток 

фахівців бібліотечної справи України та Харківщини, які проводилися здебільшого дистанційно, у зв’язку з 

карантином. Набули розголосу у бібліотечних колах Всеукраїнські онлайн-школи бібліотечного журналіста за 

темою «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички» (VIIІ, та позапланові 

IХ (з міжнародною участю), Х (в межах проєкту «Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для освіти та 

саморозвитку» за підтримки Європейського Союзу за програмою Дім Європи), проведені за підтримки ХОВ УБА, у 

зв’язку з карантином – дистанційно (закрита група у фейсбуці). До участі у VIIІ Всеукраїнській онлайн-школі 

бібліотечного журналіста (14–30 квітня) зареєструвалося 150 осіб, відібрано – 30 учасників. Слухачі – представники 

публічних бібліотек і бібліотек закладів освіти з 14 областей України (Львівської, Волинської, Хмельницької, 

Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, Київської, Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, 

Одеської, Донецької, Луганської) і Республіки Білорусь. Учасники опрацювали 8 тематичних модулів, прослухали 

8 прямих ефірів за темами навчання, самостійно знайомилися з навчальними матеріалами: презентаціями, тьюторіалами, 

рекомендованими джерелами, проходили тестування, спілкувалися із спікерами в групі школи, у месенджері 

обговорювали актуальні питання за темою навчання (тьютори – канд. наук із соц. комунікацій, заст. директора з 

наукової роботи, голова ХОВ УБА Л. В. Глазунова, працівники НМР О. В. Соцков, В. В. Лужанчук, К. М. Вірютіна; 

А. А. Тіщенко). Учасники виконали практичні завдання – опублікували три пости в інстаграмі (про улюблену книгу, 

анонс заходу, реклама бібліотечного сервісу чи книги з фонду із застосуванням інтерактиву у сторіз). За умовами 

навчання, сертифікат отримали тільки ті, хто виконав усі завдання. 28 учасників отримали електронні сертифікати, 13 – 

відзначено електронними дипломами за активність у навчанні і креативність у виконанні завдань. Слухачі долучилися 

до флешмобу у фейсбуці «#8ВсеукраїнськаШБЖ. Навчаюсь. Удосконалююсь. Розвиваюсь!». Відгуки та враження про 

перебіг подій на #8ВсеукраїнськаШБЖ представлені на сторінці заходу за посиланням: https://www.f-acebook.-

com/events/194782505153112/?active_tab=discussion. З тим, що знають, хотіли б дізнатися та дізналися під час навчання, 

«школярі» поділились на дошці знань https://padlet.c-om/libjournalist-/6ag1xkw5-rqzk. 

IХ та Х Всеукраїнські онлайн-школи бібліотечного журналіста «Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові навички» відбулися позапланом. Учасники ІХ онлайн-школи (проводилася  

15–30 червня) – 26 фахівців публічних бібліотек і бібліотек закладів освіти з 12 областей України (Львівської, 

https://www.facebook.com/hashtag/8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%B6?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%B6?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://../Documents%20and%20Settings/u/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9D%D0%9C%D0%9E%20!%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F%202020%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%20https:/www.f-acebook.-com/events/194782505153112/
http://../Documents%20and%20Settings/u/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9D%D0%9C%D0%9E%20!%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F%202020%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%20https:/www.f-acebook.-com/events/194782505153112/
http://../Documents%20and%20Settings/u/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9D%D0%9C%D0%9E%20!%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F%202020%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%20https:/padlet.c-om/libjournalist-/6ag1xkw5-rqzk
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Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Житомирської, Київської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, 

Черкаської, Донецької, Луганської) і Республіки Білорусь, навчалися за аналогічною програмою. За численними 

запитами слухачів проведений додатковий онлайн-тренінг на тему «Прямий ефір у інстаграмі» (у липні). 

Х Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста відбулась у межах проєкту «Бібліотечний інтерактив: цифрові 

інструменти для освіти та саморозвитку» за підтримки House of Europe (Дім Європи). Подано 173 заявки, до навчання 

відібрано 60 фахівців наукових, публічних і бібліотек закладів освіти, представників обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти з різних регіонів України https://bit.ly/3m75PLd. Учасники опанували 10 модулів: 

самостійно опрацювали навчальні матеріали (презентації, рекомендовані джерела, тьюторіали), пройшли тестування, 

долучились до відео, наживо із тьюторами і виконали практичне завдання, долучились до флешмобу 

«#10ВсеукраїнськаШБЖ. Навчаюсь. Удосконалююсь. Розвиваюсь!». За результатами навчання, 52 учасники, які 

опанували навчальні модулі та виконали практичне завдання, отримали електронні сертифікати. 

Організовано два дистанційних курси «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент». Партнери: ДА ВГ «Основа», ХОВ УБА, корпорація «Ранок»). Платформа «Moodle». Учасники 

першого дистанційного курсу (17 лютого – 6 березня) – 17 фахівців публічних бібліотек та бібліотек закладів освіти 

(ЗОШ і ЗВО) Харкова, Дніпра, Київської, Запорізької, Житомирської, Одеської, Донецької областей – переглядали 

вебінари, ознайомлювалися з презентаціями та додатковими матеріалами, виконували практичні завдання, проходили 

тестування. Опановували такі теми: «Персоналізація обслуговування користувачів: інструменти і технології»; 

«Кросплатформні сервіси: можливості для бібліотек. Опановуємо сервіс Canva»; «Мобільні технології: як апгрейдити 

бібліотечний сервіс. Опановуємо сервіс Kahoot»; «Інформаційна соціалізація, інформаційне самообслуговування»; 

«Віртуальна виставка: Теорія, практичні рекомендації, робота над помилками. Вивчаємо сервіс Genial.ly»; «Лонгрид: 

можливості для бібліотек. Нотатка у фейсбуці»; «Бібліотечна інфографіка: навіщо і як робити. Візуалізуємо бібліотечну 

діяльність. Опановуємо сервіс Piktochart»; «Нові формати книг. Рекомендаційні продукти та сервіси»; «Сучасний стан та 

майбутнє бібліотек» та ін. Додатково проведено вебінари «Створюємо актуальний контент: практичні поради для 

бібліотек» (спікер – заст. директора з менеджменту та проблемно-аналітичних питань ХОБЮ М. С. Медведська), «SMM 

Storytelling» (спікер – засновниця Школи практичної журналістики та Kharkov Storytelling Club, експерт у сфері 

комунікацій І. Г. Лянна). Найкращі учні за результатами навчання отримали призи – QR-книжки – від партнера заходу – 

корпорації «Ранок». У зв`язку карантином аналогічний дистанційний курс був проведений для бібліотекарів України 

позапланом (30 березня–10 квітня). Тематичний план складався з 11 тем, тестів, практичних завдань. Пройшли навчання 

32 учасники (один викладач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету 

https://bit.ly/3m75PLd
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«Львівська політехніка», бібліотекарі публічних, шкільних бібліотек України), які отримали електронні сертифікати, 

подарунки від організаторів та партнерів заходу.  

Проводився дистанційний курс «Журналістика в школі/журналістика в бібліотеці: базові навички»  

(1–12 червня; організатори: ХОВ УБА, ДА ВГ «Основа»; партнери: корпорація «Ранок», «Школа практичної 

журналістики», ХОБЮ). Слухачі цього курсу – 59 фахівців публічних бібліотек та бібліотек закладів освіти, доцент 

кафедри журналістики Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, редактор газети «Джерело», – 

брали участь у вебінарах, відповідали на тести, виконували практичні завдання – створювали медіапроєкти: лонгриди, 

нотатки у фейсбуці, верстали газети, працювали в конвергентній редакції та створювали електронні стінгазети у сервісі 

«Padlet», рекламували створені медіапроєкти у фейсбуці. Учасники отримали електронні сертифікати. За результатами 

навчання найкращі слухачі отримали електронні дипломи. 

Забезпечувалась участь в організації Міського молодіжного марафону у форматі печа-куча «Бібліотека: Pro et 

Contra» на базі ЦБ Слобідського району ім. І. Тургенева (лютий–березень; розробка програми, формування оргкомітету, 

модераторів, ключових спікерів, вирішення організаційних питань тощо). Партнери – ЦБ Слобідського району ім. І. 

Тургенева, ХОБЮ, ХОВ УБА. На запит Харківського обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації 

працівників культовітніх закладів (ХОНМЦПКПКЗ) організовано семінар «Діяльність публічних бібліотек-філій у 

соціокультурному просторі регіону: пошук нових форм та методів роботи» (20 лютого). Учасники семінару 

(28 фахівців публічних бібліотек Харківської області та м. Харкова, слухачі курсів підвищення кваліфікації) 

знайомилися з діяльністю ХОВ УБА у напрямку професійного розвитку фахівців бібліотечної галузі; досвідом 

публічних бібліотек України в реалізації інформаційних, культурно-просвітніх та соціальних проєктів, спрямованих на 

інформаційну підтримку реформи децентралізації, залучення громадян до співпраці з органами місцевого 

самоврядування (проєкт ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»); з практикою 

використання хмарних технологій у бібліотечній роботі; з інноваціями зарубіжних бібліотек, відображеними в дайджесті 

бібліотечних інновацій «БібліоSpace», який видає ХДНБ. Активним учасникам семінару подаровано перший випуск 

дайджесту, каталоги видавництва «Ранок» (партнера ХДНБ і ХОВ УБА), 12 слухачів семінару стали членами ХОВ УБА. 

Для шкільних бібліотекарів Новобаварського та Немишлянського районів м. Харкова проведено семінар «Підвищення 

професійної компетентності шкільного бібліотекаря в сучасних умовах» (6 лютого, кількість учасників – 32 особи). 

На базі ХДНБ пройшли стажування шість співробітників Науково-технічної бібліотеки (НТБ) НТУ «ХПІ» (25 лютого). 

Продовжено роботу з координації науково-методичної діяльності бібліотек – головних методичних центрів 

Харкова, яка здійснювалася в основному у межах ХОВ УБА. На засіданні секції науково-методичної та науково-
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дослідної роботи ХОВ УБА обговорено підсумки роботи головних методичних центрів Харкова у 2019 році, хід 

реалізації корпоративних проєктів, затверджено «Зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи 

бібліотек – головних методичних центрів Харкова на 2020 рік». У межах реалізації корпоративного проєкту «БД 

«Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова» проведено онлайн-засідання робочої групи 

бібліотек-учасниць. Метою зустрічі стало обговорення шляхів удосконалення роботи з БД для створення ефективної 

системи інформаційного забезпечення та поточного інформування науковців і фахівців бібліотечно-інформаційної, 

архівної, музейної галузей.  

Працівники бібліотеки брали участь в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека + 

громада: разом до успіху!», організованого за проєктом ПУЛЬС/IREX (НМР); обласного конкурсу «Краща бібліотека 

Харківщини 2020» (організований ХОБЮ за підтримки Департаменту культури і туризму ХОДА, ХОВ УБА), – голова 

журі конкурсу заст. директора з наукової роботи, голова ХОВ УБА, канд. наук із соц. комунікацій Л. В. Глазунова. 

У межах діяльності ХОВ УБА забезпечено участь в організації та проведенні обласного конкурсу серед публічних 

бібліотек Харкова та Харківської області на кращу статтю краєзнавчої тематики в українській Вікіпедії 

«ВікіХарківщина 2020». За запитом Добропільської міської ЦБС Донецької області – у роботі експертної ради конкурсу 

відеороликів «Зручно, корисно, доступно: вийти за межи стереотипів» (НМР). 

Проводилися заходи з метою професійного розвитку працівників ХДНБ. На заняттях, організованих у межах 

навчального інтенсиву «Інста-лаб» (працівники НМР провели 6 занять за темами «Особливості зйомки на мобільний 

телефон»; «Редактори обробки фотографій»; «Canva: онлайн-сервіс графічного дизайну»; «Додатки для створення 

відеоісторій в інстаграмі і IGTV», «Постинґ в інстаграмі: пишемо тексти, які читатимуть»), слухачі – 17 учасників 

робочої групи з просування ХДНБ у інстаграмі, опановували функціонал і можливості, інструменти і сервіси для 

створення візуального та інтерактивного контенту, роботу з текстом. 

У зв'язку з виробничими потребами, зумовленими необхідністю активнішого запровадження у бібліотеці 

дистанційних форм діяльності в умовах карантину, проведено цикл занять-тренінгів на тему «Організація та 

проведення бібліотечного онлайн-заходу: формати, платформи, сервіси» (організатори – працівники НМР провели 

5 занять, до яких долучилися працівники ВОК, ВСК, ВЛІМ, НДВК, ВІП, НВВ, СЦ, ІБВ, ВУ, ВОФ, КБ). Співробітники 

(21 особа) опановували платформу «Zoom» (реєстрація, проведення конференції, основний функціонал, налаштування 

нового акаунта тощо), методику проведення онлайн-конференції у Google Meet тощо. Заняття відбулись із 

застосуванням техніки, отриманої за грантовим проєктом «Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для освіти та 

саморозвитку» (за підтримки Європейського Союзу за програмою Дім Європи). Проводилися також заняття на тему 
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«Грантові можливості для бібліотекарів: за матеріалами Школи соціального проєктування і грантрайтингу 

“Open Grants School”».  

Для фахівців НМР організоване онлайн-заняття на тему «Робота тьютора на платформі Moodle» (проводила 

заст. директора Л. В. Глазунова), для консультантів зали каталогів – заняття на тему «Аналіз методичних рішень щодо 

понять, які не увійшли до основних таблиць УДК за розділами суспільних та гуманітарних наук», «Відображення 

БЗ документів у систематичних каталогах і картотеках» (проводили працівники ВСК) тощо. Здійснювалася 

організаційна робота з підготовки адаптаційних курсів для нових працівників ХДНБ на тему «Харківська державна 

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка як науково-інформаційний, культурний та освітній заклад 

загальнодержавного значення» (розроблено програму заходу, список слухачів тощо). Заняття, що мали відбутись у 

березні–квітні, перенесено на 2021 рік. 

Розвитку професійних компетенцій працівників сприяла активна участь в онлайнових семінарах, тренінгах, 

конференціях. Серед них онлайн-курс з медіаграмотності «Дія. Цифрова освіта» (перегляд серіалу, проходження тестів 

з цифрової грамотності, отримання сертифікатів), онлайн-курс Академії CISCO «Networking Essentials / Основи 

комп'ютерних мереж» (на базі НТУ «ХПІ»), з виконанням лабораторних, контрольних робіт та здачею екзамену, 

онлайн-курси «Корпоративне спонсорство», «Командна робота на відстані: від організації до результату» (на сайті 

«Спільнота практик: сталий розвиток» https://udl.despro.org.ua/) тощо. 
 

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ ТА КОМФОРТНОСТІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ. Головною метою діяльності за цим напрямом було оперативне та якісне задоволення потреб 

користувачів бібліотеки у науковій, професійній, освітній інформації, в наповненні вільного часу (дозвілля) осмисленою 

інтелектуальною та творчою діяльністю, у фізичному просторі для реалізації інтелектуального спілкування та творчих 

ініціатив. Оскільки в умовах карантину обслуговування користувачів здійснювалося нерегулярно, деякі основні 

показники, що характеризують цей напрямок роботи, не відповідають запланованим. Так, кількість користувачів і 

абонентів МБА – 29903, що становить 50,2% від запланованого, у т.ч. за ЄРК – 12902 (43,0%). Кількість користувачів 

обслужених у читальних залах – 27419 (48,4%), абонентів МБА – 2484 (82,8%). Показник відвідувань – 159 472 (52,9%), 

у т.ч. відвідувань читальних залів –121267 (48,9%). Видано документів – 1553845 (53,1%). 

Разом з тим, звітний період характеризується зростанням основних показників дистанційного 

обслуговування користувачів (як до запланованих, так і порівняно з 2019 р.). Так, кількість звернень до вебресурсів 

бібліотеки, яка становить 274622, перевищує аналогічний показник минулого року на 48632, у т.ч. звернень до сайту 

ХДНБ – 215391 (165,7% до плану), зросла на 25597. 

https://udl.despro.org.ua/
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Продовжувалося оперативне надання послуг на базі інтернет-центру (ІЦ), а також інформаційно-ресурсного 

центру (ІРЦ). В ІРЦ, відкритому у 2017 р. на базі Інтернет-центру 2 за проєктом «Покращення можливостей для освіти, 

самоосвіти, творчої самореалізації та соціальній адаптації внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській 

області» (в межах інфраструктурної програми для України на замовлення Уряду Німеччини; виконавець німецька 

федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), відбулися безкоштовні заняття з 

основ комп’ютерної грамотності та роботи в інтернеті для вимушених переселенців та інших користувачів. Активно 

працював клуб «КЛІК» (проведено 20 засідань), який в умовах карантину трансформував свою роботу, відповідно до 

викликів часу. Проводилися онлайн-засідання, зокрема: «Правила поведінки й спілкування у груповому чаті», 

«Налаштування відео, звуку при спілкуванні у груповому чаті», «Перестороги при використанні гаджетів», «Створення 

власного кабінету у комунальних та банківських установах», «Алгоритм підключення до вебінарів, прямих трансляцій», 

«Очищення пам’яті смартфону. налаштування окремих функцій смартфону» тощо. 

В оперативному режимі працювали служби «Онлайн-замовлення документів», «Експрес-замовлення», 

«Віртуальна довідка», «Електронна доставка документів» – онлайновий сервіс «Служба електронної доставки 

документів (ЕДД)», яка виконує сканування та оформлення в електронний файл документів на замовлення користувачів. 

(https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/2020.html). 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування традиційно було спрямовано на впровадження нових 

інформаційних технологій, модернізацію системи обслуговування користувачів, у т. ч. віддалених. Довідково-

бібліографічні послуги для віддалених користувачів надавались віртуальною довідковою службою 

(http://korolenko.kharkov.com/virtualna-dovidka.html) у режимі синхронного (через скайп, чат тощо) та асинхронного 

(електронною поштою) обслуговування. У режимі «Запит-відповідь» користувачі отримували різноманітні 

бібліографічні цифрові та нонцифрові ресурси, у т. ч. довідки (адресні, уточнювальні, фактографічні); консультації з 

використання бібліотечних фондів та цифрових активів бібліотеки. 
 

6. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА. У 

зв’язку з карантином, для того щоб гідно подолати кризову ситуацію, пристосуватися до нових, цифрових реалій, було 

розроблено алгоритм роботи співпрацівників у віддаленому режимі за допомогою онлайн-сервісів. Було продовжено 

роботи на вебсайті бібліотеки, здійснювалася підтримка онлайн-сервісів для користувачів ХДНБ. Розроблялися розділи: 

«Німецький читальний зал», «Соціальний проєкт Харківської державної наукової ХДНБ В. Г. Короленка "Інтернет для 

людей старшого віку"» на платформі WordPress. Продовжувалося створення нового розділу «Історія бібліотеки» на 

платформі WordPress. Було змінено протокол з HTTP на HTTPS, підключення сертифікату SSL. 

https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/2020.html
http://korolenko.kharkov.com/virtualna-dovidka.html
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Змінено деякі мережеві налаштування для забезпечення дистанційної роботи співробітників в період карантину, 

здійснено резервне копіювання налаштувань маршрутизатора. Перевірено та скориговано налаштування корпоративної 

пошти для забезпечення функціонування в період карантину. Проведено комплекс заходів із забезпечення 

функціонування серверів (файл-сервер, бухгалтерський сервер, сервер АІБС «ІРБІС», система віртуальних серверів). 

Оновлено локальний репозитарій програмного забезпечення, що зберігається на файл-сервері бібліотеки. Відбувалося 

адміністрування та супроводження у режимі онлайн дистанційної роботи фахівців бібліотеки. 

Продовжено формування фонду електронних документів ХДНБ. До нього додано «Євангеліє учительне» Кирила 

Транквіліона Ставровецького» (Рохманів, 1619), «Систематический каталог Харьковской общественной библиотеки», 

«Каталог Харьковской общественной библиотеки» за 1890 рік, цифрові копії журналів «Работница» за 1923 та 1937 

роки, періодичного видання «Театральні вісті» за 1921 та 1922 роки, журналу «Развлечение» за 1878 рік. Продовжено 

участь у формуванні Електронної бібліотеки «Культура України». Сформовано повнотекстове графічне представлення 

(pdf) 6 книг та створено навігацію за розділами. 
 

7. СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Продовжувалась діяльність 

ХДНБ як вагомого культурного та інформаційно-просвітницького центру. Пріоритетними були популяризація історико-

культурної та наукової спадщини України, Харківщини, зарубіжних країн, удосконалення комунікаційних зв’язків, 

підтримка читання, поєднання традиційних технологій просвітницької діяльності з інноваційними. Більшість із 

запланованих заходів здійснювалася за такими циклами: «Українське національно-культурне відродження в новому 

тисячолітті», «Світ крізь культуру», «Наука і суспільство: перспективи взаємодії», «Світова культура: історія, 

сучасність, видатні діячі».  

Тривала діяльність клубів за інтересами – «Краєзнавець», Клубу інтелектуального кіно, Клубу спілкування 

англійською мовою «Polyglot Club», Австрійського розмовного клубу «VindobonaCamp», Есперанто-клубу, Клубу 

інтернет-користувачів «КЛІК», «ONLINE», Пушкінського клубу «У колі друзів», Клубу лікувально-оздоровчих 

технологій та інших. На початку року запрацював клуб «Громадські ініціативи», учасники якого, представники 

територіальних громад, розглядали соціально-економічні проєкти, спрямовані на розвиток територіальних громад. 

Широкий арсенал форм та методів роботи використано з метою популяризації історико-культурної та 

наукової спадщини України, вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, творців 

національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, 

пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX ст. та утвердженням української державності у формі Української 

Народної Республіки, зміцнення міжнародного авторитету України.  
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Насиченою була робота з краєзнавства. У межах роботи клубу «Краєзнавець» відбулися краєзнавчі читання за 

темами: «Художники Харківського політехнічного інституту – від Олексія Бекетова до Сергія Браткова і далі», 

«Історик Наталія Полонська-Василенко та її репресована Шевченкіана». 

Відбулися презентації книг харківських дослідників, краєзнавців І. Можейко «Харьков: мозаика прошлого», 

М. Коржа та О. Динніка «Витоки Інституту імені професора М. І. Ситенка», А. Парамонова «Стефан Андрійович 

Таранушенко», «Древо роду села Козіївка Богодухівського повіту» та ін. 

Значна увага приділялася підготовці нонелектронних та електронних ресурсів з краєзнавства. Зокрема, були 

розроблені і представлені на вебсайті електронні ресурси на тему «Перші бібліотечні курси у Харкові», «Від 

Харківської губернської публічної до Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка», «Реліквії 

музичного Харкова : до 175-річчя від дня народження Іллі Ілліча Слатіна (1845–1931)», «Літературна Харківщина: 

онлайн-вікторина (Ч. 4)». Популярними були квести «На Слободу за свободою», «Харків від фортеці до столиці» 

(проводилися для слухачів «Міні Академії для сеньйорів», студентів ХНУ ім. В. Н. Каразіна, учнів ЗОШ, відвідувачів 

Центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради). У межах відеолекторію ХДНБ проведено краєзнавчі 

відеолекції та вікторини, де студенти та учні Харкова мали змогу перевірити свої знання історії рідного міста, – 

«Віртуальні прогулянки вулицями Харкова» (на базі ЗОШ № 100, взяли участь 37 учнів, вчителі), «З історії 

підприємництва Харкова» (учасники – студенти ХНУ ім. В. Н. Каразіна). 

Продовжувалася робота з популяризації науково-технічних та екологічних знань, інформаційного 

забезпечення інноваційного розвитку. Більшість із запланованих заходів здійснювалася за циклами: «Видатні події 

та постаті в історії науки і техніки», «Наука на сторожі здоров’я нації», «Конкурентоспроможність – продукт 

галузі і регіону», «Екологія довкілля».  

Організовані та проведені, спільно з ХОРТВіР, за підтримки Департаменту науки і освіти ХОДА, вперше у 

дистанційному режимі, щорічна науково-практична конференція «Проблеми винахідницької і раціоналізаторської 

діяльності в Харківській області» (24 вересня, платформа «Zoom») та щорічний конкурс «Молодий новатор 

Харківщини», присвячений Міжнародному дню інтелектуальної власності. Мета конкурсу – активізація науково-

технічної творчості молоді, підтримка інноваційної діяльності, сприяння впровадженню наукових розробок у реальний 

сектор економіки регіону. У ньому взяли участь майже 30 молодих науковців. Спільно з ГО «Єдиний науково-

промисловий союз територіальних громад Харківщини», організована науково-практична конференція «Інноваційні 

технології альтернативних автономних енергосистем», де розглядалися теоретичні та практичні питання 

альтернативних автономних енергосистем, новаторські проєкти.  
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У межах циклу заходів «Екологія довкілля» та роботи клубу «Екологія та енергетика» у червні було проведено 

авторський онлайн-марафон з травознавства, що тривав 5 днів. У межах циклу заходів «Видатні події та постаті в історії 

науки і техніки» організовано нові віртуальні виставки. Постійнодіюча виставка «З історії винахідництва: видатні вчені 

та винахідники Харківщини» доповнилася повідомленням про видатного вченого, одного із засновників та першого 

президента Української академії наук, науковця, філософа В. І. Вернадського. Інформаційний проєкт «Винахідники 

Харкова – читачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка» було актуалізовано відомостями про двох визначних осіб, діяльність яких 

пов’язана із Харковом, а саме – про українського громадського і політичного діяча, науковця у галузі матеріалознавства 

та надпровідних матеріалів, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Національної академії наук 

України, Заслуженого діяча науки і техніки України – В. П. Семиноженка, а також доктора техн. наук, професора 

кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки, керівника науково-виробничого кластеру між ХДУХТ, ТОВ «Капсулар» та ТОВ 

«Тайфун-2000», народного депутата України Є. П. Пивоварова. У межах циклу «Наука на сторожі здоров’я нації» 

відбулись засідання Клубу лікувально-оздоровчих технологій на тему «Омолодження як система регенерації організму» 

та «Секрети краси, молодості і здоров’я». 

У березні члени клубу «Громадські ініціативи» організували круглий стіл «Забезпечення реалізації 

конституційного права власності на землю». Серед учасників заходу – представники Єдиного науково-промислового 

союзу територіальних громад Харкова, спілки ветеранів Харкова, Школи Конституції, Харківської спілки офіцерів, 

партії пенсіонерів, Національного корпусу, підприємці. Обговорювалися питання, пов’язані із набуванням права 

власності на землю, гарантовані 14-ю ст. Конституції України, створено комітет з питань отримання та приватизації 

землі.  

Працював Центр підтримки винахідництва, Школа молодого винахідника (відбулися лекції, екскурсії, 

практичні заняття, тренінги з інтелектуальної власності, огляди довідкових посібників, майстер-класи, творчі зустрічі). 

У межах роботи Школи, в січні, до Міжнародного дня дитячих винаходів традиційно організовувалась спеціалізована 

екскурсія та майстер-клас з основ технічної творчості. У цьому році учні 6 класу ЗОШ № 10 ознайомилися з історією 

винахідництва, з видатними винахідниками Харкова, з деякими методами винахідницької творчості, що дозволяють 

вирішувати складні технічні завдання. Для студентів НТУ «ХПІ», що навчаються за спеціальністю «Маркетинг і правова 

охорона інтелектуальної власності», було проведено тренінги на тему «Створення торгових марок як основи рекламного 

образу компанії», «Використання онлайн-ресурсів з інтелектуальної власності на провідних платформах» та практичне 

заняття,  на тему «Методика проведення патентного пошуку». Для фахівців у галузі інтелектуальної власті та 
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патентознавців – день фахівця «Захист прав інтелектуальної власності при створенні нових технологій». На сайті 

бібліотеки, для учасників Школи молодого винахідника, було розміщено 10 письмових консультацій патентного 

повіреного Є. С. Стогнія. Користувачам ХДНБ надавалися консультації з правових питань, винахідництва та 

інтелектуальної власності, у т.ч. – дистанційні (під час карантину). 

У межах роботи клубу «Екологія та енергетика» проведено онлайн-марафон з правознавства, організований 

разом з канд. фарм. наук І. А. Довженок. З об’єктивних причин, обумовлених карантином, запланований на травень 

Фестиваль науки перенесений на 2021 рік.  

8. ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ. Головною метою діяльності ХДНБ з 

розширення зібрань було систематичне поповнення, оновлення, розвиток бібліотечного фонду відповідно до запитів і 

потреб місцевої громади, для сприяння розвитку економіки, інтелектуальному і моральному збагаченню, духовному 

зростанню кожної особистості. 

Документний фонд поповнився на 20441 прим. (51,1% від річного плану). Вилучено з фонду 14564 прим. 

застарілих та зношених видань. Річний приріст фонду склав 5877 од. (більше аналогічного показника у 2019 р. на 3938 

од.). На 01.01.2021 р. кількісний склад фонду становить 7203620 од. 

У порівнянні з минулим роком, кількість надходжень зменшилась на 8728 прим. За видовим складом нові 

надходження розподіляються так: книги та брошури становлять 10053 прим.; газети – 248 компл.; журнали – 5199 прим.; 

автореферати дисертацій – 3248; продовжувані видання – 1395; електронні видання – 110; нотні, картографічні та 

образотворчі видання – 188 прим. Основним джерелом комплектування фонду залишався безоплатний обов’язковий 

примірник видань України (ОП). За ним було отримано 17481 прим. документів (85,5% від загальної кількості 

надходжень), у т.ч. 10053 прим. книг та брошур, 1395 продовжуваних видань, 248 комплектів газет, 5199 прим. 

журналів, 3248 авторефератів дисертацій, 188 нотних, образотворчих та картографічних документів, 110 електронних). 

Значну частину цих надходжень, – 6717 прим., складав ОП наукових видань, який надходить до бібліотеки з 1997 р. за 

рішенням ВАК (1925 книг, 404 прим. журналів (149 назв), 1238 прим. продовжуваних видань, 3123 авторефератів 

дисертацій, 27 – CD-Rom). Надходження з інших джерел, у т. ч. дари, безкоштовні надходження становили 1791 

прим. Зокрема, відповідно до наказу МКІП «Про затвердження переліку книжкової продукції, що придбавається для 

поповнення бібліотечних фондів» (від 06.11.2020 р., за №2271), за програмою УІК, було отримано 317 прим. (на суму 

45214 грн.); робота виконувалася за новою методикою, з використанням АБІС «УФД/Бібліотека». У межах 

документообміну надійшло 852 прим., у т.ч. міжнародного – 83 прим. Серед дарувальників, – вчені, митці, письменники, 

автори з Харківщини, інших регіонів України, а також зарубіжні. Передплата книжкових та періодичних видань у 
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2020 р. не здійснювалася, у зв’язку з тим, що ця діяльність не була профінансована МКІП. Підготовлено перелік 

періодичних видань для передплати на 2021–2023 роки.  

Пріоритетною залишалася робота з організації та розширення зібрань та колекцій, які складають фонд 

документних пам’яток (ФДП). Усього до ФДП надійшло 2399 документів. Серед нових надходжень, що поповнили 

ФДП, – сучасні цінні наукові, літературно-художні, ізографічні видання; мініатюрні книжки, факсимільні видання 

пам’яток писемності та друку, примірники сучасних українських видань з автографами авторів та укладачів – дарчими 

написами бібліотеці. За результатами активізації контактів та подальшої роботи з колекціонерами друків та власниками 

архівних матеріалів, що становлять наукову, історико-культурну цінність, з приватних зібрань надійшли: цінні сучасні 

українські та зарубіжні видання з філософії, історії, політології, економіки, лінгвістики, літературознавства. Зокрема 

примірники з автографами авторів – видатних учених О. Агранянца, Р. Циммермана, Б. Шрамка, В. Штепи; екслібрисом 

видатного українського мовознавця XX ст. О. Фінкеля; комплект рідкісного періодичного видання – журналу «Факти» 

(1987–1990. №№ 1–7) – в дарунок від В. Цибулькіна (з м. Києва); примірники сучасних видань з автографами авторів, 

зокрема альбоми українських художників В. Ганоцького та В. Чурсіна, спогади видатного українського мистецтвознавця 

та музейного працівника Б. Возницького (Автопортрет на тлі часу. Львів, 2006), – в дарунок від К. Волик та 

Ю. Дерев’янка (м. Харків). 

У фондах основного зберігання ХДНБ було виявлено та переведено до ФДП видання першої половини – 

середини ХІХ ст.; видання українською мовою кінця XIX– другого десятиріччя ХХ ст.; рідкісні та цінні, зокрема 

ілюстровані видання XIX – початку XX ст.; прижиттєві видання творів визначних учених, письменників – класиків 

української та світової літератури; перші видання українських перекладів творів класиків світової літератури; харківські 

видання ХІХ ст. українською, російською та іншими мовами; цінні склографічні видання; цінні літературні альманахи та 

збірники кінця ХІХ–ХХ ст.; рідкісні та цінні періодичні видання ХІХ – початку ХХ ст.; примірники друків з 

автографами авторів – письменників, учених, педагогів другої половини ХІХ–ХХІ ст.; примірники друків з цінних 

особових бібліотек XIX–ХXІ ст.; цінні видання ХІХ–ХХ ст. – пам’ятки вітчизняної бібліографії та ін. Серед них видання 

ХІХ ст. з провінційних друкарень Російської імперії, зокрема з українських; видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. з 

автографами авторів, зокрема дарчими написами Харківській громадській бібліотеці (ХГБ); серед книжкових автографів 

– інскрипт видатного українського хірурга, вченого і педагога М. Трінклера; примірники друків з цінних родових 

зібрань, особових бібліотек ХІХ–ХХ ст., зокрема з бібліотеки письменника Г. П. Данилевського, бібліотек членів 

Імператорського дому Романових; книжки з художньо виконаними екслібрисами; комплекс кольорових афіш та плакатів 

радянської доби (63 прим.), переважна більшість яких – українські та регіональні (тематика: політика, освіта, культурне 
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життя, мистецтво). Значною мірою розширено колекцію видань з документознавства, книгознавства, 

бібліографознавства, бібліотекознавства та архівної справи (поповнювалась за рахунок документів з фонду основного 

зберігання та нових надходжень). Станом на 01.01.2021 р. обсяг ФДП становить 81118 прим., у т.ч. 78340 прим. 

рукописних книг та друків, 2778 одиниць зберігання архівних документів. 

Значну роботу виконано з формування обмінного фонду (ОФ) бібліотеки, який поповнився на 

6159 документів (87,9% до плану), та книгообміну. Серед нових надходжень до цього фонду, 5463 прим. складають 

книги, брошури – 78, періодичні та  продовжувані видання – 159, інші документи –166 прим. Основні джерела 

надходжень до ОФ – фонд бібліотеки (2857 прим.); поточне комплектування (374 прим.); бібліотеки України (209 

прим.); дари та інші (2719 прим.). Серед бібліотек України провідними партнерами з книгообміну залишились НБУВ 

(124 прим.), НБ Львівського національного університету ім. І. Франка (14 прим.), НБ ім. М. Максимовича Київського 

національного університету (18 прим.), Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія (9 

прим.), Одеська національна наукова бібліотека (10 прим.), Львівська національна наукова ім. В. Стефаника (6 прим.), а 

також харківські бібліотеки, зокрема бібліотеки НЮУ імені Ярослава Мудрого (13 прим.), Інституту загальної та 

невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева Національної академії медичних наук України (9 прим.). Від Управління у 

справах преси та інформації ХОДА надійшло 603 прим. видань харківських видавництв (основна їх частина поповнила 

фонд загального зберігання). Культурний центр ім. Н. К. Реріха передав 72 прим. книг почесного академіка Російської 

академії освіти Ш. А. Амонашвілі, 164 прим. видань хорватською мовою отримано від читача бібліотеки,  частина яких 

поповнила фонди ВЛІМ.  

Вибуло з ОФ 6002 прим. (85,7% до запланованого), у т.ч. до фонду ХДНБ – 769 прим., бібліотек України – 4622 

прим.; списано – 611 прим. За рахунок ОФ ХДНБ доукомплектували свої фонди бібліотека Одноробівської дитячої 

школи мистецтв Золочівської селищної ради Харківської області (79 прим. видань), Національний літературно-

меморіальний музей Г. С. Сковороди (136 прим.), наукова медична бібліотека ДУ «Інститут загальної та невідкладної 

хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України» (56 прим.), спортивний клуб «Олімп» м. 

Краснограда Харківської області (102 прим.), Хролівський виправний центр № 140 (3497 прим.). Проведена копітка 

робота з надання допомоги у формуванні фонду бібліотеки Луганського національного аграрного університету. 

Переміщений з тимчасово окупованої території України, цей університет працює у Луганській, Донецькій областях, 

активно відновлює свою матеріально-технічну базу, адже література залишилась за місцем попереднього розташування 

університету в м. Луганську. ХДНБ було запропоновано 5 інформаційних списків (5896 позицій), з яких відібрано і 

передано 471 прим. У межах всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» бібліотеці гарнізонного будинку 
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офіцерів (9 ГБО) передано 216 книг з історії України, збройних сил, культури, твори класиків вітчизняної та зарубіжної 

прози для подальшої передачі воїнам у зону ООС. 

У межах міжнародного книгообміну було отримано 83 прим. (33,2% від запланованого), у т.ч. 53 книги та 30 

журналів від 16 бібліотек та установ з 8 країн світу (Македонія, Німеччина, Південна Корея, Польща, Сербія, США та 

інші). Від ХДНБ бандеролі партнерам не було відправлено через відсутність коштів на поштові послуги.  

Значний обсяг робіт виконано з метою більш оптимальної організації та збереження документних ресурсів. 
На 1.01.2021 р. у фонді основного зберігання (ФОЗ) зосереджено 5296384 прим. документів, у спеціалізованих та 

підсобних фондах – 1907236 прим. Організація та збереження зібрань розглядалися як пріоритетні напрями діяльності 

бібліотеки, які забезпечували доступ користувачів до бібліотечного фонду та його зберігання. Здійснювався екологічний 

моніторингу книгосховищ, а саме: обстеження стану приміщень книгосховищ; спостереження за станом фізичного 

збереження фондів; виявлення причин змін фізичного стану документів; проведення заходів, спрямованих на 

попередження та усунення негативної дії факторів на фізичний стан фондів. Забезпечувався комплексний підхід до 

вирішення питань довготривалого збереження як документів на традиційних носіях, так і інтелектуального змісту 

інформаційних ресурсів шляхом створення електронних, страхових фондів методом сканування, мікрофільмування. 

Комплекс заходів проведено з організації  та збереження фонду документних пам’яток, особистих зібрань та дотримання 

оптимального режиму зберігання і використання колекцій на полицях та у сейфах. Постійно здійснювався контроль за 

наявністю та своєчасним поверненням документів користувачами, відбір документів для палітурних і реставраційних 

робіт.  

Згідно з «Перспективним планом проведення інвентаризації бібліотечного фонду ХДНБ ім. В. Г.Короленка на 

2015–2025 рр.» продовжувалася інвентаризації бібліотечних фондів. На підставі наказу директора № 02/01 від 02.01.2020 

р. проведене звіряння документів фонду основного зберігання з топографічним каталогом (перевірено 252314 прим. 

документів). Здійснювалося звіряння ПФ фонду відділу “Україніка” (ВУ) (у I–ІІ кв, згідно з наказом директора №26/01 

від 16.03.2020 р.), підбиті підсумки перевірки, складений акт; спеціалізованого фонду документних пам′яток НДВК  

(у ІІ-III кв, за наказом директора №17/01 від 10.02.2020 р.), перевірено 80520 прим.; ПФ ВЛІМ (наказ №37/01 від 

6.07.2020 р.), перевірено 15800 прим. Проводилося також звіряння фонду періодичних видань, у т.ч. журналів з 

генеральним каталогом (43119 прим.), газет (3843 підшивки). Здійснювались вибіркові перевірки найбільш запитуваних 

частин фонду як у фонді ВОФ так і у спеціалізованих відділах (41 185 прим. документів). 

Виконувалася робота з упорядкування фондів основного зберігання, підсобних та спеціалізованих, зокрема їх 

переміщення (було переміщено 580989 прим.). Проблема розміщення нових надходжень залишається актуальною і 
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потребує вирішення. Здійснювався вторинний відбір документів, який передбачав визначення необхідних документів 

для бібліотеки і регіону в цілому, а також вилучення із фонду застарілої і дублетної літератури. Зокрема, згідно з планом 

на 2020 р., у ФОЗ було переглянуто 70642 прим., у т.ч. 44982 прим. художньої літератури. Складено акти на вилучення 

8529 прим. (за рішенням комісії з вилучення документів з фондів). 

Продовжувалася робота з переводу на мікрофіші дореволюційних журналів українською мовою. Відновлено 

роботу з переведення газети «Красное знамя» 1948 – 1954 рр. на мікрофільми. Продовжувався відбір та передача 

документів у незадовільному фізичному стані для оцифровки у ВБІСТ. Всього передано 223 од. періодичних видань 

(«Театральна декада» 1931, №1, 1947, №1-8, 1948 №1-№29, 1949 №1-30;«Красноармейский крокодил», 1924, №1; 

«Огонёк», 1923 №39, 1939, №5; «Работница и домашняя хозяйка» 1926, №1; «Скорпион» 1922, №1; «Юг», 1918, №5; 

«Збірник узаконеній та розпоряджень робіт.-селян. Уряду України 1923 від. 1 №1-46 тощо). 
 

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ. Серед 

найбільш актуальних культурно-просвітницьких проєктів, які реалізовувалися бібліотекою в межах міжнародного 

співробітництва, – грантовий проєкт «Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для освіти та 

саморозвитку» за підтримки Європейського Союзу за програмою Дім Європи та спільно з ХОВ УБА. Заходи проєкту: 

Х Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста за темою «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. 

Інстаграм: базові навички»; онлайн-заняття для користувачів, які опанували основи комп’ютерної грамотності та роботу 

в інтернеті на курсі соціального проєкту бібліотеки «Інтернет для людей старшого віку»; онлайн-зустрічі з редакторами 

«Вікімедіа Україна», які допомогли поглибити навички з написання та редагування нових вікі-статей; створено 

відеоуроки з цифрової грамотності для учасників курсу з основ комп’ютерної грамотності та роботи в інтернеті на базі 

бібліотеки. Заняття відбулися дистанційно (закрита група у фейсбуці). 

Продовжено проєкт «Покращення можливостей для освіти, самоосвіти, творчої самореалізації та 

соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській області», який діє в межах проєкту 

«Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», що є однією із 

ініціатив інфраструктурної програми для України, які фінансуються урядом Німеччини та виконуються німецькою 

федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. На базі ІРЦ, створеного в 

межах проєкту, проведено 21 заняття з основ комп'ютерної грамотності для людей поважного віку, 6 арттренінгів для 

внутрішньо переміщених осіб та харків'ян, інших користувачів бібліотеки та 3 арттренінгів для людей старшого віку, що 

отримують допомогу у Територіальному центрі надання соціальних послуг Слобідського району м. Харкова, онлайн-

марафон «Зниження стресу за допомогою практик усвідомленості», працював комп'ютерний клуб ONLINE. 
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За підтримки Goethe-Institut в Україні працівники «Німецького читального залу в Харкові» взяли участь у 

міжнародних проєктах «Заочний абонемент. Україна» та «Onleihe – E-Books та E-Reader».   

Спільно з Радою німців України за підтримки Федерального МВС Німеччини за допомогою благодійного фонду 

«Суспільство розвитку» у межах «Угоди між Федеративною Республікою Німеччиною та Україною у справах осіб 

німецького походження, які мешкають в Україні» та Харківським обласним товариством німців «Відергебурт» 

реалізовано освітній проєкт «Міні Академія для сеньйорів». Цикл освітніх заходів включав уроки з німецької мови, 

краєзнавчі подорожі землями Німеччини, день читання вголос, літературні, музичні, розвивальні уроки, а також урок 

історичної пам’яті «Vereinigung Deutschlands»/«Об’єднання Німеччини». 

У межах міжнародного проєкту «Тижні Німеччини в Україні – 2020», який присвячений темі 30-ї річниці 

возз’єднання Німеччини та проходив під гаслом «Об’єднані в Європі – 30 років німецької єдності» відбулося відкриття 

та експонування виставки плакатів про історію німецької єдності «Злам на сході. Життя змінюється». 20 плакатів 

демонструють по сім світлин видатних фотографів з описом, а також супровідний текст. QR-коди пов’язують з 

відеоінтерв’ю очевидців, які надають виставці додатковий мультимедійний вимір. 

Долучилися до інноваційного проєкту «Віртуально разом», який здійснювався за підтримки Посольства 

Федеративної Республіки Німеччини в Україні (м. Київ) та Генерального консульства Німеччини у Донецьку (офіс у м. 

Дніпро). Відвідувачі бібліотеки віртуально «зустрілися й сфотографувалися» з Послом Федеративної Республіки 

Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. У великому колажі з нагоди 30-річчя Німецької єдності, у який склалися всі 

фотографії, є фото наших читачів. 

За підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні та Австрійського культурного форуму у циклі наукових 

тематичних вечорів «Wissenschaftliche Österreich-Abende» працівники «Австрійської бібліотеки в Харкові» провели 

міжнародний вебінар «Wein & Literatur / Вино та література»; літературний вечір «Grenzfälle – ein Vergleich des 

Galizienbilds in den Romanen „Das falsche Gewicht“ von Joseph Roth und „Zwölf Ringe“ von Jurij Andruchovyč» / 

«Порівняння образу Галичини в романах Йозефа Рота "Фальшива вага" та Юрія Андруховича "Дванадцять обручів"»; 

онлайн-зустріч «Forschungsaufenthalte der Charkiwer Professoren in Österreich» / «Наукові стажування харківських 

професорів у Австрії» та «In vino veritas – Ein kleiner Vortrag zur Geschichte des Glühweins mit anschließendem Workshop / 

Істина у вині – невеличка доповідь з історії глинтвейну у супроводі практичного майстер-класу з приготування напою». 

Перлиною серії стала онлайн-конференція «Charkiw im österreichisch-ukrainischen politischen und kulturellen 

Kontext / Харків у контексті культурно-політичних зв’язків» (референт зустрічі О. М.Бєлозьорова , науковий керівник 

Австрійської бібліотеки у Харкові, канд. філол. наук, доцент кафедри німецької та французької мов ХНУ ім. 
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В. Н. Каразіна). Завдяки онлайн-формату, до конференції долучилися магістр Андреас Веннінґер, директор Бюро 

кооперації ОеАD у Львові; магістр Норберт Габельт, керівник відділу «Культура та мова» у Федеральному міністерстві 

освіти, науки та досліджень Республіки Австрія, разом із командою референтів (магістром Лукасом Майргофером, 

доктором Астрід Постль, магістром Кірстін Шваб, доктором Вірою Агамер, доктором Андреа Дорнер); доктор 

Александер Пінвінклер від Зальцбургського університету; доктор Кшиштоф Гуща від Вроцлавського університету; 

лектор ОеАD у Харкові магістр Фабіо Санд; гості з Австрії, Німеччини, Швейцарії, Польщі та України. Загалом у 

онлайн-конференції взяли участь понад 50 учасників. 

У межах «Австрійських днів у Харкові» відбувся VI Міжнародний семінар з підвищення кваліфікації 

викладачів німецької мови, проведений у кооперації з відділом «Культура та мова» Федерального міністерства освіти, 

науки та досліджень Австрії, за підтримки Представництва Австрійської служби академічних обмінів у Львові та 

Австрійського культурного форуму. Тема семінару – «Kreative Ansätze im DaF-Unterricht / Креативні підходи 

викладання німецької як іноземної». Референт заходу – Юрген Еренмюллер (Федеральне міністерство освіти, науки та 

досліджень Австрії, м. Відень). У семінарі взяли участь викладачі німецької мови шкіл, гімназій та ЗВО м. Харкова та 

області, які отримали сертифікати від Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії. 
 

10. РОБОТА З КАДРАМИ.  

На 01.01.2021 р. кількість працівників ХДНБ становить 468, у т.ч. бібліотечних працівників – 335: дирекція – 5, 

зав. відділами – 19, голов. бібліотекарів – 25, зав. секторами – 51, провідних бібліотекарів – 14, бібліотекарів та 

бібліографів (І, ІІ категорії, без категорії) – 209, методистів – 5, редакторів – 7. Звільнено 10 працівників (за власним 

бажанням – 7, з інших причин – 3), прийнято на роботу – 5. 

Склад бібліотечних працівників за освітою: з вищою – 286, н/вищою, серед.-спец., середньою загальною – 49; за 

стажем роботи: 1–5 р. – 26, 6–10 р. – 35, понад 10 років – 274. 

Особлива увага надавалася вирішенню організаційних питань роботи колективу в умовах карантину, зокрема 

дистанційної роботи, яка здійснювалася відповідно до наказів директора. Пріоритетним напрямком залишався 

професійний розвиток працівників. У ЗВО заочно навчалося 3 працівника. З них 1 працівник отримав диплом 

магістра. Переведено на вищу посаду 4 працівника.  Проводилися цільові заходи, орієнтовані на розвиток професійної 

культури співробітників. Поряд з цим, активну участь брали працівники, особливо у період дистанційної роботи, у 

вебінарах, онлайн-курсах, онлайн-конференціях, запропонованими іншими бібліотеками, закладами освіти. Зокрема, у 

вебінарах «Знай! Умій! Використовуй!» (на тему «Мультидисциплінарні ресурси: пошук, аналіз та систематизація 

інформації», «Формування образу вченого в інформаційному просторі. Академічна доброчесність», «Цифрові 
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компетенції в Україні та Європі») у межах тижня All Digital Week (березень, організатор НТУ «ХПІ»). У серії вебінарів 

по роботі з молоддю в громадах (травень–червень; проєкт “ПУЛЬС”, спікерка – очільниця місцевої молодіжної ради, В. 

Костюк): «Як правильно організувати молодь, щоб не втратити зв'язок?», «Актуалізація молодіжних ініціатив у 

кризових ситуаціях», «Майстерня змін: кожен може бути зміною у своїй громаді», «Від залучення до партнерства – 

секрет дієвої комунікації з молоддю»; у вебінарі «Інтерактивні засоби в онлайн-освіті» (3 квітня, на базі НТУ «ХПІ»). За 

результатами навчання отримано сертифікати. Заслухано онлайн-курс «Логіко-структурний підхід у розробці проєктної 

заявки» на Prometheus  (26 червня, керівник курсу О. Софій); лекції фахівців БДУКіМ: «Оцінка ефективності культурних 

заходів» (23 травня, 3 червня; лектор Д. Мотуйза), «Проєктний розвиток бібліотек Борисівського регіону: соціально-

орієнтований аспект» (30 червня, лектор О. С. Копиток), «Практика віртуального інформаційно-бібліографічного 

обслуговування»» (15 травня, 29 травня; лектор О.П. Тулупова). 

Відбувалися заходи з метою заохочення працівників за успіхи в роботі, формування корпоративної 

культури. Відповідно до «Положення про преміювання ...», співробітники отримували премії з нагоди особистих 

ювілеїв (6), за успіхи в роботі та зразкове виконання посадових обов'язків (39), зокрема ефективну дистанційну роботу у 

проведенні методичних заходів, спрямованих на професійний розвиток фахівців бібліотечної справи України; 

матеріальну допомогу, відповідно до положення «Про надання матеріальної допомоги ...», надбавки до окладів.  

Таким чином, 2020-й рік був складним і водночас інноваційним. Він став роком викликів для ХДНБ, пов’язаних, 

насамперед, з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Адміністрація, а також працівники більшості відділів 

намагалися гідно долати ці виклики: експериментували, знаходили та запроваджували нові формати роботи, зокрема 

дистанційної. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ХДНБ У 2020 Р. 

 
 

Найменування процесу План на рік Виконання 

1 2 3 

Надходження документів до фонду ХДНБ: примірників 40000 20441 

Кількість:   

користувачів за ЄРК 30000 12902 

абонентів МБА 3000 2484 

Кількість користувачів, обслужених усіма структурними підрозділами ХДНБ 59600 29903 

Кількість відвідувань 301200 159472 

Кількість звернень до вебресурсів ХДНБ: – 274622 

у т. ч. до сайту ХДНБ 130000 215391 

Кількість виданих документів 2927370 1553845 

Поповнення власних електронних баз даних (нових записів)  56920 54510 
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1. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Зміст роботи Результати виконання 

1 2 

Підготовка проєктів нормативних та  

інших документів з бібліотечної справи 

За запитом МКМС/МКІП1 підготовлено пропозиції до проєктів: 

– Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» 

(18 травня; дирекція, НМР) 

– Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 року «Якісні зміни 

бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» (21 липня 2020 р., НМР) 

 – постанови «Про затвердження Мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними 

послугами» (18 вересня, дирекція, НМР). 

 Інші матеріали, підготовлені за запитом МКІП: 

– Щомісячні інформаційні звіти про роботу ХДНБ ім. В. Г. Короленка (директор В.Д. Ракитянська; 

за участю заст. директора Л. В. Глазунової, НМР) 

 – Звіт про проведення державної експертизи культурних цінностей у ХДНБ у 2019 р. (НДВК). 

–  Інформаційна довідка щодо оцифрування документів із фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

(аргументи щодо оцифрування видань із фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка; можлива вартість 

оцифрування документів; витрати, необхідні для створення цифрової бібліотеки; перелік видань, 

які планується оцифрувати 2020; кількість оцифрованих видань ХДНБ ім. В. Г. Короленка: за 

2019 рік, за період з січня по травень 2020 року ( заст. директора А. В. Підгайна). 

За запитом МКІП, Міністерства іноземних справ України для Посольства України у 

Республіці Болгарія та Митної служби РБ підготовлена експертна довідка про кириличні 

видання Часослов (Москва, 1824) та Євангеліє учительне (Москва, початок ХХ ст., 

старообрядницька друкарня) (НДВК). 

Підготовка інших документів За запитом УБА підготовлено: 

– звіт про роботу ХОВ УБА за 2019 рік, план роботи ХОВ УБА на 2020 рік (члени президії ХОВ 

УБА заст. директора Л. В. Глазунова, провідний бібліотекар НМР А. А. Тіщенко); 

– звіти про кількість членів ХОВ УБА (щокварталу; А. А. Тіщенко). 

 

 

                                                 
123 березня 2020 р. Міністерство культури, молоді та спорту України, центральний орган виконавчої влади, реорганізовано у Міністерство культури та 

інформаційної політики України. 
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2. БІБЛІОТЕКА – ЦИФРОВИЙ ХАБ 

 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

 

Платформа «Дія. Цифрова освіта» 

Перегляд серіалів проєкту «Дія. Цифрова 

освіта», проходження тестів з цифрової 

грамотності, отримання сертифікатів 

Онлайн-курс з медіаграмотності «Дія. Цифрова 

освіта». Перегляд серіалу та проходження тестів 

з цифрової грамотності.  

лютий-

червень 

ІБВ, НМР, 

НДВК, НВВ 

інші відділи 

Отримано 

сертифікат

и 

 Засідання клубу КЛІК: «Дія в дії. Знайомство с 

національною онлайн-платформою з цифрової 

грамотності. Тестування на базові цифрові 

навичкі». 

3 лютого  ІБВ  

Кількість працівників бібліотеки, які мають 

сертифікат Цифрограму 

Проходження національного тесту з цифрової 

грамотності. 

І, ІV кв. Заст. 

директора 

Л.В.Глазунов

а, Л.Козоріз, 

Н.Щетініна, 

Я.Байбуза, 

І.Хрипчук, 

О.Кривуля  

Отримано 

сертифікати 

Формування цифрових навичок користувачів 

Кількість користувачів бібліотеки, які 

скористались послугами хабу (% від 

загальної кількості користувачів бібліотеки) 

    

Категорії користувачів (мешканців 

громади/представників спільноти), які 

охоплені послугами 

    

Послуги, які пропонує хаб     

Основи комп’ютерної грамотності     

Відеоуроки з цифрової грамотності Створено та розміщено на каналі ютуб 

10 відеоуроків з цифрової грамотності. 

ІІІ, ІV кв. Заст. 

директора 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

https://www.youtube.com/user/MsAnngelina А. В. Підгайн

а 

Заняття користувачів на базі інтернет-центрів 

з опанування інформаційних технологій 

Проведено 31 заняття з основ комп’ютерних 

знань. Присутніми на них були 436 користувачів. 

I–IV кв. ІБВ, ВОК  

Курси комп'ютерної грамотності Проведено 10 занять. I–IV кв. ІБВ  

Клуб «ONLINE» Проведено 2 засіданя. I–IV кв. ВОК  

Клуб Інтернет-користувачів «КЛІК» Проведено 35 засідань, з них присвячені цифрової 

грамотністі – 33. 

 (Див. Додаток 11) 

I–IV кв. ІБВ  

Інтерактивні форми Онлайн-вікторина «Літературна Харківщина». 

Ч. 4. 

лютий ВУ  

Інформаційна, медіаграмотність, цифрова 

грамотність 

    

Бібліографічні консультації Надано 8021 консультацій стосовно правил 

пошуку документів (в електронних та 

нонелектронних каталогах і картотеках, БД). 

I–IV кв. ІБВ, відділи  

Лекції з основ інформаційної культури Прочитано 38 лекцій: «Українські книжкові 

раритети»; «Архівні фонди та колекції архівних 

пам’яток»; «Автографічні пам’ятки світового та 

національного значення»; «Колекції малої 

графіки» тощо. 

I–IV кв. ВІП,ВОК, 

ІБВ, ВУ 
 

Віківишколи для волонтерів з написання та 

редагування статей до Вікіпедії. Вікімарафон 

Організовано 6 заходів, написано 11 статей. I–IV кв. ІБВ  

Формування цифрових навичок бібліотекарів 

Організация дистанційних курсів      

Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому 

середовищі. Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент» Партнери: ДА ВГ 

«Основа», ХОВ УБА, корпорація «Ранок». 

Платформа: MOODLE. 

Учасники – 17 фахівців публічних та навчальних 

бібліотек. 

17 лютого–

6 березня 

заст. 

директора 
Л.В. Глазунова, 
НМР, НВВ 

 

 Учасники – 32 фахівця публічних та навчальних 30 березня заст.  

https://www.youtube.com/user/MsAnngelina
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

бібліотек. –10 квітня директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР, НВВ 

Дистанційний курс «Журналістика в 

школі/Журналістика в бібліотеці: базові 

навички» (організатори: ХОВ УБА, ДА ВГ 

«Основа»; партнери: корпорація «Ранок», 

«Школа практичної журналістики», 

Харківська обласна бібліотека для юнацтва) 

Слухачі – 59 фахівців публічних бібліотек та 

бібліотек закладів освіти. 

1–12 

червня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

 

Участь у дистанційних курсах, онлайн-навчання 

Онлайн-курси, вебінари, тренінги Онлайн-курс «Медиапитчинг». Ознайомлення з 

технологіями для написання текстів, просування 

сторінки. 

19 березня СЦ  

 Онлайн-курс Google «Основи цифрового 

маркетингу» 

(https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-

ua/course/digital-marketing ) 

26 березня Заст. 

директора 

А.В.Підгайна 

 

 Онлайн-курс (70 год.) Академії CISCO 

«Networking Essentials / Основи комп'ютерних 

мереж» (на базі НТУ ХПІ) з виконанням 

лабораторних, контрольних робіт та здачею 

екзамену.  

27, 30, 31 

березня, 

1 квітня 

ВБІСТ  

 Онлайн-курс «Фотоконтент для експерта. Курс 

про те, як підготувати фотоконтент для 

соціальних мереж» 

10 квітня Заст. 

директора 

А.В.Підгайна 

 

 Відеоуроки «Налаштування віддаленого доступу 

https://sys-team-admin.ru/videouroki.html» 

20 квітня Заст. 

директора 

А.В. Підгайна 

 

 Онлайн-курс «Корпоративне спонсорство» на 

сайті «Спільнота практик: сталий розвиток» 

22 квітня Заст. 

директора 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

https://udl.despro.org.ua/ А.В.Підгайна 

 Онлайн-курс «Ефективні презентації» 30 квітня– 

5 травня 

ВУ, ІБВ  

 Онлайн-курс з медіаграмотності  

«Не віррр-перевіррр», «Інформаційна 

вірусологія» (IREX in Ukraine) 

квітень ІБВ  

 «Медіаграмотність та інструменти перевірки 

інформації: текст, фото, відео» (організатор – 

Open School in UA) 

квітень ІБВ  

 «Как организовать безопасное цифровое 

пространство» 

квітень ІБВ  

 Онлайн-марафон «SMM у Інстаграмі» 7–22 

травня 

НМР  

 Онлайн-курс «Командна робота на відстані: від 

організації до результату» на сайті «Спільнота 

практик: сталий розвиток» 

https://udl.despro.org.ua/ 

11–13 

травня 

Заст. 

директора 

А.В.Підгайна 

 

 Онлайн-курс «Вебінар. базові настройки» 

https://geekbrains.ru/courses/1040?fbclid=IwAR1EU

DWU85Xm8HLg41hwaXEdlF_XOvmP2siM4w4tcp

yOEc3tSS_jpmCxDX4 

14 травня Заст. 

директора 

А.В.Підгайна 

 

 Школа відео «Відео-презентації: створення 

рекламних презентацій» 

14–20 

травня 

НМР  

 Онлайн-марафон «Про візуал» 18–22 

травня 

НМР  

 Онлайн-заняття «Робота тьютора на платформі 

Moodle» (тренер –Л. В. Глазунова) 

25 травня  НМР  

 Інста-курс «Просування у Сторіз» 30 травня –

16 червня 

НМР  

 Онлайн-курс Google «Цифровий маркетинг» 

(інтенсиви digital -маркетолога Марії Медвідь). 

1-31 травня Заст. директора 

А.В. Підгайна 

 

https://www.facebook.com/groups/277908126467127/?tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/irexinukraine/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/openschool.in.ua/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARCITswB4Go21E9pmK0iJPhvuGQSYrC9yZC6M7mc5NR1B75mQpLL3CHAI127xhU7PtIJxIYQ2hhLPjT_&hc_ref=ARTDUnhLxFNYqp4mkv3x_kH0bekgwIDTb4E16Lr3Tp0O3yGqCVLtrtaUffDKR1AzY0A&ref=nf_target
https://udl.despro.org.ua/
https://geekbrains.ru/courses/1040?fbclid=IwAR1EUDWU85Xm8HLg41hwaXEdlF_XOvmP2siM4w4tcpyOEc3tSS_jpmCxDX4
https://geekbrains.ru/courses/1040?fbclid=IwAR1EUDWU85Xm8HLg41hwaXEdlF_XOvmP2siM4w4tcpyOEc3tSS_jpmCxDX4
https://geekbrains.ru/courses/1040?fbclid=IwAR1EUDWU85Xm8HLg41hwaXEdlF_XOvmP2siM4w4tcpyOEc3tSS_jpmCxDX4


36 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

 Онлайн-лекції Школи Інформаційної Безпеки 

(Інформаційного центру "Майдан Моніторинг") 

травень ІБВ  

 Онлайн-курс «Логіко-структурний підхід у 

розробці проєктної заявки» на платформі 

Prometheus https://courses.-

prometheus.org.ua/courses/course-v1:L-

vivODA+LS101+2018_T3/info.  

26 червня НМР Отримано 

сертифікат 

 Онлайн-курс «Комунікаційні інструменти для 

побудови репутації» на платформі Prometheus 

червень ВОФ Отримано 

сертифікат 

 Заняття «Інста-лаб» (8 занять) січень–

лютий  

відділи  

Створення цифрового контенту 

Підготовка матеріалів до Державного 

реєстру національного культурного 

надбання 

Укладено 293 проєкти електронних записів, 

відредаговано 174 електронних описи 

I–IV кв. НДВК  

Участь у формуванні Електронної 

бібліотеки «Культура України» 

Оцифровано 13 документів.  ВОФ, ВБІСТ 

НДВК, ВУ, 

ВЛІМ 

 

Участь у формуванні Зведеного каталогу 

оцифрованих видань 

Надано інформацію про 22 док.2 I–IV кв. ВБІСТ, ВУ, 

НДВК 
 

Формування фонду електронних 

документів ХДНБ 

До фонду електронних документів включено: 

– підготовлені та передані до ЕБ «Культура 

України» 13 папок з файлами, електронними 

образами документів 

I–IV кв. ВБІСТ, ВУ  

 Формування ресурсів фонду електронних 

документів ХДНБ, в т.ч. унікальних документів 

НАФ (всього 142 од.) 

I–IV кв. ВБІСТ  

 Підготовлено 22 електроних версії видань ХДНБ  I–IV кв. НВВ, інші 

відділи 
 

                                                 
2 Див. Додаток 11 Перелік оцифрованих копій видань 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LvivODA+LS101+2018_T3/info
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LvivODA+LS101+2018_T3/info
https://courses.-prometheus.org.ua/courses/course-v1:L-vivODA+LS101+2018_T3/info
https://courses.-prometheus.org.ua/courses/course-v1:L-vivODA+LS101+2018_T3/info
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Виготовлення електронних копій 

документів на замовлення користувачів 

Виготовлено 5758 с. електронних копій 

документів. 

I–IV кв. ВБІСТ, МБА, 

ВІП, ВОК 
 

Формування БЗ по всім базам даних Сформовано 54510 бібліографічних записів у 

власних БД. 

I–IV кв. відділи  

Цифрові активи ХДНБ (віртуальні 

проєкти, виставки, вікторини, пости у 

соцмережах…) 

Віртуальних проєктів – 5 

Віртуальних виставок – 5 

Віртуальна вікторина –1 

Ютуб – 10 відеоуроків з цифрової грамотності  

На офіційних сторінках ХДНБ, сторінках 

структурних підрозділів розміщено повідомлень: 

фейсбук – 1690, твіттер – 232, інстаграм – 123. 

I–IV кв. заст. 

директора 

А. В. 

Підгайна, ВУ, 

ВІП, КБ, ІБВ, 

СЦ 

 

 

Рекламна інформація щодо просування 

проєкту «Дія. Цифрова освіта»/діяльності 

хабу (оголошення, публікації в бібліотеці, на 

сторінках соцмереж, відгуки користувачів, 

рекламні буклети і т.ін.) 

Інформацію розміщено на офіційній сторінці 

ХДНБ та сторінках структурних підрозділів 

бібліотеки. 

I–IV кв. відділи  

 

 

3. НАУКОВА РОБОТА 

 

3.1. УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, КОЛЕГІЙ, КОМІСІЙ ТОЩО 

 

Назва колегіального органу Працівники, які брали участь у роботі 

Експертні ради конкурсних програм «Мережі й 

аудиторії», «Інноваційний культурний продукт», 

«Культура в часи кризи: інституційна підтримка», 

Заст. директора з наукової роботи, голова ХОВ УБА, канд. наук із соц. 

комунікацій Л. В. Глазунова, член ради.3 Експертна оцінка заявок. 

                                                 
 
3Реєстр експертів Експертних рад УКФ 2020 р. (https://ucf.in.ua/storage/docs/-10012020/Реєстр%-

20експертів%20Експертних%20рад%20Українського%20культурного%20фонду%202020%20р..pdf ) 

https://ucf.in.ua/storage/docs/-10012020/Реєстр%25-20експертів%20Експертних%20рад%20Українського%20культурного%20фонду%202020%20р..pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/-10012020/Реєстр%25-20експертів%20Експертних%20рад%20Українського%20культурного%20фонду%202020%20р..pdf
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«Культура в часи кризи: інституційна підтримка. 

Додатковий конкурс» УКФ 

Спеціалізована вчена рада Д 64.807.02 у ХДАК за 

спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство 

Завідувач НДВК І. Я. Лосієвський, доктор філол. наук, член ради; засідання 

14.02.2020 р., захист дисертації Н. Г. Грабар за темою «Система професійного 

спілкування в соціокомунікативному середовищі бібліотечної сфери» на здобуття 

наукового ступеня доктора наук з соціальних комунікацій; засідання 23.12.2020 р., 

захист дисертації Назаровець М. А. за темою «Цифрові інструменти підтримки 

наукової комунікації в бібліотеках закладів вищої освіти» на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій. 

Міська комісія з питань топоніміки та охорони 

історико-культурного середовища (дорадчий орган при 

Харківській міській Раді) 

Завідувач ВУ, член комісії Н. І. Полянська4. (засідання 20.01, 19.02.2020). 

Колегія ДАХО5. Завідувач ВУ, член колегії Н. І. Полянська (засідання 28.02.2020). 

Робоча група з розробки «Стратегії розвитку 

Харківської області на період 2021 – 2027 років» та 

«Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 

2027 років». 

Заст. директора з наукової роботи, голова ХОВ УБА, канд. наук із соц. 

комунікацій Л. В. Глазунова (у складі підгрупи № 6 ''Розвиток культури та 

туризму»)6 

Комісія з обрання керівника ОКЗ «Харківська обласна 

універсальна наукова бібліотека»  

Заступник директора з наукової роботи Л В. Глазунова. Участь у засіданні 

(09.09.2020). 

 

                                                 
4 Згідно з рішенням Харківської міської ради «Про затвердження складу Міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного 

середовища» (27 сесія 7 скликання від 19.06.2019 р. № 1666/19). 
5 Дорадчий орган, утворений для погодженого розгляду питань, що належать до компетенції Державного архіву, колективного обговорення 

найважливіших напрямів діяльності, перспектив розвитку архівної справи та діловодства. Відповідно до Розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації «Склад колегії Державного архіву Харківської області» (від 23 лютого 2018 року № 118) до складу колегій входить 

Н. І. Полянська, зав. ВУ. 
6 Склад Робочої рупи з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 –2027 років та Плану заходів на 2021 –2023 роки з реалізації 

Стратегії ….  Розпорідження голови державної адміністрації від 13 січня 2020 року №10 ( у редакції розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 24 лютого 2020 року № 89 

http://kharkivoda.gov.ua/content/documents/914/91378/files/180223-01-11-zagal-118-rozp.pdf
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3.2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, ІНШИХ ЗАХОДІВ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Організація науково-практичних конференцій, семінарів 

Дистанційний курс «Бібліотека в 

цифровому середовищі. Кросплатформні 

сервіси та кросмедійний контент» 

Партнери: ДА ВГ «Основа», ХОВ УБА, 

корпорація «Ранок». Платформа «MOODLE». 

Учасники, 17 фахівців публічних бібліотек та 

бібліотек закладів освіти (ЗОШ і ЗВО) Харкова, 

Дніпра, Київської, Запорізької, Житомирської, 

Одеської, Донецької областей, переглядали 

вебінари, завантажували презентації та додаткові 

матеріали, виконували практичні завдання, 

проходили тестування. Опановувалися теми: 

«Персоналізація обслуговування користувачів: 

інструменти і технології»; «Кросплатформні 

сервіси: можливості для бібліотек. Опановуємо 

сервіс Canva»; «Мобільні технології: як 

апгрейдити бібліотечний сервіс. Опановуємо 

сервіс Kahoot»; «Інформаційна соціалізація, 

інформаційне самообслуговування»; «Віртуальна 

виставка? Теорія, практичні рекомендації, робота 

над помилками. Вивчаємо сервіс Genial.ly»; 

«Лонгрид: можливості для бібліотек. Нотатка у 

фейсбуці»; «Бібліотечна інфографіка: навіщо і як 

робити. Візуалізуємо бібліотечну діяльність 

сервіс Piktochart» та ін. Проведено вебінари 

«Створюємо актуальний контент: практичні 

поради для бібліотек» (спікер – 

М. С. Медведська, заст. директорки ХОБЮ), 

«SMM Storytelling» (спікер – І. Г. Лянна, 

засновниця Школи практичної журналістики та 

Kharkov Storytelling Club. Експерт у сфері 

17 лютого– 

6 березня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

НВВ 
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комунікацій (політичний PR)). Найкращі за 

результатами навчання отримали призи – QR-

книжки від партнера заходу – корпорації «Ранок».  

Дистанційний курс «Бібліотека в 

цифровому середовищі. Кросплатформні 

сервіси та кросмедійний контент». 

Партнери: ДА ВГ «Основа», ХОВ УБА, 

корпорація «Ранок». Платформа: MOODLE 

Відбувся позапланово, у зв`язку з введенням 

карантину. Тематичний план складався з 11 тем, 

тестів, практичних завдань. Зареєстровано  

36 осіб. Пройшли навчання та отримали 

сертифікати  32 учасника (викладач 

Національного університету «Львівська 

політехніка», бібліотекарі публічних та шкільних 

бібліотек України). Куратори та спікери курсу: 

заступник директора з наукової роботи ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, канд. наук із соц. 

комунікацій, голова ХОВ УБА Л.В. Глазунова; 

зав. сектором НМР К. М. Вірютіна. 

30 березня 

– 10 квітня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

 

Всеукраїнські (з міжнародною участю) 

онлайн-школи бібліотечного журналіста за 

темою «Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові навички» 

– VIIІ Всеукраїнська онлайн-школа 

бібліотечного журналіста  

Проведено 3 всеукраїнські онлайн-школи 

бібліотчного журналіста (10 модулів, 21 лекція 

наживо, 116 учасників7). У зв’язку з 

карантинними заходами відбулись дистанційно 

(закрита група у фейсбуці). 

Учасники – 30 бібліотекарів з 14 областей України 

(Львівської, Волинської, Хмельницької, 

Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, 

Київської, Сумської, Полтавської, Харківської, 

Дніпропетровської, Одеської, Донецької, 

Луганської) і Республіки Білорусь – опановували 

базові навички просування бібліотеки в інстаграмі, 

отримали електронні сертифікати 8 

14–30 

квітня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

За 

підтримки 

ХОВ УБА 

                                                 
7 Так само  

 8 Див. розділ 2.3 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ 

file://Wh/docs/Zvit/Звіт%202020/Звіт%20ХДНБ%20І%20півріччя%202020/Звіт%20ХДНБ%20І%20півріччя%202020.doc%232.3%20НАУКОВО-МЕТОДИЧНА%20ДІЯЛЬНІСТЬ.%20ПРОФЕСІЙНИЙ%20РОЗВИТОК%20ПРАЦІВНИКІВ
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– ІХ Всеукраїнська онлайн-школа 

бібліотечного журналіста  

Учасники – 26 фахівців публічних бібліотек і 

бібліотек закладів освіти з 12 областей України 

(Львівської, Рівненської, Хмельницької, 

Тернопільської, Житомирської, Київської, 

Запоріжської, Харківської, Дніпропетровської, 

Черкаської, Донецької, Луганської) і Республіки 

Білорусь. 

15–30 

червня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

За 

підтримки 

ХОВ УБА, 

поза 

планом 

– Х Всеукраїнська онлайн-школа 

бібліотечного журналіста. У межах 

грантового проєкту «Бібліотечний 

інтерактив: цифрові інструменти для освіти 

та саморозвитку» за підтримки House of 

Europe (Дім Європи) 

Подано 173 заявки, до навчання відібрано 

60 фахівців наукових, публічних і бібліотек 

закладів освіти, представників обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти з 

різних регіонів України (географія учасників за 

посиланням https://bit.ly/3m75PLd). Учасники 

опанували 10 модулів: самостійно опрацювали 

навчальні матеріали (презентації, рекомендовані 

джерела, тьюторіали), пройшли тестування, 

долучились до відео, наживо із тьюторами і 

виконали практичне завдання, долучились до 

флешмобу «#10ВсеукраїнськаШБЖ. Навчаюсь. 

Удосконалююсь. Розвиваюсь!». За результатами 

навчання, 52 учасники, які опанували навчальні 

модулі та виконали практичне завдання, 

отримали електронні сертифікати. 

25 серпня 

– 4 вересня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

За 

підтримки 

ХОВ УБА, 

поза 

планом 

Дистанційний курс «Журналістика у 

школі/журналістика в бібліотеці: базові 

навички» 

Організатори: ХОВ УБА, ДА ВГ «Основа»; 

партнери: корпорація «Ранок», «Школа 

практичної журналістики», Харківська 

обласна бібліотека для юнацтва 

Слухачі – 59 фахівців публічних бібліотек та 

бібліотек закладів освіти, доцент кафедри 

журналістики Національного педагогічного ун-та 

ім. Драгоманова, редактор газети «Джерело», 

брали участь у вебінарах, відповідали на тести, 

виконували практичні завдання – різноманітні 

медіапроєкти: створювали лонгриди, нотатки у 

фейсбук, верстали газети, працювали в 

1–12 

червня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

 

https://bit.ly/3m75PLd
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конвергентній редакції і створювали електронні 

стінгазети у сервісі Padlet, рекламували створені 

медіа-проєкти у фейсбук. Слухачі отримали 

електронні сертифікати та дипломи. 

Щорічна науково-практична онлайн-

конференція «Проблеми винахідницької і 

раціоналізаторської діяльності в 

Харківській області». Організована спільно 

з ХОРТВіР, за підтримки ХОДА (платформа 

«Zoom») 

Дистанційно проводилася вперше. Взяли участь 

близько 50 фахівців. Заслухано 17 доповідей та 

повідомлень. Оголошено підсумки конкурсу 

«Молодий новатор Харківщини», присвяченого 

Міжнародному дню інтелектуальної власності, (у 

зв’язку з пандемією також проводився 

дистанційно)9. 

24 вересня ВІП  

ХХІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) 

науково-практична конференція 

«Короленківські читання 2020» за темою 

«Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід 

та актуальні тенденції розвитку», присвячена 

190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. 

В. Г. Короленк. Партнери: МКІП, ХДАК, 

ХОВ УБА, Український НДІ архівної справи 

та документознавства (УНДІАСД), Спілка 

архівістів України, Центральний державний 

електронний архів України, журнал 

«Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика». 

З метою запобігання поширенню пандемії 

COVID-19 конференцію вперше проведено у 

дистанційному режимі (платформа «Zoom»)  

Взяли участь 150 працівників культури, освіти, 

архівних установ, громадських організацій з 

Дніпра, Івано-Франківська, Запоріжжя, Львова, 

Києва, Одеси, Полтави, Сум, Ужгорода, Харкова, 

Чернігова, інших міст України, а також Мінська 

(Республіка Білорусь). Загалом до чотирьох сесій 

доповідей наживо підключилося 128 осіб. 

Представлено 48 доповідей та повідомлень. 

Працювали дві постерні сесії (платформа 

«Padlet»): напрям 1. «Бібліотеки, архіви, музеї: 

культурно-ціннісні орієнтири сучасного світу» 

(27 доповідей та повідомлень); напрям 2. «Роль 

документних пам’яток в історії формування та 

діяльності українських бібліотек, архівів та 

музеїв» (16 доповідй та повідомлень). На відміну 

від попередніх конференцій, учасники заходу 

мали можливість не тільки читати, а й 

коментувати, ставити запитання. Наживо 

22-23 

жовтня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР, НДВК 

НВВ  

Постерні 

сесії 

працювали 

в 

активному 

режимі до 

30 жовтня 

                                                 
9 Див. Розділ 6. Науково-інформаційне забезпечення науки та техніки 
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заслухано п’ять доповідей, у т.ч. директора ХДНБ 

В. Д. Ракитянської «Харківська державна наукова 

бібліотека ім. В. Г. Короленка: від ідеалів 

просвітництва до цифрового світу» та модератора 

онлайн-спілкування, заступника директора з 

наукової роботи, голови ХОВ УБА 

Л В. Глазунової, яка презентувала видання НМР: 

«Методична діяльність публічних бібліотек 

України: історичний огляд», дайджест 

бібліотечних інновацій «БібліоSPACE» (вип. 6). 

Запис доповідей наживо представлено на ютуб-

каналі книгозбірні. Проведено майстер-клас 

«Організування і просування крос-медійних 

проєктів» (проф. М. І. Женченко). Учасники 

«Короленківських читань 2020» отримали 

електронні сертифікати10. 

– Майстер-клас «Організування і 

просування кросмедійних проєктів» (в 

межах конференції) 

Тренер – редактор, видавець, доктор наук із 

соціальних комунікацій, професор кафедри 

видавничої справи та редагування Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка М. І. Женченко. Взяли участь 50 

бібліотекарів, представники громадських 

організацій. Розглянуто питання: поняття 

«кросмедіа», моделі організування кросмедійного 

виробництва (специфіка управління 

кросмедійною і конвергентною редакціями); 

цифрові платформи для управління 

колаборативним робочим процесом 

(характеристика, переваги та недоліки платформ 

23 жовтня НМР  

                                                 
10 Більш детально у веброзділі https://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading.html . 

https://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading.html
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для проєктного менеджменту: Microsoft Project, 

Basecamp, Todoist, Wunderslist, Trello, 

Worksection); цифрові інструменти популяризації 

проєктів, створення розсилок е-поштою. 

Sendpulse VS Mailchimp. Проведено практикум зі 

створення розсилки у Sendpulse. 

Всеукраїнський конкурс для молодих 

бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу 

наукову роботу та інноваційний проєкт, 

присвячений 150-річчю від дня народження 

(2021 р.) Любові Борисівни Хавкіної, 

бібліотекознавиці, однієї з фундаторок 

Харківської бібліотечної школи. Засновники: 

УБА, ХОВ УБА, ХДАК, ХДНБ (ініціатор 

конкурсу) 

Організація, промоція Конкурсу. Номінації: 

1. опубліковані статті, концепції, аналітичні 

огляди, методичні та інші видання (за останні три 

роки); 2. інноваційні проєкти, запроваджені у 

практику роботи останніми трьома роками. 

Термін проведення: з 1 квітня 2020 р. до 31 

березня  2021 року; подання документів: до 31 

грудня 2020 р. Подано 19 робіт. Підбиття 

підсумків – на Міжнародному форумі молодих 

бібліотекарів (квітень 2021 р.) 

I–IV кв. КБ,  

директор В. Д. 

 Ракитянська, 

 заст. 

директора 

Л. В. Глазуно-

ва 

 

Інші заходи11 Проведено інші науково-методичні та науково-

просвітницькі заходи. 

I–IV кв. заст. дире-

ктора Л.В.Гла-

зунова, НМР, 

інші відділи 

 

 

3.3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Тема дослідження Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Участь у проведенні загальнодержавних (всеукраїнських) досліджень 

Підготовка матеріалів до Державного 

реєстру національного культурного 

 I–IV кв. НДВК  

                                                 
11 Див. Розділ 2.3 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ та інші. 

file://Wh/docs/Zvit/Звіт%202020/Звіт%20ХДНБ%20І%20півріччя%202020/Звіт%20ХДНБ%20І%20півріччя%202020.doc%232.3%20НАУКОВО-МЕТОДИЧНА%20ДІЯЛЬНІСТЬ.%20ПРОФЕСІЙНИЙ%20РОЗВИТОК%20ПРАЦІВНИКІВ
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надбання 

–укладання проєктів електронних записів Укладено 293 проєкти електронних записів (4,1 а.а.) 

за «Порядком відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань до Державного реєстру 

національного культурного надбання», 

(затвердженим наказом № 437 МК від 14.06.2016 р.) 

I–IV кв. НДВК  

 – наукове редагування електронних 

записів (рукописи, стародруки, видання 

гражданського шрифту) 

Відредаговано 174 електронних описи (2,4 а.а.). ІІІ кв. НДВК, 

ВЛІМ 

 

Українська бібліотечна енциклопедія Підготовка статті «Харківська державна наукова 

бібліотека імені В. Г. Короленка». 

https://bit.ly/3tmPVPZ (опубліковано 03.12.2020) 

I–IV кв. Дирекція, 

відділи 

 

Оцінка ефективності функціонування 

інноваційної екосистеми в регіоні 

Заповнення анкети та розповсюдження її серед 

інших об'єктів інноваційної інфраструктури міста. 

І кв. ВІП  

Проведення регіональних досліджень 

Бібліотечна енциклопедія Харківщини 
(регіональний цифровий проєкт) 

Здійснене наукове редагування та публікація 11 

енциклопедичних статей, підготовлених авторами 

ХДНБ та бібліотек Харкова (рубрики «Персоналії», 

«Історія бібліотечної справи Харківського регіону», 

«Бібліографія. Бібліографічна діяльність», 

«Бібліотечне краєзнавство» та ін.). Серед них  

9 статей – за авторством співробітників ХДНБ. 12 

I–IV кв. НМР, НВВ За участю 

заст. дире-

ктора Л. В. 

Глазунової 

Авторами ХДНБ підготовлено 13 енциклопедичних 

статей (в т. ч. 10 біографічних). 

I–IV кв. ІБВ, ВУ, 

НДВК, КБ, 

НМР, інші 

 

Авторами бібліотек Харкова підготовлено 2 статті. І кв. ЦНБ ХНУ  

Збір, обробка, узагальнення даних за темами: 

«Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна», 

«Вітіхновська Фріда Зельманівна», «Мокроус Павло 

I–IV кв. ІБВ, ВУ, 

НДВК, КБ, 

НМР, ВІП, 

 

                                                 
12 Див. Додаток 7 Нонелектронні та електронні ресурси бібліотеки. Публікації працівників  

https://bit.ly/3tmPVPZ
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Тема дослідження Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Гнатович», «Трамбицька Віра Григорівна», «Габель 

Маргарита Орестівна», «Габель Августина 

Станіславівна», «Українська комісія Харківської 

громадської бібліотеки», «Ткач Клавдія 

Олександрівна», «Хропач Олександр 

Миколайович», «Інтеграція діяльності бібліотек, 

архівів, музеїв» та ін. 

ВСК 

 

Актуалізовано 12 раніше опублікованих статей. ІІ, ІV кв. НМР  

Проведення локальних досліджень 

Бібліотекознавство. Документознавство. Книгознавство 

Експертиза цінності документів: 

державна експертиза культурних 

цінностей: 

– дослідження об'єктів експертизи; 

– підготовка експертних висновків  

Підготовлено 2 експертних висновки (0,2 а. а.) за 

результатами ідентифікації й оцінки 2 друкованих 

документів ХIХ та ХХІ ст. – за замовленнями 

приватних осіб. 

I–IV кв. НДВК  

– відмовлення від проведення 

д/експертизи: підготовка експертних 

листів-довідок про попередній огляд 

об’єктів 

Підготовлено 1 лист-довідку (0,1 а.а.) у зв’язку з 

відмовленням щодо проведення державної 

експертизи – за результатами первинного огляду 42 

друкованих документів середини ХХ – початку ХХІ 

ст., що, як встановлено, не належать до культурних 

цінностей і підлягають виключно первинній 

державній експертизі за межами ХДНБ. 

I–IV кв. НДВК  

без статусу державної: 

– дослідження об'єктів експертизи; 

– оформлення підсумків дослідження 

(експертні висновки) 

Здійснено ідентифікацію та експертну оцінку 6 

книжкових пам’яток, зокрема 2-х українських 

стародруків за запитом приватних осіб (4 а. а.). 

I–IV кв. НДВК  

– експертиза з метою відбору до ФДП: 

дослідження об'єктів експертизи, 

підготовка експертних висновків щодо 

документів запропонованих бібліотеці 

Ідентифіковано й визначено як профільні документи 

ФДП – пам’ятки друку – 540 документів з фондів 

основного зберігання ХДНБ та нових надходжень до 

бібліотеки 

I–IV кв. НДВК  

Колекції пам’яток друку та писемності у  I–IV кв. НДВК цикл 
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Тема дослідження Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

фондах ХДНБ: історія формування, 

характеристика складу 

локальних 

досліджень 

– Колекція кириличних рукописних 

книг ХДНБ 

Проведено палеографічне та текстологічне 

дослідження 2-х українських пам’яток ХVІІ ст.; 

матеріали (0,4 а.а.) використано при рекаталогізації 

цих пам’яток та буде використано для відповідних 

описань бібліотечної частини Державного реєстру 

національного культурного надбання. 

І, ІV кв. НДВК  

 Колекція українських стародруків 

ХДНБ  

Проведено додаткове історико-книгознавче 

дослідження 50 примірників кириличних пам’яток 

XVII–XVIII ст. (0,7 а.а.); результати дослідження 

використано при рекаталогізації цих пам’яток та 

редагуванні відповідних описань до бібліотечної 

частини Державного реєстру національного 

культурного надбання. 

І, ІІІ кв. НДВК  

– Колекції рідкісних та цінних видань 

ХІХ–ХХ ст.: українські, зокрема 

харківські друки, іноземні видання. 

Опрацьовано 540 прим., підготовлено матеріали до 

наукових описань рідкісних та цінних харківських 

та інших регіональних видань (1,5 а.а); матеріали 

використано при підготовці описань до алфавітного 

і хронологічного каталогів рідкісних видань, буде 

використано для описань до бібліотечної частини 

Державного реєстру національного культурного 

надбання, наукових публікацій. 

I–IV кв. НДВК  

 Особові архівні фонди діячів науки 

та культури 

Здійснено пошук та аналіз матеріалів до 

електронних версій описів 7 архівних фондів 

(О. Д. Власової-Валуєвої, М. О. Габель,  

В. М . Козового, О. Ю. Лейбфрейда та ін.), до 

відповідних біографічних довідок, що входять до 

складу цих описів. 

ІІ–ІІІ кв. НДВК  

 Колекція іноземних стародруків Матеріали до 3 бібліографічних описів (0,3 а. а.) I–IV кв. НДВК  

– Автографічні документи у фондах Зібрано та проаналізовано матеріали до наукових I–IV кв. НДВК  
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Тема дослідження Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

ХДНБ описів 56 книжкових автографів (0,6 а.а.) 

– Колекція книг з екслібрисами Матеріали до 27 описів книжкових знаків (0,1а.а.) I–IV кв. НДВК  

Моніторинг електронних 

повнотекстових періодичних та 

продовжуваних видань із соціальних 

комунікацій у інтернеті 

Вивчення та аналіз інформаційних ресурсів 

– збір даних 

I–IV кв. КБ  

- Періодичні бібліотекознавчі, 

книгознавчі видання 20 – 30 рр. ХХ ст. 

Виявлено 137 номери 13 журналів, 12 електронних 

аналогів повнотекстових періодичних видань, 

складено список використаних джерел та 

відредаговано службову картотеку для 

ретровведення в БД «ХДНБ ім. В. Г. Короленка: 

видання та публікації про Бібліотеку». 

I–IV кв. КБ  

- Документи з бібліотекознавства, 

бібліографознавства та книгознавства у 

фонді ХДНБ. Видання іноземними мовами 

(1824–1990 рр.) 

За результатами вивчення фонду здійснено наукову 

обробку 120 видань. Бібліографічні записи внесено 

до електронного каталогу бібліотеки. 

I–IV кв. ВЛІМ  

Бібліотека, книги, читання на сторінках 

журналу «Перець»  

Збір, обробка, узагальнення даних, підготовка 

матеріалів до публікації за темою дослідження. 

I–IV кв. НМР  

Історія бібліотечної справи Харківщини 

Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза 

часом і кордоном: 

Пошук і опрацювання матеріалів за темами «Л. Б. 

Хавкіна і Україна», «Л. Б. Хавкіна і США», до 

інтегрованого меморіального ресурсу наукової 

спадщини та діяльності, хроніки життя та діяльності 

Л. Б. Хавкіної (1871–1949), статті «Хавкіна-

Гамбургер Любов Борисівна» до Української 

бібліотечної енциклопедії, конкурсної роботи на 

Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної на 

кращу наукову роботу та інноваційний проєкт. 

I–IV кв. КБ  

Бібліотечна освіта в Харкові на початку 

XX ст. 

Пошук і опрацювання матеріалів до статті, збірника 

«Історичні етапи становлення бібліотечної освіти в 

Україні», віртуальної виставки «Перші бібліотечні 

I–IV кв. КБ  
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Тема дослідження Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

курси в Харкові». 

Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка Здійснено пошук, збір та опрацювання матеріалів та 

відомостей:  

I–IV кв. КБ, відділи  

– пошук, збір, обробка, аналіз та 

узагальнення матеріалів до експозицій, 

заходів, електронних ресурсів 

- історичної хроніки ХДНБ за 1932–1949 рр. 

- електронного архіву документів ХДНБ, картотек, 

сторінок сайту «Історія бібліотеки» (розділів 

«Хроніка подій», «Історіографія», «Нагороди», 

«Персоналії», «Відео»), статей, книжково-

документних і віртуальних експозицій та ін. 

I–IV кв. Дирекція, 

КБ, відділи 
 

- пошук, збір та опрацювання 

відомостей з історії окремих відділів 

Проведено пошук, збір та опрацювання відомостей з 

історії відділів: 

   

 –  до історичних довідок за весь час існування. I–IV кв. ВОФ, ВІП, 

НДВК, ВСК, 

ВОК, інші 

 

– за архівними матеріалами, звітами ХДНБ до 

електронного видання історичної хроніки відділу 

«Події. Факти. Коментарі», фотоальбому 

«Затамована мить в історії книгосховища ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка». 

I–IV кв. ВОФ  

– відділу та його співробітників, за архівними 

матеріалами до статей. 

I–IV кв. ВУ  

– відділу та його співробітників до статей, 

віртуальної виставки «Ті, хто вели за собою». 

I–IV кв. ВІП  

– відділу та його співробітників до статей, 

ювілейних виставок 

I–IV кв. ІБВ  

– відділу та його співробітників до статей I–IV кв. ІБВ  

– історія розвитку каталогів періодичних видань I–IV кв. ВАК  

- вивчення персоналій Х. О. Алчевська, Є. О. Гламазда, Р. В. Онищенко, 

Л. Г. Котляр, М. М. Серебряков, П. І. Чернишова, 

І. В. Шашкова-Знаменська, Л. Б. Хавкіна, 

Г. Хоткевич, А. С. Ястребова, Г. А. Мірошниченко 

I–IV кв. КБ, ВСК, 

ІБВ, ВУ, 

ВІП, інші 

відділи 
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Тема дослідження Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

та ін. 

- пошук та підготовка матеріалів до 

доповідей та повідомлень 

4 доповіді. I–IV кв. дирекція, 

КБ, ВУ, ВІП 
 

– пошук та підготовка матеріалів до 

публікацій 

26 статей. I–IV кв. відділи  

– пошук та підготовка матеріалів до видань «Документні пам’ятки – раритети ХДНБ ім. В. Г. 

Короленка: нарис, альбом». 

I–IV кв. НДВК  

«Перша публічна бібліотека Харкова», «Скарби 

першої публічної бібліотеки Харкова». 

I–IV кв. КБ  

Музейні і меморіальні форми наукових 

бібліотек 

Аналіз контенту і структури розділу сайту «Історія 

бібліотеки». Підготовка статті за темою 

дослідження. 

ІІІ, ІV кв. КБ  

Висвітлення результатів науково-дослідної роботи 

Організація науково-практичних 

конференцій, семінарів та інших заходів 

ХХІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) 

науково-практична конференція «Короленківські 

читання 2020» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: 

історичний досвід та актуальні тенденції розвитку», 

присвячена 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка. 

ІV кв. дирекція, 

НМР, НДВК, 

відділи 

онлайн 

День дослідника з історії ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 

засідання робочої групи з вивчення історії 

бібліотеки, екскурсія до ХІМ ім. М. Ф. Сумцова (за 

проєктом «Бібліотеки та музеї Харкова»). 

І кв. КБ  

Науково-аналітичні матеріали, наукові 

доповіді, статті, інше 

Звіт про проведення державної експертизи 

культурних цінностей у ХДНБ у 2019 р. 

IV кв. НДВК За запитом 

МКІП 

Експертна довідка про кириличні видання Часослов 

(Москва, 1824) та Євангеліє учительне (Москва, 

початок ХХ ст., старообрядницька друкарня) для 

Посольства України у Республіці Болгарія та Митної 

служби цієї країни. 

ІІ кв. НДВК Запит МКІП,  

Міністерства 

іноземних 

справ 

України  

Видання «Методична діяльність публічних бібліотек IV кв. НМР  
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Тема дослідження Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

України: історичний огляд» (за результатами 

дослідження) https://bit.ly/3csYW31 

Відеолекція «Укладач “Каталогу книжок 

українською мовою Харківської громадської 

бібліотеки” Павло Мокроус: доля, діяльність і 

найближче оточення». https://www.-youtube.-

com/watch?v=DeD1P1Iu4Wo 

IV кв. ВУ  

Аудіогід «Про що мовчить бібліотека» (до 190 річчя 

ХДНБ). https://bit.ly/3bETPgU 

IV кв. ВУ  

2 віртуальні та 6 книжково-документних виставок, 

присвячених 190-річчю від часу заснування ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, історії відділів  

I–IV кв. КБ, ІБВ, 

інші відділи 
 

Результати досліджень висвітлено у 19 наукових 

доповідях та повідомленнях, 41 публікації в 

збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій, науково-довідкових ресурсах 

«Українська бібліотечна енциклопедія» 

(https://ube.nlu.org.ua/ ), 

 «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», 

(http://libenc.korolenko.-kharkov.com ), розділі сайту 

«Архівні фонди» (https://korolenko.kharkov.-

com/arhivni-fondy.html ), інших інтернет-ресурсах, у 

фаховій періодиці. 13 

I–IV кв. Дирекція, 

НДВК, ВУ, 

ІБВ, НМР, 

КБ, ВІП, 

ВСК 

 

 

 

 

                                                 
13 Див. Додаток 7 

https://bit.ly/3csYW31
https://www.-youtube.-com/watch?v=DeD1P1Iu4Wo
https://www.-youtube.-com/watch?v=DeD1P1Iu4Wo
https://bit.ly/3bETPgU
https://ube.nlu.org.ua/
http://libenc.korolenko.-kharkov.com/
https://korolenko.kharkov.-com/arhivni-fondy.html
https://korolenko.kharkov.-com/arhivni-fondy.html
file:///C:/Users/Aleksey/Desktop/17%2003Звіт%20ХДНБ%202020%20рік%2016-03.doc%23_ДОДАТОК_7
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3.4 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Участь у розробці та реалізації нормативно-правових актів 

Підготовка пропозицій до нормативно-

правових документів у галузі культури, 

бібліотечної справи (положень, 

інструкцій), участь у громадському 

обговоренні 

Підготовлено пропозиції до проєктів Закону 

України «Про внесення змін до Закону України 

"Про бібліотеки і бібліотечну справу"», постанови 

«Про затвердження Мінімальних стандартів 

забезпечення громадян культурними послугами», 

інших документів. 

I–IV кв. Дирекція, 

НМР, ВІП, 

НДВК 

За запитом 

МКІП 

Участь у громадському обговоренні: онлайн-

конференція МКІП - презентації проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова 

редакція). 

19 травня Дирекція, 

НМР 

 

Організаційне забезпечення координації та кооперування роботи бібліотек Харкова 

Забезпечення діяльності секції науково-

методичної та науково-дослідної роботи 

ХОВ УБА 

Проведено комплекс заходів відповідно до 

зведеного плану науково-методичної та науково-

дослідної роботи бібліотек Харкова на 2020 р. 

І–ІІ кв. НМР  

Засідання секції науково-методичної та 

науково-дослідної роботи ХОВ УБА 

Учасники засідання (15 осіб) обговорили основні 

підсумки методичної роботи провідних бібліотек 

Харкова 2019 р., стан реалізації корпоративних 

проєктів. Про основні наукові та методичні заходи, 

проведені бібліотекою під егідою ХОВ УБА, стан 

реалізації проєкту «Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини», доповіла голова секції, зав. НМР 

О. П. Куніч; про проведення загальнодержавних 

заходів з відзначення 150-річчя від дня народження 

Л. Б. Хавкіної, в межах міжнародного проєкту 

«Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і 

кордоном», – зав. КБ Н. І. Капустіна. Учасники 

засідання обговорили та затвердили «Зведений 

27 лютого НМР  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

план науково-методичної та науково-дослідної 

роботи бібліотек головних методичних центрів та 

громадських бібліотечних об’єднань м. Харкова на 

2020 рік», ознайомилися з виставками 

«Видавничий контент бібліотек Харкова», 

«25 років дій, змін, успіху» (до ювілею УБА), 

підготовленими КБ. 

Організаційно-методичне забезпечення 

реалізації корпоративних проєктів 

    

Корпоративний ресурс «Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини» 

Надано консультації для авторів (працівників 

ХДНБ, інших бібліотек). 

I–IV кв. НМР  

Організація діяльності бібліотек Харкова 

у межах проєкту «Взаємодія» 

– Міжвідомча нарада з питань 

корпоративної співпраці у межах проєкту. 

Учасники – представники бібліотек-партнерів (8 

осіб). Обговорено: результати реалізації проєкту у 

2019 р., питання корпоративної співпраці у 2020 р. 

(проведення спільних заходів, проєктів тощо). 

Укладено нові договори про співробітництво з 

«Укргідропроект», ХДУХТ, Будянським ліцеєм 

Харківської районної ради Харківської області; 

пролонговано – із ХМАПО, ХНТУСГ 

ім. П. Василенка, Клубом «Краєзнавець» Центром 

дитячої та юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області, представлено 

«Анонс-резюме просвітницьких заходів на 2020 

рік», запланованих ВІП. 

28 січня ВІП  

Методична підтримка формування БД 

«Соціальні комунікації: зведений каталог 

надходжень до бібліотек Харкова» 

Надання консультацій. I–IV кв. КБ  

– онлайн-засідання робочої групи 

бібліотек-учасниць корпоративного 

проєкту «Соціальні комунікації: зведений 

каталог надходжень до бібліотек Харкова» 

Учасники – представники 9 бібліотек (ЦНБ ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, ХОБД, бібліотеки ХДАК, ФБ 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, НТБ ХНТУ «ХПІ», НБ 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого) обговорили шляхи 

22 грудня КБ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

удосконалення роботи з базою даних, створеною з 

метою інформаційного забезпечення та поточного 

інформування науковців і фахівців бібліотечно-

інформаційної, архівної, музейної галузі. Модератор 

заходу, координатор проєкту О.В. Непочатова, 

ознайомила з результатами роботи по формуванню 

БД за 2019–2020 рр., науково-методичним 

забезпеченням та рекламою ресурсу. Презентована 

закрита група «База даних “Соціальні комунікації”» 

у фейсбуці, яка має стати інтерактивним 

інформаційним ресурсом та виконуватиме функцію 

комунікативного майданчика між учасниками та 

координаторами проєкту.  

Міжнародний проєкт «Бібліотекознавець 

Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» 

Листування та координація поточних завдань, стану 

реалізації проєкту між УБА, ХОВ УБА, 

бібліотеками-учасниками. 

I–IV кв. КБ  

Засідання робочої групи з вивчення історії 

ХДНБ в межах Дня дослідника у ХІМ 

ім. М. Ф. Сумцова 

У засіданні взяли участь 19 членів робочої групи з 

вивчення історії ХДНБ. Під час відвідування музею 

члени робочої групи ознайомилися з особливостями 

розкриття в музейному просторі історії рідного краю 

та розвитку його спільноти і суспільства на прикладі 

інтерактивних експозицій «Традиції та 

просвітництво. До 100-річчя Харківського 

історичного музею імені М. Ф. Сумцова», 

«Слобожани», «Калейдоскоп музейних скарбів у 

вимірі часу». 

23–24 січня КБ  

Підготовка видань та інформаційних матеріалів з питань діяльності бібліотек 

Історичний огляд «Методична діяльність 

публічних бібліотек України» (автор – 

Г.Д. Ковальчук) 

Висвітлена історія становлення науково-методичної 

роботи публічних бібліотек  України з моменту 

виникнення до сьогодення. Видання  присвячено 

190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. 

ІІІ кв. НМР  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

В. Г. Короленка, призначене фахівцям бібліотечної 

справи, суміжних галузей та сфер діяльності. 

Дайджест бібліотечних інновацій 

«БібліоSpace» (6-й вип.; укладач 

О. В. Соцков) 

Висвітлено інноваційні процеси та досвід бібліотек 

США, Тайланду, Тайваню, Макао, Південної Кореї, 

Камбоджі, Туреччини. Простежується, яким чином 

бібліотеки світу гуртували навколо себе читачів, як 

по-новому виглядав бібліотечний ландшафт, у який 

спосіб перебудовувалися традиційні послуги та 

сервіси. У розділі «БібліотекиVSпандемія» 

висвітлено діяльність бібліотек під час кризи, 

спричиненої пандемією. 

ІІІ кв. НМР  

Інш видання та електронні ресуриі14 Підготовлено та опубліковано матеріали науково-

практичної конференції «Короленківські читання 

2019», бібліографічних студій пам’яті харківського 

бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної тощо.  

I–IV кв. Відділи  

Узагальнення даних про основні 

бібліотечні заходи у Харкові 

    

– «Зведений план науково-методичної та 

науково-дослідної роботи бібліотек 

головних методичних центрів та 

громадських бібліотечних об’єднань 

м. Харкова на 2020 рік» 

Відображено наукові, методичні заходи з 

професійного розвитку бібліотекарів, тематику 

наукових досліджень, видавничої продукції тощо. 

План обговорено і затверджено на засіданні секції 

ХОВ УБА, представлено на сайті. 

 

І кв. 

 

НМР 

 

За участю 

бібліотек 

Харкова 

– «План роботи Харківського обласного 

відділення (філії) ВГО Українська 

бібліотечна асоціація на 2020 р.» 

Підготовлено та опубліковано на сайті ХОВ УБА. І кв. Заст. 

директора 

Л.В.Глазу-

нова, НМР 

 

– «Звіт про роботу Харківського 

обласного відділення (філії) ВГО 

Українська бібліотечна асоціація за 

2019 р.» 

Підготовлено та опубліковано на сайті ХОВ УБА. І кв. 

                                                 
14 Див. Додаток 7 НОНЕЛЕКТРОННІ ТА ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

– матеріали до «Зведеного плану основних 

заходів бібліотек України на 2021 рік»  

На запит НБУ імені Ярослава Мудрого (від 

01.12.2020 за №330/19-12) підготовлено матеріали 

про основні заходи бібліотеки (заплановані у 

межах наукової, соціокультурної та інших 

напрямах діяльності) 

IV кв. НМР  

Вивчення та аналізування діяльності 

бібліотек 

Доопрацювання рукопису «Методична діяльність 

публічних бібліотек України: історичний огляд». 

І кв. НМР  

Вивчення досвіду ОУНБ України з популяризації 

технічної літератури. Підготовлено матеріали 

«Електронні ресурси ОУНБ України: інформаційне 

забезпечення виробничої сфери, бізнесу» до 

узагальнюючої довідки.  

І – ІІ кв. НМР  

Рецензування наукових та навчально-методичних праць, підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

Підготовка рецензій та відгуків Підготовлено 9 рецензій та відгуків на монографії, 

навчально-методичні матеріали, автореферати 

дисертацій тощо 

I–IV кв. Дирекція, 

відділи 
 

Відгуки на дисертації та автореферати 

дисертацій 

Відгук на автореферат дисертації М. А. Назаровець 

«Цифрові інструменти підтримки наукової 

комунікації в бібліотеках закладів вищої освіти», 

представленої на здобуття наукового ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – 

книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство (https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_-

rob/specrada/specrada.html) 

грудень заст. дир. з 

наукової 

роботи 

Л.В. 

Глазунова 

 

Рецензії на освітньо-професійні програми 

 

 

Освітньо-професійна програма «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа». Рівень вищої освіти 

– перший (бакалаврський) / Нац. аерокосм. ун-т ім. 

М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т» 

https://khai.edu/assets/files/Osvit_program/bakalavri/op

p-029-2020.pdf  

березень заст. дир. з 

наукової 

роботи 

Л.В. 

Глазунова 

 

Рецензії на бібліографічні покажчики Підготовлено та відправлена до «Вісника Книжкової грудень Заст. дир. з  

https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_-rob/specrada/specrada.html
https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_-rob/specrada/specrada.html
https://khai.edu/assets/files/Osvit_program/bakalavri/opp-029-2020.pdf
https://khai.edu/assets/files/Osvit_program/bakalavri/opp-029-2020.pdf
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

палати» рецензію на видання «Дисертації, захищені 

у спеціалізованих вчених радах Харківської 

державної академії культури : до 25-річчя створення 

спеціаліз. вчених рад : бібліогр. покажч. / М-во 

культури та інформ. політики України, Харків. держ. 

акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, 

О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. 

Н. М. Кушнаренко]. Харків : ХДАК, 2020. 146 с.» 

наукової 

роботи Л.В. 

Глазунова 

Рецензії на дипломні роботи Підготовлено 4 рецензії на дипломні роботи 

бакалаврів та магістрів ХДАК. 

I–IV кв. заст. дир. з 

наукової 

роботи Л. В. 

Глазунова, 

ВУ, НМР, КБ 

 

Актуалізація професійних ресурсів 

Сайт ХДНБ, розділ «Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини» 

Розміщено 11 статтей. I–IV кв. НМР  

Сайт ХОВ УБА Опубліковано 122 повідомлення, зареєстровано 

12 187 відвідування 

I–IV кв. НМР  

Блог «Школа бібліотечного 

журналіста» 

Опубліковано 18 повідомлень. Зареєстровано 23149 

відвідувань 

I–IV кв. НМР  

Блог «Методист бібліотеки» Зареєстровано 14608 переглядів. I–IV кв.   

Блог «Регіональний конкурс імені 

Л. Б. Хавкіної» 

Актуалізовано 2 сторінки. Зареєстровано 614 

відвідувань 

I–IV кв. КБ  

Ресурси у фейсбуці:  I–IV кв.   

Група «Бібліотеки: Схід – Захід» Опубліковано 250 повідомлення, 153 учасника I–IV кв. ВІП  

Сторінка «Бібліотека об’єднує нації та 

культури» 

Опубліковано 33 повідомлення-репости з 

коментарями, 1 допис. Всього 781 читачів. 

I–IV кв. НМР  

Сторінка «Всеукраїнський конкурс імені 

Л. Б. Хавкіної» 

Розміщено 56 постів, зареєстровано 168 підписників, 

охоплення – 5460. 

I–IV кв. КБ  

Робота з БД ХОВ УБА Реєстрація членів ХОВ УБА. Надсилання номерів 

членських квитків за запитом. Консультування 

I–IV кв. НМР  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

бібліотечних фахівці з алгоритму вступу до 

відділення, поновлення членства. 

Організація заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців України, Харкова 

Семінар «Підвищення професійної 

компетентності шкільного бібліотекаря 

в сучасних умовах» (для шкільних 

бібліотекарів Новобоварського та 

Немишлянського районів м. Харкова) 

Учасники – 30 бібліотекарів ЗВО І–ІІ рівнів 

акредитації. Прочитано методичні лекції: 

«Практичне індексування та використання УДК для 

організації систематичних каталогів у шкільних 

бібліотеках» (ВСК, Л.П. Козоріз), «Сучасні форми 

реклами книги: буктрейлер, буккросинг, 

бібліофреш» (НМР, К.М. Вірютина), «Технологія 

монтажу» (НМР, А.А. Тіщенко), «Можливості ХОВ 

УБА у професійному розвитку бібліотекарів» (заст. 

директора з наукової роботи Л.В. Глазунова), 

«Соціокультурна діяльність бібліотек у сучасних 

умовах» (зав. СЦ О.І. Крутас), презентовано 

книжкоу виставку «Бібліотека у медіа-просторі» 

(СЦ, І. Є. Зубрицька) 

6 лютого СЦ, НМР, 

ВСК 

За запитом 

метод. 

об’єднання 

бібліотек 

ЗВО І–ІІ 

рівнів 

акредитації 

Всеукраїнський конкурс для молодих 

бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на 

кращу наукову роботу та інноваційний 

проєкт 

Координація поточних завдань, стану реалізації 

проєкту між УБА, ХОВ УБА, бібліотеками-

учасниками, затвердження Положення про конкурс, 

уточнення та узгодження питань з його організації. 

Листування та координація завдань між членами 

Оргкомітету; підготовлено пропозиції до 

нагородження переможців від ХОВ УБА. 

I–IV кв. КБ За 

підтримки 

УБА, ХОВ 

УБА 

Дистанційний курс «Бібліотека в 

цифровому середовищі. 

Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент» 

Партнери: ДА ВГ «Основа», ХОВ УБА, 

корпорація «Ранок». Платформа 

«MOODLE» 

Учасники, 17 фахівців публічних бібліотек та 

бібліотек закладів освіти (ЗОШ і ЗВО) Харкова, 

Дніпра, Київської, Запорізької, Житомирської, 

Одеської, Донецької областей, переглядали 

вебінари, завантажували презентації та додаткові 

матеріали, виконували практичні завдання, 

проходили тестування. Проведено вебінари 

17 лютого–

6 березня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 
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«Створюємо актуальний контент: практичні поради 

для бібліотек» (М. С. Медведська, заст. директорки 

ХОБД), «SMM Storytelling» (І.Г. Лянна, засновниця 

Школи практичної журналістики та Kharkov 

Storytelling Club. Експерт у сфері комунікацій 

(політичний PR)). Найкращі за результатами 

навчання отримали призи – QR-книжки від партнера 

заходу – корпорації «Ранок». 

Дистанційний курс «Бібліотека в 

цифровому середовищі. 

Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент». 

 Партнери: ДА ВГ «Основа», ХОВ УБА, 

корпорація «Ранок». Платформа 

«MOODLE» 

Відбувся позапланово, у зв`язку з введенням 

карантину. Тематичний план складався з 11 тем, 

тестів, практичних завдань. Зареєстровано 36 осіб. 

Пройшли навчання та отримали сертифікати – 32 

учасника (викладач Національного університету 

«Львівська політехніка», бібліотекарі публічних та 

шкільних бібліотек України). Куратори та спікери 

курсу: заступник директора з наукової роботи ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, канд. наук із соц. комунікацій, 

голова Президії ХОВ УБА Л.В. Глазунова; зав. 

сектором НМР К. М. Вірютіна. 

30 березня 

–10 квітня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

 

VIIІ Всеукраїнська (з міжнародною 

участю) онлайн-школа бібліотечного 

журналіста «Мультиплатформна 

бібліотечна журналістика. Інстаграм: 

базові навички» 

Зареєструвалось 150 осіб, відібрано 30 учасників. 

Слухачі – представники публічних бібліотек і 

бібліотек закладыв освіти з 14 областей України 

(Львівської, Волинської, Хмельницької, 

Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, 

Київської, Сумської, Полтавської, Харківської, 

Дніпропетровської, Одеської, Донецької, 

Луганської) і Республіки Білорусь навчалися 

дистанційно. Тьютори – канд. наук із соц. 

комунікацій, заст. директора з наукової роботи 

Л. В. Глазунова; працівники НМР О.В. Соцков, 

В.В. Лужанчук, К.М. Вірютіна, А.А. Тіщенко. Згідно 

14–30 

квітня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

За 

підтримки 

ХОВ УБА 
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з програмою (представленою на блозі 

https://journalist-library.blogspot.-com-/2020/04/-8_10.-

html), слухачі опрацювали 8 тематичних модулів, 

прослухали 8 прямих ефірів, самостійно 

знайомилися з презентаціями, відеотьюторіалами, 

рекомендованими джерелами, проходили 

тестування, спілкувалися із спікерами, виконали 

практичні завдання – опублікували три пости в 

інстаграмі (про улюблену книгу, анонс заходу, 

реклама бібліотечного сервісу чи книги з фонду із 

застосуванням інтерактиву у сторіз). 28 учасників 

отримали електронні сертифікати (ті, хто виконав 

усі завдання), 13 – електронні дипломи за активність 

у навчанні та креативність у виконанні завдань. 

Слухачі долучилися до флешмобу у фейсбуці 

«#8ВсеукраїнськаШБЖ. Навчаюсь. Удосконалююсь. 

Розвиваюсь!». Відгуки та враження про перебіг 

подій на #8ВсеукраїнськаШБЖ представлені у 

фейсбуці: https://www.f-acebook.-

com/events/194782505153112-/?active-_tab-

=discussion, та на дошці знань https://padlet.c-

om/libjournalist-/6ag1xkw5-rqzk. 

IХ Всеукраїнська (з міжнародною участю) 

онлайн-школа бібліотечного журналіста 

«Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові 

навички» 

Учасники – 26 фахівців публічних бібліотек і 

бібліотек закладів освіти з 12 областей України 

(Львівської, Рівненської, Хмельницької, 

Тернопільської, Житомирської, Київської, 

Запоріжської, Харківської, Дніпропетровської, 

Черкаської, Донецької, Луганської) і Республіки 

Білорусь – зустрілися з тьюторами під час відео, 

опрацювали шість тематичних модулів (презентації, 

корисні ресурси, тести, тьюторіали), виконали 

15–30 

червня 

Заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова 

НМР 

За 

підтримки 

ХОВ УБА 

https://journalist-library.blogspot.-com-/2020/04/-8_10.-html
https://journalist-library.blogspot.-com-/2020/04/-8_10.-html
https://www.facebook.com/hashtag/8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%B6?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%B6?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.f-acebook.-com/events/194782505153112-/?active-_tab-=discussion
https://www.f-acebook.-com/events/194782505153112-/?active-_tab-=discussion
https://www.f-acebook.-com/events/194782505153112-/?active-_tab-=discussion
https://padlet.c-om/libjournalist-/6ag1xkw5-rqzk
https://padlet.c-om/libjournalist-/6ag1xkw5-rqzk
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практичні завдання (зробити пост в інстаграмі на 

вибір), мали можливість виправити пости згідно з 

зауваженнями, і представити посилання на них у 

дошці виконаних завдань: https://-padlet.-com-

/libjournalist/jbvfm6b8worhr9l4. Окрім навчання, 

слухачі взяли участь у флешмобі 

«#9ВсеукраїнськаШБЖ. Навчаюсь. Удосконалююсь. 

Розвиваюсь!», де показали, як цікаво та напружено 

відбувається дистанційне навчання на карантині. 

Відгуки та враження про перебіг представлені у 

фейсбуці: https://www.facebook.-com/-

events/270605817393478/, на віртуальній дошці 

«Знаю, хочу дізнатися, дізналась» https://padlet.-

com/libjournalist/htslmeveoww5rbqc. За запитами 

учасників проведено додатковий онлайн-тренінг на 

тему «Прямий ефір у інстаграм» (спікер – провідний 

бібліотекар НМР А.А. Тіщенко). 20 слухачів, які 

опрацювали навчальні модулі і виконали практичне 

завдання (пост в інстаграмі) отримали електронні 

сертифікати. 

Дистанційний курс «Журналістика у 

школі/журналістика в бібліотеці: базові 

навички» 

Організатори: ХОВ УБА, ДА ВГ 

«Основа»; партнери: корпорація «Ранок», 

«Школа практичної журналістики», 

Харківська обласна бібліотека для юнацтва 

Слухачі, 59 фахівців публічних бібліотек та 

бібліотек закладів освіти, доцент кафедри 

журналістики Національного педагогічного ун-та 

ім. Драгоманова, редактор газети «Джерело», брали 

участь у вебінарах, відповідали на тести, виконували 

практичні завдання – різноманітні медіапроєкти: 

створювали лонгриди, нотатки у фейсбук, верстали 

газети, працювали в конвергентній редакції, 

рекламували створені медіа-проєкти у фейсбуці, 

отримали електронні сертифікати та дипломи. 

1–12 

червня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

 

Х Всеукраїнська онлайн-школа Для участі було подано 173 заявки, до навчання 25 серпня – заст.  

https://-padlet.-com-/libjournalist/jbvfm6b8worhr9l4
https://-padlet.-com-/libjournalist/jbvfm6b8worhr9l4
https://www.facebook.com/hashtag/8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%B6?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.-com/-events/270605817393478/
https://www.facebook.-com/-events/270605817393478/
https://padlet.-com/libjournalist/htslmeveoww5rbqc
https://padlet.-com/libjournalist/htslmeveoww5rbqc
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бібліотечного журналіста 

«Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові 

навички» 

У межах грантового проєкту 

«Бібліотечний інтерактив: цифрові 

інструменти для освіти та саморозвитку» 

за підтримки House of Europe (Дім Європи) 

відібрано 60 фахівців наукових, публічних і 

бібліотек закладів освіти, представників обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти з 

різних регіонів України (географія учасників – 

https://bit.ly/3m75PLd). Слухачі опанували 

10 модулів: самостійно опрацювали навчальні 

матеріали (презентації, рекомендовані джерела, 

тьюторіали), пройшли тестування, долучились до 

відео, наживо із тьюторами і виконали практичне 

завдання, долучились до флешмобу 

«#10ВсеукраїнськаШБЖ. Навчаюсь. 

Удосконалююсь. Розвиваюсь!». Пости слухачів 

представлені на сторінці заходу у фейсбуці 

(https://www.facebook.com/events/-31513552-285-

9307/). За результатами навчання, 52 учасники, які 

опанували навчальні модулі та виконали практичне 

завдання, отримали електронні сертифікати. 

4 вересня директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

Цикл занять із редагування статей у 

Вікіпедії (співрганізатори – ГО «Вікімедіа 

Україна»). 

У межах грантового проєкту 

«Бібліотечний інтерактив: цифрові 

інструменти для освіти та саморозвитку» 

за підтримки House of Europe (Дім Європи) 

Мета – розширення контенту Вікіпедії, поглиблення 

навичок з редагування та написання нових вікі-

статей. Результат: написання нових статей, 

редагування та доповнення раніше створених. 

Проведено 5 занять (координатором ГО «Вікімедіа 

Україна» у Харківській області С. Петровим), дві 

онлайн-зустрічі (загальна кількість учасників – 30 

осіб), під час яких учасники дізналися про основні 

правила Вікіпедії, як створювати й доповнювати 

статті та інші корисні лайфхаки роботи з 

інформацією у Вікіпедії; три віківишколи із 

редагування статей у Вікіпедії (загальна кількість 

учасників – 29 осіб) учасники дізналися про 

можливості участі в проєктах Вікіпедії, принципи та 

липень-

вересень 

ІБВ  

https://bit.ly/3m75PLd
https://www.facebook.com/events/-31513552-285-9307/
https://www.facebook.com/events/-31513552-285-9307/


63 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

мотивацію до участі, напрями розвитку, редагували 

раніше створені статті, оформлювали фото. 

ХХІІІ Всеукраїнська (з міжнародною 

участю) науково-практична конференція 

«Короленківські читання 2020» за темою 

«Бібліотеки, архіви, музеї: історичний 

досвід та актуальні тенденції розвитку» 

Проведена у дистанційному режимі 

(Платформа «Zoom») 

Взяли участь 150 працівників культури, освіти, 

архівних установ, громадських організацій з Дніпра, 

Івано-Франківська, Запоріжжя, Львова, Києва, 

Одеси, Полтави, Сум, Ужгорода, Харкова, 

Чернігова, інших міст України, а також Мінська 

(Республіка Білорусь). Модератор – заступник 

директора з наукової роботи ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка Л. В. Глазунова. Представлено 48 

доповідей та повідомлень. Працювали дві постерні 

сесії (платформа Padlet): напрям 1. «Бібліотеки, 

архіви, музеї: культурно-ціннісні орієнтири 

сучасного світу»; напрям 2. «Роль документних 

пам’яток в історії формування та діяльності 

українських бібліотек, архівів та музеїв»; майстер-

клас «Організування і просування крос-медійних 

проєктів» (платформа Google Meet). Наживо 

заслухано п’ять доповідей. Презентовано видання 

НМР «Методична діяльність публічних бібліотек 

України: історичний огляд», дайджест бібліотечних 

інновацій «БібліоSPACE» (вип. 6). 

22–23 

жовтня 

Дирекція, 

НМР, НДВК 

 

– Майстер-клас «Організування і 

просування кросмедійних проєктів»  

(у межах ХХІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Короленківські 

читання 2020») 

Тренер – редактор, видавець, доктор наук із 

соціальних комунікацій, професор кафедри 

видавничої справи та редагування Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

М. І. Женченко. Взяли участь 50 бібліотекарів 

наукових, публічних бібліотек, а також бібліотек 

ЗВО України і Республіки Білорусь, представники 

громадських організацій. Розглянуто питання: 

поняття «кросмедіа», моделі організування 

23 жовтня   



64 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

кросмедійного виробництва; цифрові платформи для 

управління колаборативним робочим процесом 

(характеристика, переваги недоліки платформ для 

проєктного менеджменту Microsoft Project, 

Basecamp, Todoist, Wunderslist та ін.); цифрові 

інструменти популяризації проєктів, інструменти 

для створення розсилок електронною поштою. 

Sendpulse VS Mailchimp. Відбувся практикум зі 

створення розсилки у SendPulse. Учасники отримали 

електронні сертифікати. 

Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходах з професійного розвитку бібліотекарів 

Навчально-тематичний семінар за темою 

«Діяльність публічних бібліотек-філій у 

соціокультурному просторі регіону: 

пошук нових форм та методів роботи» 

(для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, завідувачів бібліотек-філій 

публічних бібліотек та бібліотечних 

працівників Харківської області та міста 

Харкова) 

Організатор: ХОНМЦПКПКЗ 

Учасники, 28 бібліотекарів публічних бібліотек 

Харкова і області, ознайомилися: з можливостями 

ХОВ УБА в професійному розвитку бібліотекарів 

(повідомлення заст. директора ХДНБ, голови 

президії ХОВ УБА Л.В. Глазунової); з досвідом 

публічних бібліотек України в реалізації 

інформаційних, культурно-просвітніх та соціальних 

проєктів, зокрема, проєкту ПУЛЬС «Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», 

та роботою Харківського прес-клубу «ПУЛЬС» як 

майданчика для висвітлення бібліотеками діяльності 

з інформування про процес децентралізації і 

налагодження діалогу між громадою, ЗМІ та 

владою, проєктами ХДНБ (зав. сектору НМР 

К.М.Вірютіна); з використання хмарних технологій 

у бібліотечній діяльності (А.А.Тіщенко); 

інноваційними напрямами діяльності зарубіжних 

бібліотек (О.В. Соцков) та відображенням їх в 

дайджесті бібліотечних інноваційі «БібліоSpace». 

Учасники отримали каталоги видавництва «Ранок» 

20 лютого НМР За запитом 

ХОНМЦП

КПКЗ, у 

межах 

роботи 

ХОВ УБА 
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(партнера ХДНБ ім. В. Г. Короленка і ХОВ УБА), 

примірники видання «БібліоSpace». 12 слухачів 

стали членами ХОВ УБА. 

Семінар-практикум «Бібліотека: ідеї, 

майстерність, досвід» на базі Чугуївської 

міської ЦБС 

Голова Президії ХОВ УБА, заступник директора з 

наукової роботи ХДНБ імені В.Г. Короленка 

Л.В. Глазунова презентувала проєкти ХОВ УБА та 

ХДНБ. Кількість учасників – 23 особи. 

7 лютого Заст. дирек-

тора 

Л. В. Глазу-

нова 

Організато

ри: ХОВ 

УБА, 

ХОБЮ; 

партнер – 

корпорація 

«Ранок» 

Семінар-практикум «Бібліотека: ідеї, 

майстерність, досвід». Відбувся на базі 

Дергачівської ЦБС Харківської області 

Повідомлення про проєкти ХОВ УБА та ХДНБ, 

орієнтовані на професійний розвиток фахівців 

бібліотечної справи. Кількість учасників – 22 особи. 

26 лютого Заст. дирек-

тора Л. В.  

Глазунова 

Вебінар «Як бібліотеки згуртовують 

громаду під час карантину» 

У межах діяльності пресклубів бібліотек 

(проєкт ПУЛЬС/IREX). Інформаційний 

партнер –УБА 

Участь в організації, модерація заходу (в режимі 

«живого спілкування»). Учасники: 100 бібліотекарів 

з різних регіонів України. Ключові спікери, фахівці 

публічних бібліотек України, ділилися досвідом 

співпраці, психологічної та інформаційної 

підтримки громади в умовах соціальної ізоляції, 

організації соціальних і навчальних проєктів. 

Бібліотекар ІБВ С. Телегіна розповіла про роботу 

інтернет-клубу «КЛІК» для людей похилого віку 

(60+) під час карантину, організацію навчання і 

спілкування учасників клубу в умовах вимушеної 

самоізоляції. 

28 квітня НМР, ІБВ  

Всеукраїнський конкурс «Бібліотека + 

громада: разом до успіху!» 

Організатори: пресклуби бібліотек проєкту 

ПУЛЬС/IREX 

Участь в організації та проведенні. Подано 67 заявок 

від бібліотекарів ОТГ, які розповіли на сторінці 

бібліотеки у фейсбуці власну історію успіху, яка 

пов’язана із співпрацею з мешканцями громади, 

громадськими активістами чи спілками, ЗМІ, 

органами місцевого самоврядування.  

6–30 квітня НМР  

Онлайн-конференція МКІП з презентації 

проєкту Закону України «Про внесення 

Участь у підготовці пропозицій до проєкту Закону в 

межах громадського обговорення. 

20 травня Дирекція, 

НМР 
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змін до Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» (нова редакція) 

Онлайн-лекція «Оцінка ефективності 

культурних заходів» 

Лектор – старший викладач кафедри менеджменту 

соціально-культурної діяльності БДУКМ 

Д.Ю. Мотуйза. Відбулася в межах професійної 

співпраці ХОВ УБА, ХДНБ з БДУКіМ. До заходу 

долучилися фахівці ХДНБ (30 осіб) та інших 

бібліотек України (Миколаївського РВ УБА, 

Львівської, Полтавської ОУНБ).  

3 червня НМР  

Круглий стіл «Посилення спроможності 

публічних бібліотек в контексті 

цифровізації суспільства» 

(в онлайновому форматі, організатор – 

Рівненська ОУНБ) 

Участь у роботі, виступ з доповіддію «Digiskills 

бібліотекаря: можливості дистанційної освіти» (заст. 

директора з наукової роботи Л. В. Глазунова, зав. 

сектору НМР К. М. Вірютіна; https://www.-

youtube.com/watch?v=-S2X1kog3-VQ&t=7825s). 

23 вересня Заст. дирек-

тора Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

 

Конкурс відеороликів «Зручно, корисно, 

доступно: вийти за межи стереотипів» 

(Добропільська ЦБС, Донецька обл.) 

У складі експертної ради здійснювалася оцінка 

відеороликів, підготовлених працівниками міської 

ЦБС (К.М. Вірютіна, зав. сектором НМР)  

30 вересня НМР За запитом 

Обласний конкурс «Краща бібліотека 

Харківщини» (організатори ХОБЮ, за 

підтримки Департаменту культури і 

туризму ХОДА, ХОВ УБА) 

Участь у роботі журі конкурсу (голова журі – голова 

ХОВ УБА, канд. наук із соц. комунікацій 

Л. В. Глазунова);  

Участь в онлайн-брифінгу «Підсумки конкурсу 

«Краща бібліотека Харківщини 2020». 

ІІ-ІІІ кв. 

 

 

15 жовтня 

Заст. дирек-

тора Л.В. 

Глазунова 

 

Конференція «Онлайнове мережування 

молодих бібліотекарів»  
Організатори: Молодіжна секція УБА, 

УБА 

Участь у роботі. Представлено доповідь 

«Професійний розвиток наперекір долі» (провід. 

бібліотекар А. А. Тіщенко). Зустріч відбулася на 

платформі «Zoom». 

22 жовтня НМР  

Всеукраїнська науково-практична Методист Г.Д. Ковальчук представила матеріали 26–30 НМР В онлайн-

https://www.-youtube.com/watch?v=-S2X1kog3-VQ&t=7825s
https://www.-youtube.com/watch?v=-S2X1kog3-VQ&t=7825s
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інтернет-конференція «Бібліотека у 

призмі WEB-технологій: традиційні та 

модерні послуги і очікування 

користувача» 
Організатор – НБ ХДУХТ 

доповіді на тему «Сучасні вектори розвитку 

науково-методичної діяльності публічних бібліотек 

України». 

жовтня форматі 

Онлайн-конференція «Створення 

національного еталону Універсальної 

десяткової класифікації»  
Організатори – Львівська ННБ України ім. 

В. Стефаника, Книжкова палата України 

ім. Івана Федорова 

Участь у роботі конференції, виступ з доповіддю, 

присвяченою питанням упровадження УДК у ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, ролі Книжкової палати України 

в науковому, організаційному та нормативно-

методичному забезпеченні використання УДК 

(головний бібліотекар М. М. Чегринець). 

9 

листопада 

ВСК  

Щорічна конференція «Українська 

бібліотечна асоціація – виклики, дії, 

рішення» ( 

Організатор –УБА; онлайн 

Участь у розширеному засіданні Президії УБА 

(голова президії ХОВ УБА, заст. директора 

Л. В. Глазунова)  

18 

листопада 

Л.В. 

 Глазунова 

 

Зареєстровані фахівці ХДНБ (12 працівників) 

долучитись до пленарного засідання, роботи студій 

та круглих столів. На студії «Бути і пам'ятати: 

ідентичнісний вимір бібліотечної практики» 

представлене повідомлення «Вебресурс 

“Краєзнавство” ХДНБ ім. В. Г. Короленка: цифрові 

активи поширення знань» (фахівці ВУ 

О.М. Дмитрієва, В.Р. Антонова) 

19–20 

листопада 

НМР, ВУ,  

інші відділи 

 

VII Міжнародний науковий семінар 

«Adfontes: наукові дослідження 

книжкових пам’яток та рідкісних 

видань» 

Організатори: ЦНБ ХНУ імені 

Відкрила семінар заст. директора з наукової роботи 

ХДНБ, голова ХОВ УБА Л. В. Глазунова. Брали 

участь та отримали сертифікати учасника 

працівники НДВК (І.  Лосієвський, О. Ісаєнко та 

інші), ВКР (Л. Калініченко, В. Півень). 

17–18 

листопада 

Заст. дирек-

тора Л.В. 

Глазунова, 

НДВК, ВКР 
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В. Н. Каразіна, ХОВ УБА 

Міжнародна наукова онлайн-конференція 

«Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії 

розвитку» 

Організатор – ХДАК 

Участь у роботі, доповідь на тему «Бібліотечне 

обслуговування на карантині: нові виклики часу (з 

досвіду роботи відділу науково-інформаційного 

забезпечення інноваційних процесів Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка)» 

(Г. В. Прохорова)  

26 

листопада 

ВІП  

Вебінар «Project Outcome: оцінка 

ефективності бібліотечних послуг» 
Організатор: Запорізька ОУНБ  

Організація колективного підключення до онлайн-

заходу фахівців ХДНБ (взяли участь 15 осіб), 

проведеного на базі Регіонального консультаційно-

тренінгового центру Запорізької ОУНБ.  

1 грудня НМР, 

відділи 

 

 

Науково-практичний семінар 

«Універсальна десяткова класифікація: 

нові можливості інформаційно-

пошукової системи» 

Організатор: Книжкова палата України 

імені Івана Федорова 

Організовано колективне підключення до семінару 

фахівців ХДНБ (26 осіб), проведеного у межах 

заходів із підвищення кваліфікації систематизаторів, 

співробітниками відділу класифікаційних систем 

Книжкової палати України імені Івана Федорова 

(завідувач відділу В. М. Муравйова, працівники  

Л. В. Качан та А. М. Діденко). Захід відбувся онлайн 

на платформі «Google Meet». 

3 грудня ВСК, відділи 

 

 

Семінар представників Харківського 

обласного МО працівників бібліотек 

закладів фахової передвищої освіти за 

темою «Бібліотеки закладів фахової 

передвищої освіти в умовах карантину: 

виклики та засоби їх вирішення» 

Учасники – 20 бібліотекарів. Фахівці НМР 

прочитали лекції на тему: «Бібліотечні івенти в 

онлайні: формати, платформи, сервіси»  

(К.М. Вірютіна), «Бібліотечний онлайн-захід: що 

потрібно знати організатору» (А.А. Тіщенко), 

презентували видання «Методична діяльність 

публічних бібліотек України: історичний огляд» 

(автор Г.Д. Ковальчук). 

17 грудня СЦ, НМР  
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Семінар «Інклюзія в культурі: підходи і 

практика для щоденного використання» 
(Федеральне Міністерство закордонних 

справ Німеччини, ГО «DRAe.V», 

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»; 

проєкт «INKuLtur – за інклюзію в 

культурі») 

У заході взяли участь представники шести 

національних та державних бібліотек України (від 

ХДНБ – Л.В. Глазунова, головний бібліотекар НМР 

В. В. Лужанчук). Йшлося про проєкт «INKuLtur – за 

інклюзію в культурі», права осіб з інвалідністю; 

доступність бібліотек для осіб з інвалідністю тощо.  

16 – 17 

грудня 

Заст. дирек-

тора Л.В. 

Глазунова, 

В. В. 

Лужанчук 

(НМР) 

 

Підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців ХДНБ  

Організація та проведення заходів на 

базі бібліотеки 

Проведено заходи, орієнтовані на розвиток 

професійних компетенцій працівників. 

I–IV кв. НМР, інші 

відділи 

 

Навчальний інтенсив «Insta-лаб» (для 

учасників групи з просування ХДНБ у 

інстаграмі; на базі Німецького читального 

залу) 

Працівники НМР провели 6 занять для фахівців 

відділів (ВОК, ВСК, ВЛІМ, НДВК, ВКР, ВІП, НВВ, 

СЦ, ВАК, ІБВ, ВФД, ВУ, ВРД, МБА, ВОФ; 16 осіб), 

які опановували функціонал і можливості 

інстаграму, інструменти і сервіси для створення 

візуального та інтерактивного контенту, роботу з 

текстом. 

лютий НМР, 

відділи 

 

– «Особливості зйомки на мобільний 

телефон, обробка фотографій» 

Учасників групи обробляли фотографії за 

допомогою редактора Snapseed, створювали 

фотографії в стилі Flat Lay та «жива книга» (тренер 

– голов. бібліотекар В.В. Лужанчук) 

5–6 

лютого 

НМР, 

відділи 

 

– «Правила дизайну постеру» Співробітники знайомилися з правилами дизайну, 

аналізували афіші заходів в Інстаграмі, створювали 

постер заходу в сервісі Canva (тренер – 

К.М. Вірютіна, зав. сектором) 

7 лютого НМР  

– «Основні правила монтажу, публікації 

відео у мережi Інстаграм» 

Співробітники знайомилися з правилами монтажу, 

вчились публікувати відео та анімовані файли у 

мережi Інстаграм (на сторінці профілю, у сторіз), 

розглядали основні можливості створення 

інтерактивних сторіз, використання додатків для 

10 лютого НМР  
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створення автентичного контенту (тренер 

А.А. Тіщенко, провідний бібліотекар) 

– «Написання текстів в мережі 

Інстаграм» 

Фахівці опановували навчки з написання текстів, 

вивчали інструменти копірайтингу, інстаграм-

верстування, дізнавалися, яким чином керувати 

хештегами, виконували завдання з написання 

мотивуючих, інформативних та інших текстів 

(тренер О.В. Соцков, методист). 

12 лютого НМР  

– Підсумкове заняття Учасники обговорювали виконані домашні 

завдання, відповідали на тести, планували подальшу 

діяльність. 

18 лютого НМР  

Лекція «Грантові можливості для 

бібліотекарів: за матеріалами Школи 

соціального проєктування і грантрайтингу 

“Open Grants School”» 

Спікер та лектор заходу І. А. Карнаух, головний 

бібліотекар НМР. Були присутні 15 співробітників 

(ВОК, ВСК, НВВ, ВУ, СЦ, НМР, ВЛІМ, ВОФ, ВІП). 

19 лютого НМР  

Презентація Всеукраїнського конкурсу 

серед молодих бібліотекарів на кращу 

наукову роботу та інноваційний проєкт 

імені Л. Б. Хавкіної асідання для молодих 

фахівців ХДНБ 

Обговорено умови участі, правила та вимоги 

молодіжного конкурсу імені Л. Б. Хавкіної 

(повідомлення Ю. В. Ходарєвої), надано 

консультації щодо підготовки конкурсних робіт. 

Учасники засідання – 6 працівників . 

25 червня КБ  

Заняття з циклу «Організація та 

проведення бібліотечного онлайн-

заходу: формати, платформи, сервіси» 

Працівники НМР провели 5 занять. До них 

долучилися фахівці відділів (21 особа), які планують 

проведення онлайн-заходів (ВОК, ВСК, ВЛІМ, 

НДВК, ВІП, НВВ, СЦ, ІБВ, ВУ, ВОФ, КБ). 

грудень НМР  

– «Онлайн-конференція у Zoom» Співробітники знайомилися з платформою «Zoom»: 

реєстрація, проведення конференції. Розглядали 

основний функціонал, налаштування нового 

аккаунта. (тренер – провідний бібліотекар 

А.А.Тіщенко) 

8 грудня НМР 

 

 

– практикум «Марафон конференцій у 

Zoom» 

Слухачі розглянули основний функціонал, 

навчилися долучатися до конференції та створювати 

10 грудня НМР  
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власну, модерувати її, виступати як спікери, 

відпрацювати різні варіанти демонстрації екрану 

(тренер – провідний бібліотекар А.А. Тіщенко) 

– заняття «Онлайн-конференція у Google 

Meet» 

Фахівці розглядали особливості проведення 

конференції на платформі (етапи, варіанти 

створення, відмінності функціоналу організатора та 

учасника), планували їх за допомогою Google-

календаря, працювали на інтерактивній дошці 

Jamboard (тренер зав. сектором К.М. Вірютіна). 

15 грудня НМР  

– практикум «Марафон конференцій у 

Google Meet» 

Відбувся із застосуванням техніки, отриманої за 

проєктом «Бібліотечний інтерактив: цифрові 

інструменти для освіти та саморозвитку» (за 

підтримки Європейського Союзу за програмою Дім 

Європи). Опрацьовувалися навички роботи у сервісі, 

варіанти демонстрації екрана і налаштування. 

17 грудня НМР  

– заняття «Інтерактив в онлайні: сервіси 

для опитувань і тестувань (Mentimater, 

Vevox, Kahoot)» 

Розглянуто інструменти та можливості сервісів 

колаборативної роботи: інтерактивних онлайн-

дошок (Padlet, Miro, Jamboard), колективного 

майндмепінгу (Coggle, Popplet). За допомогою 

гаджетів та сервісів онлайн-опитувань і тестувань 

перевірено отримані знання. Завдяки сервісу 

«Mentimater» дізналися, яка тематика методичних 

заходів цікавить учасників; в сервісі «Vevox» 

оцінювали організацію навчання; в сервісі 

«AnswerGarden» візуалізували знання. Фінальне 

тестування в сервісі «Kahoot» показало, як учасники 

засвоїли інформацію (тренер К.М. Вірютіна) 

22 грудня НМР  

Заняття для консультантів зали каталогів Проведено за темами: «Аналіз методичних рішень 

щодо понять, які не увійшли до основних таблиць 

УДК за розділами суспільних та гуманітарних 

наук. Відображення БЗ документів у 

17 березня ВСК  
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систематичних каталогах і картотеках». Лектори – 

фахівці ВСК (М.М. Чегринець, С.В. Хільченко, 

Л.П. Козоріз, Н.В. Щетініна, Я.О. Байбуза,  

Т.Г. Лебедєва, Н.В. Тесленко). 

Практико-орієнтоване заняття для 

консультантів зали каталогів ВОК, 

фахівців ВЛІМ 

Розглядалися питання: відображення документів про 

сучасні новітні технології, інформаційне та 

програмне забезпечення науки і техніки; 

інформаційна культура користувачів та 

ефективність пошуку документів з технічних наук за 

індексами УДК; ознайомлення зі змінами в 

науковому змісті таблиць УДК, що визначають 

сучасний стан природничих наук, з відображенням 

нових розділів у каталогах, оновленням термінології 

та відкриттям актуальних ділень, з внесенням нових 

тем і напрямків; авторитетні файли предметних 

рубрик та УДК/ББК в електронному каталозі ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка: особливості ведення, новації. 

Обговорено складні випадки систематизації. 

22 грудня ВСК  

Заняття з питань опису та пошуку 

ресурсів ХДНБ 

Проведено 3 заняття: для співробітників ВЛІМ щодо 

бібліографічного опису окремого відбитку статті, де 

титульний аркуш оформлено як багаторівневе 

видання; для співробітників МБА та ЕЕД з питань 

пошуку БЗ на сайті ХДНБ ім. В.Г. Короленка. 

I–IV кв. ВАК  

Інформування бібліотечних фахівців 

ХДНБ про наукові, науково-методичні 

заходи (семінари, конференції) 

Розсилка листів-запрошень електронною поштою, 

комунікація через закриту «Робочу групу ХДНБ» у 

фейсбуці, група «Дирекція» у Viber для комунікації 

адміністрації та зав. відділами. 

I–IV кв. НМР  

Участь у заходах З метою розвитку професійних компетенції, I–IV кв. відділи  
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працівники брали участь у науково-методичних 

заходах, проведених на базі інших бібліотек.15 

Методичні лекції та консультації   

Підготовка методичних лекцій за новою 

темою 

Підготовлено 22 лекції на тему: «Бібліотечні 

івенти в онлайні: формати, платформи, сервіси», 

«Прямий ефір в інстаграмі», «Інстаграм: 

просуваємо бібліотеку. Постинг в Інстаграмі», 

«Стиль Flat Lay: як зробити і де застосувати», 

«Грантові можливості для бібліотекарів: за 

матеріалами Школи соціального проєктування і 

грантрайтінга “Open Grants School”», «Організація 

роботи ВОФ. Основні напрямки діяльності» тощо. 

I–IV кв. НМР, 

НДВК, ВОФ 

 

 

Читання методичних лекцій Прочитано 83 методичні лекції, у т.ч. в межах: 

 навчального інтенсиву “Інста-лаб”; 

 дистанційних курсів «Бібліотека в цифровому 

середовищі. Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент» та «Журналістика в 

школі/Журналістика в бібліотеці: базові навички»; 

 VІІІ, ІХ, Х Всеукраїнських онлайн-шкіл 

бібліотечного журналіста «Мультиплатформна 

бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові 

навички»; 

 заняття «Грантові можливості для бібліотекарів: 

за матеріалами Школи соціального проєктування і 

грантрайтінга “Open Grants School”» та ін. 

I–IV кв. Дирекція 

НМР 

НДВК 

ІБВ 

 

Надання методичних консультацій Надано 653 методичні консультації (647 усних, 6 

письмових) з питань описування рідкісних та 

цінних видань ХІХ ст. різних видів; консервації 

I–IV кв. НМР, інші 

відділи 

 

                                                 
15  Див.  розділ 13. РОБОТА З КАДРАМИ. 
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друкованих пам’яток; оцінювання нумізматичних 

пам’яток; методики організації і проведення 

заходів з популяризації науки і техніки, конкурсу 

інновацій та стартапів, створення положення 

конкурсу, онлайн-заходів та науково-практичних 

конференцій, з питань формування та збереження 

бібліотечних фондів, документообміну; про умови 

виконання замовлень з ЕДД; служби попереднього 

замовлення онлайн; про перенаправлення 

замовлень користувачів за координацією до 

бібліотек України; про збереження документів 

виданих через МБА та ін. 

Відрядження та відвідування бібліотек з метою вивчення досвіду роботи, надання методичної допомоги тощо 

Відрядження (участь у заходах) Здійснено 3 відрядження. Участь у заходах: 

– -семінар-практикум «Бібліотека: ідеї, 

майстерність, досвід» (Чугуївська міська ЦБС, 

Харків. обл.); 

- семінар-практикум «Бібліотека: ідеї, майстерність, 

досвід» (Дергачівська ЦБС, Харків. обл.) 

 

2 лютого 

 

 

26 лютого 

Заст. дирек-

тора Л.В.Гла-

зунова 

 

– семінар «Інклюзія в культурі: підходи і практика 

для щоденного використанням» (м. Київ) 

16 – 17 

грудня 

Л.В. Глазу-

нова, НМР 

 

Відвідування бібліотек Відвідано 15 бібліотек І–ІVкв. відділи  

Бібліотеки Харкова Відвідано: 

– наукову бібліотеку ХДУХТ. Налагодження 

партнерських відносин, обговорення плану 

спільних заходів Фестивалю науки 2020. 

 

січень 

 

ВІП 

 

– ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна та НТБ ХНАУ «ХАІ» 

з метою методичної підтримки БД «Соціальні 

комунікації: зведений каталог надходжень до 

бібліотек Харкова» та налагодження партнерських 

стосунків. 

27 січня 

5 лютого 

КБ  
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–Інформаційний центр видавництва «Ранок» 

(методична консультація для директора 

Т. В. Ластівки). 

15 січня НМР  

Бібліотеки Харківської області – Чугуївська міська ЦБС (Харків. обл.) 2 лютого Л.В. 

Глазунова 

 

– Дергачівська ЦБС (Центральна дитяча бібліотека, 

ЦБ для дорослих) 

26 лютого Л.В. 

Глазунова 

 

Участь у конкурсних проєктах із професійного розвитку 

Міжнародний проєкт «Твори культуру: 

бібліотечні інноваційні послуги» 

Організатори: УБА, за підтримки 

Європейського Союзу в межах програми 

Дім Європи 

Підготовлено і подано заявку, рекомендаційний 

лист (зав. сектором К. М. Вірютіна). 

березень НМР  

Всеукраїнський конкурс на кращу наукову 

роботу та інноваційний проєкт 

ім. Л. Б. Хавкіної 

Взяли участь 4 працівника бібліотеки (Ю. Ходарєва, 

А. Тіщенко, І. Торно, Ю. Уткіна). 

IІ–IV кв. КБ, НМР, 

ВІП, ВУ 

В межах 

роботи 

УБА 

Обласний конкурс «ВікіХарківщина 2020»  

серед публічних бібліотек Харкова та 

Харківської області на кращий внесок з 

краєзнавчої тематики в українській 

Вікіпедії.  

Організатори: ГО «Вікімедіа Україна», Х 

ОУНБ, Департамент культури і туризму 

ХОДА, ХОВ УБА;  партнер: Північно-

Східний регіональний відділ Українського 

інституту національної пам'яті. 

Проведено 6 занять (віківишколів) з написання та 

редагування статей до Вікіпедії. Написано 11статей: 

«Шашкова-Знаменська Ірина Василівна», 

«Винокурова Марія Яківна», «Івановська Євдокія 

Семенівна», «Івановська Олександра Семенівна», 

«Харківські реальні училища», «Морський 

Володимир Савелійович», «Рапп Віктор Іванович», 

«Румницький Костянтин Григорович», «Серебряков 

Михайло Михайлович», «Лосієвський Ігор Якович» 

та ін. Результати конкурсу будуть оголощені у 

лютому 2021 року. 

1–30 

листопада 

ІБВ, інші 

відділи 

 

Проведення виробничої практики студентів ЗВО культури, окремих занять 

Для студентів IV курсу та магістрів ХДАК 

за спеціальностями «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», «Музейна 

Прочитано 25 лекцій (частково – онлайн, Google 

Meet та Zoom) курс «Експертиза цінності 

документних пам’яток». Проведено практичні 

I–IV кв. НДВК  

https://houseofeurope.org.ua/
https://houseofeurope.org.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

справа, пам’яткознавство» заняття на базі НДВК (в обмеженому обсязі, 

дистанційно). 

Для студентів І курсу кафедри 

документознавства факультету 

міжнародних комунікацій та підготовки 

іноземних громадян ХНАУ ім. 

М. Є. Жуковського «ХАІ» та студентів 

І курсу ХВКМ 

Дни відкритих дверей (До Всеукраїнського дня 

бібліотек). У програмі заходів: історичний вояж 

музейною експозицією «Від Харківської 

губернської публічної до Харківської громадської 

бібліотеки 1830–1916 рр.», історичний екскурс 

фотогалереєю «Від Харківської громадської до 

Харківської державної наукової бібліотеки 

імені В. Г. Короленка», квест «Інфотур кабінетом 

бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної», огляд 

виставки «Бібліотека: сучасна, відкрита, 

креативна», присвяченої Всеукраїнському дню 

бібліотек, презентація виставки-перегляду «Від 

Харківської губернської публічної бібліотеки до 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. 

В. Г. Короленка» (до 190-річчя ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка) 

29 вересня 

29 вересня 

6 жовтня 

КБ  

Підвищення кваліфікації, стажування викладачів ХДАК, інших ЗВО 

Проведення на базі ХДНБ стажувань 

викладачів профільних ЗВО, 

бібліотекарів 

Стажування співробітників НТБ НТУ «ХПІ» (6 

осіб). Ознайомлення з роботою відділів, діяльністю  

НМР та КБ на допомогу професійній освіті 

бібліотечних фахівців тощо. 

25 лютого Дирекція, 

НМР, КБ 
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3.5 НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Зміст роботи Результати виконання, обсяг Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Підготовка науково-допоміжних бібліографічних посібників 

«Харьков и губерния на страницах газеты 

"Южный край": 1880-1919». Ч. 10: 1911 

Доопрацьовано, надруковано. січень–

квітень 

ВУ  

«Харьков и губерния на страницах газеты 

"Южный край": 1880-1919». Ч. 11: 1912 

Редагування та укладання допоміжних покажчиків: 

географічного, іменного та предметного. 

травень, 

жовтень–

грудень 

ВУ  

«Харьков и губерния на страницах газеты 

"Южный край": 1880-1919». Ч. 12: 1913 

Опрацювання газет за 1913 р. Відбір матеріалів, опис, 

анотування. 

I–IV кв. ВУ  

«Харьков и губерния на страницах газеты 

"Южный край": 1880-1919». Ч. 13 : 1914 

Опрацювання газет за 1914 р. Відбір матеріалів, опис, 

анотування. 

жовтень–

грудень 

ВУ  

Покажчик змісту видань «Харьковский 

календарь 1869 – 1917 гг.» 

Укладання науково-допоміжного апарату до видань 

«Памятные книжки Харьковской губернии, 1863–

1868 гг.»: іменний покажчик; предметний покажчик з 

географічним ключем; покажчик назв статей. Рукопис 

посібника передано до НВВ. Введено зміст видань 

«Харьковский календарь, 1869–1874 гг.», 

«Харьковский календарь, 1910–1917 гг.», розпочато 

укладання до них науково-допоміжного апарату 

I–IV кв. ВУ  

Банківська система України: наук.-допом. 

покажч. 

Доопрацювання (відповідно до зауважень фахівців 

НВВ, наукового редактора), укладання науково-

допоміжного апарату (іменний покажчик, список 

скорочень, перелік згадуваних банків). 

I–IV кв. ВУ  

«Харківська державна наукова бібліотека 

імені В. Г. Короленка : каталог видань 

Бібліотеки та публікацій про її діяльність 

за 2016–2020 рр.» 

Збір даних. I–IV кв. КБ  

«Винахідники Харківщини на допомогу 

збройним силам України : бібліогр. 

покажч.» 

Закінчено збір і опрацювання матеріалів за 2014–

2019 рр. 

I–IV кв. ВІП  
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Зміст роботи Результати виконання, обсяг Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

«Нові надходження до БД “Харківщина” 

за 2018 рік : інформаційний бюлетень» 

Рукопис посібника опрацьовано, передано до НВВ. січень–

листопад 

ВУ  

«Нові надходження до БД “Харківщина” 

за 2019 рік : інформаційний бюлетень» 

Рукопис посібника опрацьовано, передано до НВВ. I–IV кв. ВУ  

Іменний покажчик до книги С. Ципіна 

«Харьков в байках и анекдотах» 

Робота виконана, покажчик надруковано. липень-

листопад 

ВУ  

Біобібліографічні, персональні  та інші бібліографічні ресурси 

«Український письменник Майк 

Йогансен». 2-е вид. (Серія «Повернені 

імена») 

Збір та опрацювання матеріалів. I–IV кв. ВУ  

«Андрій Вікторович Гнатов : біобібліогр. 

покажч» (Серія «Винахідники 

Харківщини», вип. 11) 

Робота над покажчиком завершена.  IV кв. ВІП  

«Ігор Якович Лосієвський: український 

документознавець, книгознавець, 

літературознавець, поет» 

Серія «Бібліотечні діячі Слобожанщини» 

вип. 2; Сер. «Науковці України», вип. 3. 

Робота завершена, кажчик надруковано. I–IV кв. КБ  

«Перша публічна бібліотека Харкова» 

Видання висвітлює основні сторінки історії першої 

публічної бібліотеки Харкова. Підготовлене за 

результатами дослідження «Історія ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка», розраховане на бібліотекарів, 

дослідників історії бібліотечної справи, краєзнавців. 

ІІ кв. КБ  

«Скарби першої публічної бібліотеки» 

Видання продовжує попереднє, «Перша публічна 

бібліотека Харкова». Присвячене спільному проєкту 

Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ХДНБ, ЦНБ ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна «Реконструкція фонду харківської 

губернської публічної бібліотеки (1831–1886) за 

матеріалами сучасних бібліотек м. Харків». 

 

ІІІ кв. КБ,  

вчений 

секретар 

О.І. Танько 
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Зміст роботи Результати виконання, обсяг Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Віртуальні проєкти 

Історія Харкова у пам’ятних дошках  Підготовлено та опубліковано 50 статей про пам’ятні 

дошки, встановлені на вулицях Харкова. 

(http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/p/blog-

page.html). Звернень до ресурсу – 19925. Аудиторія 

Україна, Росія, США, Румунія, Гонконг, Німеччина, 

Єгипет, Франція, Нідерланди, Швейцарія, ОАЕ, 

невідомий регіон та ін. 

I–IV кв. ВУ Фактографі-

чні та 

бібліографі-

чні відомості 

Науково-просвітницький проєкт 

«Іноземна реклама у Харкові: 100 років 

тому» 

Додано інформацію з газет «Утро», «Возрождение». 

Утворені та опрацьовані нові розділи: «Модні жіночі 

магазини. Ф.Г. Єнуровський», «Американські хутрові 

магазини Г.М. Трабського», «Спортивне життя. 

Велосипедні гонки», «Страхові товариства». 

Доповнені розділи: «Кондитерські: "Жорж Борман", 

"Чай та кава"», «Компанія "Зінгер"». 

березень–

травень 

ВУ Опубліко-

вано на 

сайті ХДНБ 

Проєкт «Про що мовчить Бібліотека» 

(аудіогід). До 190-річчя від часу 

заснування  ХДНБ ім. В.Г. Короленка 

Створений за результатами дослідження історії 

бібліотеки, як музейна експозиція, на платформі 

izi.TRAVE (https://izi.travel/ru/276a-pro-shcho-movchit-

biblioteka-storinki-istoriyi-hdnb-im-v-g-korolenka/uk), 

розкриває маловідомі сторінки історії книгозбірні. 

Кожна з 13 розповідей містить текстовий та 

аудіофайли, проілюстрована фотографіями з архівів 

ХДНБ. Текстова частина містить посилання на 

використані джерела. Для пошуку необхідної 

інформації переглянуті звіти ХГБ за період 1899–1917 

рр., 1934–1937 рр., статті з періодичних видань, 

видання, присвячені історії бібліотеки, краю. Втім, є 

багато багато прогалин, несистематизованої поки що 

інформації. Платформа izi.TRAVEL надала 

можливість легко вносити корективи, доповнювати 

розповіді новими фактами. Планується поширити 

I–IV кв. ВУ Опубліко-

вано на 

сайті ХДНБ 

http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/p/blog-page.html
http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/p/blog-page.html
https://izi.travel/ru/276a-pro-shcho-movchit-biblioteka-storinki-istoriyi-hdnb-im-v-g-korolenka/uk
https://izi.travel/ru/276a-pro-shcho-movchit-biblioteka-storinki-istoriyi-hdnb-im-v-g-korolenka/uk
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Зміст роботи Результати виконання, обсяг Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

кількість розповідей-експонатів. 

Проєкт «Реліквії музичного Харкова: До 

175-річчя видатного музиканта Іллі Ілліча 

Слатіна» 

Вивчення теми, розробка структури, вибір форми 

втілення віртуальної виставки, відбір літератури, 

пошук і сканування ілюстративного матеріалу. У 

роботі використано унікальний двотомний альбом 

фоторепродукцій, присвячений музиканту, укладений 

та виготовлений власноруч у кількох примірниках 

харківським краєзнавцем О. Сараною.  

травень–

грудень 

ВУ Опубліковано 

на сайті 

ХДНБ 

Проєкт «Винахідники Харкова – читачі 

ХДНБ ім. В.Г. Короленка» 

Поповнення.  I–IV кв. ВІП  

Віртуальні виставки 

«Людина з химерним йменням» 

(до 125-річчя від дня народження Майка 

Йогансена) 

Вивчення теми, розробка структури, вибір форми 

втілення віртуальної виставки, відбір літератури, 

пошук і сканування ілюстративного матеріалу 

Підготовка коротких текстів для розділів; вибір 

формату представлення інформації та дизайнерських 

рішень; створення виставки у форматі Power Point, 

упорядкування тексту та ілюстративного матеріалу. 

На сторінках виставки – біографічні відомості та 

бібліографія, уривки з творів письменника і спогадів 

про нього сучасників, цитати з наукових досліджень, 

ілюстративний матеріал. Вона знайомить з 

М. Йогансеном як автором першого українського 

пригодницького роману, засновником традиції 

українського художнього репортажу, дитячим 

письменником, перекладачем, талановитим 

лінгвістом, іронічним теоретиком літератури, 

видавцем, редактором, журналістом. Виставка має 

гіперпосилання на повні тексти творів Майка 

Йогансена в ЕБ «Культура України», деякі мережеві 

ресурси, присвячені його особистості, висвітлює 

січень–

червень 

ВУ Опубліковано 

на сайті 

ХДНБ 
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Зміст роботи Результати виконання, обсяг Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

присутність Йогансена в сучасній культурі України. 

«З історії винахідництва: вчені та 

винахідники Харківщини» 

Поповнення віртуальної виставки відомостями про 

В. І. Вернадського. 

липень ВІП  

«Від Харківської губернської публічної 

до Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка» 

Віртуальний ресурс, що знайомить з найцікавішими 

експонатами однойменної виставки-перегляду, 

присвяченої 190-річчю книгозбірні. 

жовтень КБ  

«Вікно в минуле («скарби» забутих речей 

у книгах)» 

Електронний ресурс. Опублікований на сайті. IІ кв. КБ Перехід на 

2021 р. 

«Перші бібліотечні курси в Харкові» Електронний ресурс. Опубліковано на сайті: 

https://ru.calameo.com/read/00524105577f1d873ea18 

ІІІ кв. КБ  

Інші виставки, віртуальні проєкти16     

 

 

3.6 НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Організаційно-управлінська робота 

Планування роботи     

Розробка планів роботи 

структурних підрозділів на 2021 р. 

Підготовлено 18 планів роботи структурних підрозділів 

на 2021 р. 

листопад Відділи  

Розробка плану роботи ХДНБ на 

2021 р. 

Проаналізовано плани роботи відділів, підготовлено 

матеріали до проєкту плану роботи бібліотеки за 

основними напрямками діяльності. 

листопад НМР, відділи-

куратори 
 

 Підготовлено «План роботи Харківської державної грудень дирекція, НМР За участю 

                                                 
16 Див. додаток 10 ПЕРЕЛІК ВИСТАВОК 

 

 
 

https://ru.calameo.com/read/00524105577f1d873ea18?fbclid=IwAR30CfT0YGTwfEA3GfX1qdrIlmLcS_cXiEizszJeM7Df9YFaOvOOuMO1uDA
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка на 2021 рік» відділів -

кураторів 

Статистика     

Підготовка основних показників ро-

боти відділів за даними первинного 

обліку  

Узагальнено та представлено в локальній мережі основні 

показники роботи відділів за грудень 2019 р., січень–

листопад 2020 р. 

січень-

грудень 

відділи  

Узагальнення основних показників 

роботи ХДНБ 

Сформовано додатки про виконання основних 

показників роботи ХДНБ за 2019 р., І півріччя 2020 р. 

січень, 

квітень, 

листопад 

НМР До звітів про 

роботу ХДНБ 

Звітність 

Аналізування роботи бібліотеки. 

Підготовка звітної документації: 

    

– звіти про роботу відділів Підготовлено звітну документацію про роботу 

структурних підрозділів за 2019 р., І півріччя 2020 р. 

І, ІІІ кв. відділи  

– аналізування звітної документації 

відділів. Підготовка звітів про 

роботу ХДНБ 

Підготовлено: 

 – звітні матеріали про роботу ХДНБ за різними 

напрямками діяльності (за 2019 р., І півріччя 2020 р.) 

І, ІІІ кв. НМР, відділи-

куратори 
 

– звіт про роботу ХДНБ за 2019 р.; інформаційні 

щомісячні звіти  

I–IV кв. Дирекція, НМР  

– звіт про роботу «Австрійської 

бібліотеки у Харкові»17 

Підготовлено звіт про роботу «Австрійської бібліотеки у 

Харкові» за 2018 р., представлений Посольству 

Республіки Австрія в Україні та Австрійському 

культурному форуму. 

січень ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

 

– звіт про роботу Німецького 

читального залу у Харкові18 

Підготовлено звіт про роботу Німецького читального 

залу у Харкові за 2018 рік. Звіт представлено Goethe-

Institut в Україні. 

січень ВЛІМ, НЧЗ  

– річні статистичні звіти про роботу 

ХДНБ у 2020 р.  

Підготовлено статистичні дані: 

– за формами державної статистичної звітності № 6 НК, 

лютий НМР  

                                                 
17Звіт подано до Посольства Республіки Австрія в Україні та Австрійського культурного форуму. 
18 Звіт подано до Goethe-Institut в Україні. 
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№ 80-А-РВК. 

– за рекомендованою структурою «Зведення річних 

звітів про діяльність бібліотек сфери управління МКУ». 

лютий НМР Для НБУ ім. 

Ярослава 

Мудрого – до електронної форми системи моніторингу мережі 

публічних бібліотек України (ЕСМаР). 

лютий НМР 

Розробка та перегляд 

організаційно-управлінської 

документації бібліотеки, відділів 

Розроблено, переглянуто, оновлено 31 документ. 

Затверджено наступні: 

I–IV кв. Дирекція, 

відділи 

 

– «Перелік платних послуг, які можуть надаватися 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка користувачами та 

організаціями»,  

– калькуляції вартості на послуги: оформлення 

реєстраційно-облікового документа (читацького квитка); 

доставка документів (електронна); сканування 

документів; ксерокопіювання документів; 

роздрукування інформації з електронних носіїв; 

І кв. НМР, 

бухгалтерська 

служба 

Наказ № 

03/02 від 

3.01.2020 

– «Положення про вебсайт ХДНБ імені В.Г. Короленка» ІІ кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

НМР 

 

– «Положення про раду з формування та збереження 

документних ресурсів ХДНБ ім. В. Г. Короленка», 

«Положення про топографічний каталог»; 

ІІІ кв. ВОФ  

– «Положення про раду з питань обслуговування 

користувачів»; 

ІІІ кв. ВОК  

– «Положення про систему каталогів і картотек ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка»; 

ІІІ кв. ВАК  

– «Положення про систематичний каталог довідкових та 

бібліографічних видань підсобного фонду відділу 

інформаційно-бібліографічної роботи», «Положення про 

алфавітний каталог довідкових та бібліографічних 

видань підсобного фонду відділу інформаційно-

бібліографічної роботи» 

ІІІ кв.. ІБВ  
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– «Положення про алфавітний каталог спеціалізованого 

підсобного фонду кабінету бібліотекознавства 

ім. Л. Б. Хавкіної», «Положення про систематичний 

каталог книг спеціалізованого підсобного фонду 

кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної» та інші; 

ІV кв. КБ  

– «Положення про клуб «Краєзнавець» відділу 

«Україніка» ім. Т. Г. Шевченка»; 

ІV кв. ВУ  

– паспорти-характеристики до баз даних (7 документів); ІІІ кв КБ, ВІП  

– положення про структурні підрозділи бібліотеки 

(8 документів); 

I–IV кв. ВСК, ІБВ  

– посадові інструкції працівників ХДНБ (5 документів). I–IV кв. ІБВ, ВБІСТ  

Оптимізація інформаційно-бібліотечної технології 

Розробка та перегляд 

інструктивно-технологічної 

документації бібліотеки, відділів 

Розроблено, переглянуто, оновлено 34 документи. 

Затверджено такі:  

I–IV кв. НМР, відділи  

 – «Порядок розподілу поточних надходжень за видами 

видань у ВФД», «Порядок роботи з періодичними 

виданнями у ВФД», «Звіряння записів топографічного 

каталогу на видання фонду основного зберігання ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка з інвентарними книгами у ВФД»; 

І кв. ВФД  

 – «Інструкція про порядок взаєморозрахунку між 

відділом наукової організації і використання основного 

фонду та відділами бібліотеки», «Інструкція про порядок 

розшуку видань, відсутніх на місці зберігання з 

невідомих причин», «Інструкція про порядок роботи із 

заборгованістю у відділі наукової організації і 

використання основного фонду», «Тимчасова інструкція 

щодо організації прийому документів з читального залу 

та МБА до ВОФ», «Інструкція про порядок ведення, 

оформлення та редагування топографічного каталогу», 

«Інструкція про порядок взаєморозрахунку між ВОФ та 

І, ІІІ-ІV кв.  ВОФ  
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відділами бібліотеки  та інші. 

– «Інструкція про порядок приймання, опрацювання 

замовлень та видачі документів віддаленим абонентам 

МБА», «Інструкція про створення БД «Абонент» у 

відділі МБА та ЕДД»; 

ІІ кв. МБА  

– «Редагування БЗ в режимі комп’ютерної обробки 

документів», «Про формування та редагування БД 

«АФНО»; 

ІІІ кв. ВАК  

 – «Інструкція з розстановки карток до систематичних 

каталогів та систематичної картотеки статей», 

«Інструкція з редагування систематичних каталогів та 

систематичної картотеки статей ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» та інші 

ІІІ кв. ВСК  

 – «Про виконання віртуальної довідки. Інструкція», 

«Формування та використання БД “Зведений каталог 

періодичних видань, які надійшли до бібліотек’’»; 

ІІІ кв. ІБВ  

 – «Інструкція про порядок обслуговування читачів у 

читальному залі ВІП»; 

ІІІ кв. ВІП  

 – «Інструкція про заповнення вкладки для МБА 

загальної БД «Користувачі/RDR» та «Інструкція про 

порядок приймання, опрацювання замовлень  та видачі 

документів із фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

віддаленим абонентам МБА»; 

ІІІ кв. МБА  

 – «Збереження підсобного фонду кабінету 

бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної в процесі 

обслуговування» 

ІІІ кв. КБ  

– «Інструкція про роботу з корпоративною електронною 

поштою», «Інструкція з використання працівниками 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка власних персональних 

комп’ютерів на робочому місці», «Інструкція про 

користування персональним комп'ютером та ресурсами 

ІІ, ІІІ кв. Заст. директора 

А.В. Підгайна 
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локальної мережі», «Інструкція про порядок 

підключення користувачів до локальної мережі та 

взаємодії відділів при вирішенні технічних проблем», 

«Інструкція про порядок подання заявок на придбання 

технічного обладнання» та інші. 

– «Тимчасова інструкція щодо організації прийому 

документів з читального залу та МБА до ВОФ», 

«Пам’ятки з ведення акаунта ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

в соціальній мережі «Iнстаграм» для учасників робочої 

групи «Інстаграм», інші. 

І, ІІ кв. ВОФ, НМР, 

відділи 
 

Удосконалення технологічних 

процесів  

Розроблена методика формування аналітичних описів 

журнальних статей та їх тиражування в електронному  

режимі 

І кв. ВАК  

Внесено зміни: до технології обробки документів 

(занесення даних до БД «Авторитетний файл 

колективного автора», редагування БД «Електронний 

каталог», формування БД «Періодичні видання»); до 

предметизації нових надходжень і формування 

предметних заголовків та підзаголовків. 

I–IV кв. 

 

 

 

I–IV кв. 

ВАК, 

 

 

 

ВСК 

 

Робота дорадчих органів 

Організація та проведення 

засідань дорадчих органів19: 

    

Вчена рада Проведено 3 засідання. I–ІV кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова 

НМР, відділи 

 

Рада завідувачів при директорі Проведено 3 засідання. I–IV кв. Дирекція, НМР, 

ВСК, ВОК 

 

Рада з формування та збереження 

документних ресурсів 

Проведено 1 засідання. ІVкв. ВОФ, ВОК, 

ВРД 

 

                                                 
19Детальніше див. Додаток 5 Функціонування дорадчих органів 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23ФУНКЦІОНУВАННЯ%20ДОРАДЧИХ%20ОРГАНІВ
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23ФУНКЦІОНУВАННЯ%20ДОРАДЧИХ%20ОРГАНІВ
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23ФУНКЦІОНУВАННЯ%20ДОРАДЧИХ%20ОРГАНІВ
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– Комісія з вилучення документів з 

фондів ХДНБ (при раді) 

Проведено 3 засідання. 

ІІ, ІІІ кв. 

 

ВОФ, відділи 

 

Рада з питань обслуговування 

користувачів 

Проведено 2 засідання. I–IV кв. ВОК  

Рада з питань технологічного 

забезпечення бібліотечних процесів, 

Технологічна група при раді 

Проведено 2 засідання. липень Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

НМР, відділи 

 

Науково-методичні ради (наради) 

відділів 

Проведено 51 засідання. Обговорено питання: підсумки 

роботи структурних підрозділів у 2020 році, планування 

роботи на 2021рік; організації наукових заходів, у т.ч 

науково-практичної конференції «Короленківські 

читання 2020»; підготовки рукописів видань, тощо  

I–IV кв. Відділи  

Технологічні наради Обговорені питання:    

– реєстрація наукових журналів з нестандартною 

нумерацією,  

– відображення в БД «Періодичні видання» номерів 

журналів-перевертків, журналу в журналі та ін. 

ІІ кв. ВАК  

– усунення розходжень в облікових документах після 

звіряння ТК з інвентарними книгами  

ІІІ кв. ВОФ  

– робота з фондом дублетних газет ІV кв. ВОФ  

Міжвіддільські наради Обговоренні питання: 

–щодо розробки та наповнення матеріалами розділу 

сайту «Історія бібліотеки»; 

І–ІVкв. КБ, ВБІСТ  

– просування ХДНБ в інстаграмі I кв. заст. директора 

А.В. Підгайна, 

НМР, СЦ 

 

Виробничі наради Проведено 16 нарад, зокрема щодо вирішення 

організаційних питань проведення VIIІ та ІХ 

Всеукраїнської онлайн-школи бібліотечного журналіста, 

дистанційного курсу «Журналістика в 

школі/Журналістика в бібліотеці: базові навички» 

І, ІІ кв. заст. директора 

Л.В. Глазунова, 

НМР 

в 

дистанційном

у форматі 
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Маркетингова та фандрейзингова діяльність. Надання платних послуг 

Формування та підтримка 

позитивного іміджу ХДНБ, 

висвітлення діяльності, основних 

послуг шляхом: 

Діяльність бібліотеки відображено на сайтах ХДНБ, 

організацій партнерів, блогах, у соціальних мережах. 

I–IV кв. Відділи  

– проведення заходів Інформація про послуги та ресурси ХДНБ надавалася на 

наукових, культурно-просвітницьких, інформаційних 

заходах. Проведено 45 екскурсій бібліотекою, 

організовано «Дні відкритих дверей» (до 

Всеукраїнського дня бібліотек; 28, 29 вересня). 

Експоновано тематичні виставки, у т. ч. «Від 

Харківської губернської публічної бібліотеки до 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. 

В. Г. Короленка. 190-річчю ХДНБ присвячується», 

«Відділ інформаційно-бібліографічної роботи: історія, 

події, люди. До 100-річчя заснування відділу», 

«Закодована історія. До 100-річчя відділу». 

I–IV кв. СЦ, КБ, 

ІБВ,НДВК, ВУ, 

ВІП, ВОК, 

відділи 

 

Проведено інформаційну кампанію на підтримку 

«Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів 

імені Л. Б. Хавкіної на кращі наукову роботу та 

інноваційний проєкт» (анонсування та висвітлення 

інформації про конкурс в інтернеті, під час наукових і 

методичних заходів ХДНБ). Розроблено інтерактивний 

плакат конкурсу – https://bit.ly/3l3V0rz 

I–IV кв. КБ  

– участь у заходах Фахівці бібліотеки взяли участь у пресконференції 

«Якою має бути сучасна бібліотека» (організатор – 

Харківський пресклуб). Були підготовлені  

повідомленнями про специфіку роботи ВІП, 

унікальність його фондів і проєкти, що популяризують 

науку серед молоді («Фестиваль науки», «Школа 

молодого винахідника» тощо) (зав. відділом 

11 червня ВУ, ВІП, НМР  



89 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

В.Г. Прохорова), віртуальні краєзнавчі ресурси, які 

стають все затребуванішими в умовах карантину, ігрові 

форми роботи з юними читачами – квести «Харків від 

фортеці до столиці», «Один день з життя читача, або що 

може бібліотека» та інші (зав. сектором ВУ 

В.Р. Антонова). Обговорено можливості співпраці з 

Харківським пресклубом у проведенні спільних заходів 

в межах проєкту «Школа бібліотечного журналіста» 

(зав. сектором НМР К.М. Вірютіна). 

– надання доступу до публічної 

інформації 

Доступ до переліку документів на сайті ХДНБ 

https://korolenko.kharkov.com/derzhzakupivli.html 

І кв. Дирекція, 

бухгалтерська 

служба 

 

Оновлено інформацію про роботу ХДНБ у 2020 р. на 

Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. 

І кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

бухгалтерська 

служба 

 

ХДНБ – цифровий хаб https://osvita.diia.gov.ua/HUBS І кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна 

 

– повідомлень для ЗМІ20 Підготовлено 20 повідомлень для, у т. ч. для 

Національної суспільної телерадіокомпанії України 

https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-

najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-doroslih-i-malih/; 

телебачення ТРВК «ОкоTV» про презентацію видання 

«Витоки Інституту імені професора М. І. Ситенка» 

(https://youtu.be/kTzb7JUTlV4). 

І-IV кв. Дирекція, 

відділи 

 

– актуалізації, подання інформації 

на сайті ХДНБ 

Підготовлено та розміщено у веброзділах: 

– «Новини та події» – 252 повідомлення; 

– «Конференції, семінари» – 8 повідомлень; 

–  «Бібліотека вдячна» – 9 повідомлень; 

I–IV кв. адміністрація 

відділи 

 

                                                 
20Детально у Додатку 8Висвітлення діяльності ХДНБ у фахових виданнях та ЗМІ. 

https://korolenko.kharkov.com/derzhzakupivli.html
https://osvita.diia.gov.ua/HUBS
https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-doroslih-i-malih/
https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-doroslih-i-malih/
https://youtu.be/kTzb7JUTlV4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23ВИСВІТЛЕННЯ%20ДІЯЛЬНОСТІ%20ХДНБ%20у%20фахових%20виданнях%20та%20змі
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– «Нові надходження» – 320 повідомлень 

Підготовлено віртуальні виставки:  

– «Скарби першої публічної бібліотеки Харкова» 

https://ru.calameo.com/read/005241055b413a74b3990; 

– «Від Харківської губернської публічної до Харківської 

державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка» 

https://ru.calameo.com/read/0052410553e0f6b75f765; 

– «Вони торили наш шлях: історія відділу інформаційно-

бібліографічної роботи в обличчях» 

https://ru.calameo.com/read/00330673405093bccdf94 

I–IV кв. КБ, ІБВ  

БД «ХДНБ ім. В. Г. Короленка: видання та публікації 

про Бібліотеку» поповнено на 107 БЗ 

http://91.222.248.189/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG

=&C21COM=F&I21DBN=HDNB&P21DBN=HDNB&S21

FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=. 

I–IV кв. КБ  

 Створено новий розділ «Архівні фонди ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка». Оновлено, переведено на платформу 

WordPress соціальний проєкт ХДНБ «Цифрова 

грамотність для людей старшого віку» (розділ «Проєкти 

та гранти»). 

I–IV кв. ВБІСТ, НВВ   

– сайт УБА Подано анонси: про дистанційні курси «Бібліотека в 

цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент», «Журналістика в 

школі/Журналістика в бібліотеці: базові навички», VIIІ 

та ІХ Всеукраїнські онлайн-школи бібліотечного 

журналіста тощо 

I–IV кв. НМР  

– сайт МС УБА Подано інформацію про «Всеукраїнський конкурс для 

молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращі 

наукову роботу та інноваційний 

проєкт»https://molod.ula.org.ua/novini?start=10 

ІІ кв. КБ  

– сайт ХОВ УБА Розміщено 80 повідомлень. I–IV кв. НМР  

https://ru.calameo.com/read/005241055b413a74b3990
https://ru.calameo.com/read/0052410553e0f6b75f765
https://ru.calameo.com/read/00330673405093bccdf94
http://91.222.248.189/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=HDNB&P21DBN=HDNB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://91.222.248.189/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=HDNB&P21DBN=HDNB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://91.222.248.189/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=HDNB&P21DBN=HDNB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
https://molod.ula.org.ua/novini?start=10
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https://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba-novyny.html 

– сайтах партнерів 

ХДНБ 

Висвітлення інформації під час проведення наукових, 

просвітницьких заходів. 

I–IV кв. Відділи  

– розповсюдження інформації через 

соціальні мережі: 

На офіційних сторінках ХДНБ, сторінках структурних 

підрозділів розміщено повідомлень: фейсбук – 1690, 

твіттер – 232, інстаграм – 123. 

І-IV кв. СЦ, відділи  

У фейсбуці створено офіційну сторінку 

«Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів 

імені Л. Б. Хавкіної на кращі наукову роботу та 

інноваційний проєкт» https://bit.ly/2W0cdZu. 

I–IV КБ  

Створено заходи: «VIIІ Всеукраїнської онлайн-школи 

бібліотечного журналіста» https://www.facebook-

.com/events/194782505153112/?active_tab=discussi-on; 

«ІХ Всеукраїнської онлайн-школи бібліотечного 

журналіста» https://www.-facebook.-com/events-/270-

605817393478/; «Короленківські читання 2020» 

https://www.facebook.com/events/809893636193535/ 

ІІ кв. 

ІV кв. 

НМР  

– блог «Школа бібліотечного 

журналіста» 

Розміщено 18 публікацій. 

http://journalist-library.blogspot.com/ 

I–IV кв. НМР  

– блог «Історія Харкова у пам'ятних 

дошках» 

Розміщено 51 публікацій. http://mevorydo-

skikharkov.blogspot.com/?zx=dbc06b367a70aa84 

I–IV кв. ВУ  

– блог «Регіональний конкурс 

ім. Л .Б. Хавкіної» 

Розміщено 1 публікацію. 

http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/ 

ІV кв. КБ  

– ютуб Розміщено 17 відеоматеріалів, у т.ч. 10 відеоуроків з 

цифрової грамотності. 

https://www.youtube.com/user/MsAnngelina 

ІІІ, ІV кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна 

 

– вебсервіси Створено аудіогід «Про що мовчить бібліотека» 

https://izi.travel/ru/276a-pro-shcho-movchit-biblioteka-

storinki-istoriyi-hdnb-im-v-g-korolenka/uk. 

ІV кв. ВУ, НМР  

Соціальне партнерство:     

– з органами виконавчої влади Міністерством цифрової трансформації України ІV кв. Адміністрація,  

https://korolenko.kharkov.com/kharkivuba/uba-novyny.html
https://bit.ly/2W0cdZu
https://www.-facebook.-com/events-/270-605817393478/
https://www.-facebook.-com/events-/270-605817393478/
https://www.facebook.com/events/809893636193535/
http://journalist-library.blogspot.com/
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/MsAnngelina
https://izi.travel/ru/276a-pro-shcho-movchit-biblioteka-storinki-istoriyi-hdnb-im-v-g-korolenka/uk
https://izi.travel/ru/276a-pro-shcho-movchit-biblioteka-storinki-istoriyi-hdnb-im-v-g-korolenka/uk
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Участь у програмі «Бібліотека – партнер проєкту з 

цифрової грамотності населення». 

ХДНБ – цифровий хаб https://osvita.diia.gov.ua/HUBS 

відділи 

 Департамент освіти і науки ХОДА, Управління 

культури та Управління охорони здоров’я ХОДА. 

Проведено науково-практичну конференцію «Проблеми 

винахідницької та раціоналізаторської діяльності в 

Харківській області» 

ІІІ кв. ВІП  

ДАХО. За участі ХДНБ організовано онлайн-виставку 

«До Дня Героїв Небесної Сотні». Представлено 

документи з фонду бібліотеки, анотовані списки 

літератури. 

http://archives.kh.gov.ua/?page_id=18966 

І кв ВУ  

 Територіальний центр надання соціальних послуг 

Слобідського району м. Харкова. Проведення заходів. 

І-IV кв. Адміністрація,  

ВОК 

У межах 

договору про 

співпрацю 

– із закладами культури, освітніми 

установами 
Співпраця з бібліотеками України, Харкова 

(національними, ОУНБ, ЗВО та ін.): 

– організація та проведення наукових, професійних 

заходів, у т.ч. VIIІ, ІХ, Х Всеукраїнських шкіл 

бібліотечного журналіста; Всеукраїнського конкурсу для 

молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращі 

наукову роботу та інноваційний проєкт ,інших заходів; 

– участь у формуванні електронної бібліотеки «Культура 

України»; 

– реалізація корпоративних проєктів, у т.ч. «Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини», проєкт «Взаємодія»; 

– формування корпоративних професійних ресурсів, у 

т.ч. БД «Соціальні комунікації: зведений каталог 

надходжень до бібліотек Харкова», 

БД «Метабібліографія Харківщини»; БД «Електронний 

І-IV кв. Заст. директора 

Л. В. Глазу-

нова, НМР, КБ, 

ВІП, НДВК, 

ВУ, НВВ, 

ВБІСТ, МБА, 

інші відділи 

 

https://osvita.diia.gov.ua/HUBS
http://archives.kh.gov.ua/?page_id=18966
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зведений каталог періодичних видань, що надійшли до 

провідних бібліотек м. Харкова». 

 – документообмін; І-IV кв. ВФД  

 – обмін документами та надання їх віддаленим 

користувачам (МБА, ЕДД) 

І-IV кв. МБА та ЕДД  

 Харківський музей Голокосту 

За участі ХДНБ організовано спільну виставку до 110-

річчя від дня народження архітектора, краєзнавця 

О. Ю. Лейбфрейда. Представлено документи документи 

з фонду бібліотеки. 

IV кв. ВУ  

ЗВО України, Харкова 

– проведення спільних науково-просвітницьких, 

соціокультурних заходів, у т.ч. в межах проєкту 

«Взаємодія»21 

І-IV кв. ВІП, ВУ, КБ, 

відділи 

 

 – підготовка рецензій та відгуків на монографії, статті, 

дипломні роботи 

протягом 

року 

Дирекція, 

відділи 

 

 – проведення виробничої практики студентів; 

– стажувань викладачів профільних ЗВО. 

І-IV кв. Дирекція, 

відділи 

Відповідно до 

договору 

співпрацю 

 Заклади загальної середньої освіти 

– проведення спільних заходів, у т.ч. в межах роботи 

Школи молодого винахідника 

І-IV кв. ВІП, ВУ, ВЛІМ  

– з науковими установами  Співпраця в межах проєкту «Взаємодія» І-IV кв. ВІП  

– з інформаційними організаціями Книговидавництва, книготорговельні організації. 
Поповнення документого фонду ХДНБ  

І-IV кв. ВФД  

Медіа-підтримка наукових, просвітницьких заходів 22 І-IV кв. Дирекція, ВІП,  

СЦ, НДВК,   

 

                                                 
21Детальніше у розділах: 4. Науково-інформаційне забезпечення українознавства та краєзнавства, 5. Науково-інформаційне забезпечення науки та 

техніки,, 6. Соціокультурна та науково-просвітницька діяльність 
22Більш детально у Додатку 8 Висвітлення діяльності ХДНБ у фахових виданнях та ЗМІ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23_Toc6917941
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23_Toc6917942
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23_Toc6917942
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23_Toc6917943
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%23ВИСВІТЛЕННЯ%20ДІЯЛЬНОСТІ%20ХДНБ%20у%20фахових%20виданнях%20та%20змі
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відділи 

– з громадськими організаціями, 

діячами  

УБА. Організація та проведення Всеукраїнського 

конкурсу для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної 

на кращі наукову роботу та інноваційний проєкт ,інших 

заходів. Участь у розширеному засіданні Президії УБА, 

конференції «Українська бібліотечна асоціація – 

виклики, дії, рішення у форматі онлайн». 

І–ІV кв. Дирекція, КБ, 

ВУ, НМР 

 

 ХОВ УБА. Участь у організації конкурсів. реалізації 

грантових проєктів. 

І-IV кв. Дирекція,, 

НМР, відділи 

 

ГО «РОВ УБА». Участь у роботі онлайн круглого столу 

«Посилення спроможності публічних бібліотек в 

контексті цифровізації суспільства». 

ІІІ кв. Заст. директора 

Л.В. Глазунова, 

НМР 

 

ГО «Вікімедіа Україна». Проведення заходів з 

написання та редагування статей до Вікіпедії (2 онлайн-

зустрічі, 3 тренінги з редакторами «Вікімедіа Україна»). 

ІІІ кв. ІБВ  

ГО «Харківський пресклуб» 

Участь у засіданні «Якою має бути сучасна бібліотека». 

IІ кв. ВІП, ВУ, НМР  

ХОРТВР. Проведення конкурсу «Молодий новатор 

Харківщини» та інші заходию 

І–ІІІ кв. ВІП За підтримки 

ХОДА 

Союз наукових і інженерних об’єднань. Участь у 

проведенні конкурсу «Інноваційні технології і 

обладнання в дорожній галузі». 

ІV кв. ВІП  

Міжрегіональна спілка письменників України  

Робота літературної студії.  

ІV кв СЦ  

Громадські діячі, шанувальники бібліотеки. 

Поповнення фонду ХДНБ за рахунок дарунків від 

видавців, авторів, упорядників, приватних осіб, 

користувачів.   

І-IV кв. Дирекція, 

ВФД, відділи 

 

– з НДІ, підприємствами Співпраця в межах проєкту «Взаємодія»23.  І–IV кв. ВІП  

                                                 
23Детальніше у розділі «Науково-інформаційне забезпечення науки та техніки» 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%235.%20НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ%20ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ%20НАУКИ%20ТА%20ТЕХНІКИ
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

 ДА ВГ «Основа, ТОВ Видавництво «Ранок». 

Організація дистанційних курсів «Бібліотека в 

цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент», «Журналістика у 

школі/журналістика в бібліотеці» 

серпень,  

І, ІІ кв. 

Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

НМР 

 

– зв’язки із зарубіжними 

організаціями 
Співпраця у реалізації проєктів    

Австрійські бібліотеки за кордоном. Забезпечено 

діяльність Австрійської бібліотеки у Харкові 

І-IV кв. ВЛІМ  

Німецькі читальні зали. Забезпечено діяльність 

Німецького читального залу в Харкові 

І-IV кв. ВЛІМ  

Інші проєкти24 І-IV кв. Дирекція, 

ВЛІМ, відділи 

 

Реалізація грантових проєктів Проєкт року 

Реалізація грантового проєкту «Бібліотечний інтерактив: 

цифрові інструменти для освіти та саморозвитку» від 

House of Europe (Дім Європи) 

ІІІ кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова,  

А. В. Підгайна, 

НМР, ІБВ, СЦ 

 

Чинні проєкти. Робота ІРЦ, створеного в межах 

проєкту «Підтримка територіальних громад України у 

зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо 

переміщених осіб» та інші.25 

І-IV кв. ВОК  

Додаткові надходження до 

бюджету бібліотеки 

Додатково до бюджету ХДНБ надійшло 1 246 931 грн, у 

т. ч. з реалізації платних послуг – 62 629 грн; благодійні 

внески – 730,00 грн., дарунки – 105 136 грн. (у 

т.ч.видань на суму 1 034 136).  

У межах реалізованого грантового проєкту 

«Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для 

освіти та саморозвитку» за підтримки Європейського 

І–ІV кв. Адміністрація, 

ВОК, МБА, 

ВІП, ВУ, НМР, 

інші відділи 

 

                                                 
24Детальніше у розділі 3.4 Науково-методична діяльність. Професійний розвиток працівників, розділ «12. Міжнародні зв’язки. Участь у реалізації 

спільних проєктів» 
25 Детальніше у розділі «12. Міжнародні зв’язки. Участь у реалізації спільних проєктів». 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%2311.%20МІЖНАРОДНІ%20ЗВ’ЯЗКИ.%20УЧАСТЬ%20У%20РЕАЛІЗАЦІЇ%20СПІЛЬНИХ%20ПРОЕКТІВ
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nmo2u/Рабочий%20стол/%7b2020Новая%20папка/Звіт%20ХДНБ%202020%20для%20Кунич%2023-03.doc%2311.%20МІЖНАРОДНІ%20ЗВ’ЯЗКИ.%20УЧАСТЬ%20У%20РЕАЛІЗАЦІЇ%20СПІЛЬНИХ%20ПРОЕКТІВ
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Союзу за програмою House of Europe (Дім Європи) 

отримано п’ять портативних персональних комп'ютерів 

(ноутбуків), сервер, програмне забезпечення на загальну 

суму 133 436 грн. 

 

 

4. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Адміністрування та супроводження локальної комп’ютерної мережі, підтримка web-сайту ХДНБ 

Удосконалення та розвиток об’єднаної 

локальної комп’ютерної мережі та 

інтернет-комунікацій 

Поточна підтримка функціонування 

автоматизованих робочих місць користувачів та 

працівників. 

Придбано новий міні-сервер та проведено роботи з 

організації файлового сховища документів ХДНБ. 

Змінено деякі мережеві налаштування для 

забезпечення дистанційної роботи співробітників в 

період карантину, резервне копіювання 

налаштувань маршрутизатора. 

I–IV кв. ВБІСТ  

Забезпечення захисту інформації на 

машинних носіях та в інформаційних 

мережах структурних підрозділів 

Забезпечене резервне копіювання БД ХДНБ. I–IV кв. ВБІСТ  

Підтримка вебсайту ХДНБ Адміністрування вебсайту: оновлення інформації, 

постійна підтримка та оптимізація, поліпшення 

апаратно-програмної частини, збір та аналіз 

статистичних даних. 

Зміна протоколу з HTTP на HTTPS, підключення 

сертифікату SSL, усунення помилок 

Зафіксовано 215391 переглядів сторінок. 

I–IV кв. ВБІСТ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Продовжено: 

– публікацію оцифрованих видань ХДНБ на 

хмарних сервісах Calameo, Mega. 

I–IV кв. ВБІСТ, ВУ, НВВ  

Створення нових розділів вебсайту Розробка нових сервісів і розділів вебсайту. 

Створення розділів: «Архівні фонди ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка», Соціальний проєкт Харківської 

державної наукової ХДНБ В.Г. Короленка 

"Інтернет для людей старшого віку" на платформі 

WordPress. Продовжено роботу зі створенням 

нового розділу «Історія бібліотеки» на платформі 

WordPress. 

I–IV кв. ВБІСТ, НВВ, КБ  

Здійснення заходів з просування сайта 

в інтернеті 

На сторінках ХДНБ у соціальних мережах 

(фейсбук, твіттер, інстаграм) розміщено посилання 

до сайта бібліотеки, що дозволяє збільшити 

кількість відвідувань. 

I–IV кв. НМР, ВБІСТ, 

ВОК, НДВК, ВІП, 

СЦ, ВУ, КБ, 

відділи 

 

Впровадження та технічна підтримка АІБС «ІРБІС» 

Технічна підтримка програмного 

забезпечення АІБС «ІРБІС»  

Продовжено: 

– роботу з налагодження та супроводження АРМів 

ПЗ «ІРБІС-64», підтримки в актуальному стані ПЗ 

веб «ІРБІС»; 

I–IV кв. ВБІСТ  

– технічну підтримку АІБС «ІРБІС» шляхом 

групового корегування записів, внесення змін в 

існуючі модулі, виправлення помилок. 

I–IV кв. ВБІСТ, ВАК 

НМР 

 

Впровадження АІБС «ІРБІС» Продовжено: 

– наповнення БД «Електронний каталог», «Фонд 

електронних документів ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка», «Метабібліографія Харківщини», 

«Електронна картотека статей»;26 

I–IV кв. ВБІСТ, ВАК, 

ВСК, , ВУ, КБ, 

НВВ, інші 

відділи 

 

– редагування БД «Читач ХДНБ». I–IV кв. ВОК  

                                                 
26 Більш детально у розділі 8 «Наукове управління зібраннями. Каталогізація документів. Створення електронних баз даних» 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

– роботу зі створення БД «Календар знаменних 

подій» та конвертування до неї відомостей із БД 

«Пам’ятні дати України, Слобожанщини». 

I–IV кв. ВБІСТ, ВУ  

Адміністрування існуючого та створення нового програмного забезпечення 

Технічна підтримка ПЗ віртуальних 

служб сайта ХДНБ 

Продовжено підтримку програмних розробок для 

онлайн-служб.  

I–IV кв. ВБІСТ  

Технічна підтримка програмного 

забезпечення 

Продовжено оновлення ПЗ «Бест-звіт», «1С 

Бухгалтерия», «Медок» у відділі бухгалтерського 

обліку. 

I–IV кв. ВБІСТ  

Електронна бібліотека. Фонд електронних документів. Зведений каталог оцифрованих видань 

Оцифрування видань із фонду ХДНБ 

Участь у формуванні Електронної 

бібліотеки «Культура України» 

Керівник проєкту – Національна бібліотека України 

ім. Ярослава Мудрого 

   

– відбір та підготовка документів для 

оцифрування 

Здійснено відбір та підготовку для оцифрування  

13 прим. документів 

I–IV кв. ВОФ, ВБІСТ 

НДВК, ВУ 

 

– технічне опрацювання електронних 

документів (створення електронних 

представлень документів)  

Створення електронних документів: сканування 

документів; корегування та опрацювання 

зображень (формат TIF/JPG); формування 

повнотекстового графічного представлення 

(PDFgr) та створення навігації по розділах книги; 

створення метаданих на твори образотворчого та 

фотомистецтва, що надані авторами для проєкту. 

(13 представлень) 

I–IV кв. ВУ  

– складання анотацій до документів, 

включених до ЕБ «Культура України» 

Складено українською мовою та перекладено 

російською мовою 26 анотацій, англійською 

мовою – 13 анотацій. 

I–IV кв. ВУ, ВЛІМ  

Участь у формуванні Зведеного 

каталогу оцифрованих видань 

Надано інформацію про 22 док.27 I–IV кв. ВБІСТ, ВУ, 

НДВК 

 

Формування фонду електронних До фонду електронних документів включено: I–IV кв. ВБІСТ, ВУ  

                                                 
27 Див. Додаток 11 Перелік оцифрованих копій видань 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 
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документів ХДНБ – підготовлені та передані до ЕБ «Культура 

України» 13 папок з файлами, електронними 

образами документів; 

 Формування ресурсів фонду електронних 

документів ХДНБ, в т.ч. унікальних документів 

НАФ (всього 142 од.): 

 «Євангеліє учительне» Кирила Транквіліона 

Ставровецького» (Рохманів, 1619). 

 Галілео Галілей. Діалог про дві найважливіші 

системи світу. Ліон, 1641. Останнє прижиттєве 

видання твору великого італійського вченого. 

 Леонардо да Вінчі. Трактат про живопис. – 

Париж, 1650. Перше видання. Та інші 

I–IV кв. ВБІСТ  

 Підготовлено 22 електроних версії видань ХДНБ  I–IV кв. НВВ, інші 

відділи 

 

Виготовлення електронних копій 

документів на замовлення 

користувачів 

Виготовлено 5758 с. електронних копій 

документів. 

I–IV кв. ВБІСТ, МБА, 

ВІП, ВОК 

 

 

5. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

«Українське національно-культурне відродження в ХХІ столітті» 

Краєзнавчі читання за темами:      

«Художники Харківського 

політехнічного інституту – від Олексія 

Бекетова до Сергія Браткова і далі» 

Засідання клубу «Краєзнавець». 33 присутніх. 24 січня ВУ  

«Історик Наталія Полонська-

Василенко та її репресована 

Засідання клубу «Краєзнавець». 23 присутніх. 21 лютого ВУ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 
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Шевченкіана» 

Відеолекція «Укладач “Каталогу 

книжок українською мовою 

Харківської громадської бібліотеки” 

Павло Мокроус: доля, діяльність і 

найближче оточення» 

Підготовлена та записана для віддалених користувачів 

на основі доповіді на краєзнавчі читання, що не 

відбулися в звітному році за причини карантинних 

обмежень. Ролик виставлений на каналі ХДНБ 

https://www.youtube.com/watch?v=DeD1P1Iu4Wo 

грудень ВУ  

Відеолекторій ХДНБ (цикл 

краєзнавчих відео лекцій, вікторин, де 

учасники можуть перевірити своє 

знання історії рідного міста) 

– «Віртуальні прогулянки вулицями Харкова» ЗОШ № 

100, 37 учнів, вчителі 

26 лютого ВУ  

– Гостьова лекція «З історії підприємництва Харкова» 

для 21 студента відділення міжнародної економіки 

економічного факультету ХНУ ім. В.Н.Каразіна 

28 лютого ВУ  

Організація і читання лекцій, при-

свячених колекціям пам’яток укра-

їнського друку та писемності у фондах 

ХДНБ 

Цикл «Колекції вітчизняних та зарубіжних пам'яток 

писемності та друку» (10 лекцій) для користувачів 

ХДНБ, викладачів, магістрів та студентів ХДАК 

I, IV кв. НДВК  

Тематичні, літературно-музичні вечори, творчі зустрічі, презентації 

Літературно-музичний вечір «Моя 

Соборна Україна знов зустрічає день 

новий» (до дня Соборності України) 

Учасники заходу: учні Безлюдівського ліцею, які 

привітали присутніх «Старосвітською колядкою» 

(колядка створення неба), заслужений артист України 

М. Гуртовий, солістка ХНТОБ ім. М. В. Лисенка 

О. Ситник, лауреат Міжнародних конкурсів Л. 

Хворост, квартет бандуристів Харківського вищого 

коледжу мистецтв, Народний хор Харківського 

аграрного університету ім. Докучаєва «Жайвір». 

Звучали українські народні пісні, музичні композиції 

українських авторів про Україну. 

22 січня СЦ  

Творчий вечір харківської поетеси 

Людмили Єлисєєвої «Що таїш, ти 

впавший з книги жовтий лист?» 

Творчість поетеси проаналізував її наставник, відомий 

харківський поет, лауреат премії ім. М. Куліша 

В. Романовський. Бард А. Савран виконав вокальні 

твори на вірші поетеси, дитячий колектив 

Гаврилівського будинку культури – пісню «Про 

22 лютого СЦ  

https://www.youtube.com/watch?v=DeD1P1Iu4Wo


101 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

парасольки». 

Літературні читання «Долі великих 

українців. М. Грушевський, 

І. Мазепа, П. Скоропадський» 

Харківська поетеса, краєзнавець Ліна Пятак розповіла 

про долі видатних українців, буремні події в Україні в 

1917–1920 рр. 

9 грудня СЦ  

Презентації книг Презентовано видання: 

–М. Корж, О. Диннік «Витоки Інституту імені 

професора М. І. Ситенка» 

27 

листопада 

ВУ  

–І. Можейко «Харьков: мозаика прошлого». 18 грудня ВУ  

–В. Скоровода «Небилон».  4 лютого СЦ  

Дні відкритих дверей (для студентів 

перших курсів факультету 

міжнародних комунікацій та 

підготовки іноземних громадян ХНАУ 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», ХВКМ) 

Проведено історичний вояж музейною експозицією 

«Від Харківської губернської публічної до Харківської 

громадської бібліотеки 1830–1916 рр.», екскурс 

фотогалереєю «Від Харківської громадської до 

Харківської державної наукової бібліотеки 

імені В. Г. Короленка», квест «Інфотур кабінетом 

бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної», огляд виставки 

«Бібліотека: сучасна, відкрита, креативна», 

презентацію виставки-перегляду «Від Харківської 

губернської публічної бібліотеки до Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» (до 

190-річчя ХДНБ ім. В. Г. Короленка). 

вересень КБ До Всеукра-

їнського дня 

бібліотек 

Організація і проведення квестів, інтерактивних і нтелектуальних ігор 

Квест «На Слободу за свободою» Проведено для учнів Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради  

(10 осіб). 

8 січня ВУ  

Проведено для учнів ЗОШ № 10 (30осіб). 16 січня ВУ  

Літературна подорож до дня 

народження Т.Г.Шевченка 

Проведено для  учнів ЗОШ № 71 (20 осіб). 25 лютого ВУ  

Квест «Харків від фортеці до 

столиці» 

Для слухачів «Міні Академії для сеньйорів», членів 

товариства німців «Відергебурт». 

21 вересня ВУ, ВЛІМ  

Для студентів І курсу ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 9 жовтня ВУ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Підготовка рецензій, відгуків Рецензії: «Инна Сергеевна Гончарова. С улыбкой по 

миру (сост. И. В. Волошина, А. И. Мысленков. 

Владивосток : Рус. Остров, 2020); 

 статтю аспірантки ХДАК М. О. Шевченко «Сучасний 

стан та перспективи оцифрування документної 

спадщини в бібліотеках України» (до збірника НБУВ 

«Рукописна та книжкова спадщина України»); 

навчальний посібник: «Українська мова. Науковий 

стиль» (Л. Я. Терещенко, А. М. Гомон, 

В. А. Сухоруков. Харків : Форт ; НТУ «ХПІ») 

 

I–IV кв. 

 

 

НДВК 

 

 

Участь у спільних культурно-просвітницьких заходах 

Виставка «До Дня Героїв Небесної 

Сотні» на сайті ДАХО 

Представлені документи з фонду ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка: свідчення харків’ян, вміщені в книгах, 

анотовані списки літератури. 

лютий ВУ  

Виставка до 110-річчя від дня 

народження архітектора, краєзнавця 

О. Ю. Лейбфрейда в Музеї Голокосту 

Участь у підготовці та презентації вистави. 

Експонувалися акварелі, альбом, виготовлений 

власноруч О. Ю. Лейбфрейдом, листи, дружні шаржі 

на краєзнавців та ін. документи з фонду ВУ. 

грудень ВУ  

Тематичні виставки  Організовано за темами:    

 – «Сяйво новорічних свят» 3 січня ВУ  

– «Духовна скарбниця Слобожанщини: До 100-річчя 

заснування Харківського історичного музею ім. 

М.Ф.Сумцова» 

18 січня ВУ  

– «Велетень машинобудування: До 125-річчя 

заснування ДП «Завод ім. Малишева» 

4 лютого ВУ  

– «Образ України в творах Т.Г.Шевченка»: До 180-

річчя виходу «Кобзаря» та дня народження поета 

2 березня ВУ  

Інші28 I–IV кв. відділи  

Віртуальні виставки, вікторини Оформлені та актуалізовані:    

                                                 
28 Див. ДОДАТОК 10 ПЕРЕЛІК ВИСТАВОК 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

 Онлайн-вікторина «Літературна Харківщина». Ч. 4. лютий ВУ  

«Людина з «химерним йменням»: (До 125-річчя від дня 

народження Майка Йогансена) 

червень ВУ  

Онлайн-проєкт «Іноземна реклама у Харкові: 100 років 

тому» 

травень ВУ  

Організація виставок-переглядів За темами:    

 «Тернистий шлях до Соборності» 20 січня ВУ  

«День пам’яті жертв Голокосту» 21 січня ВУ  

 

 

6. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Центр інформаційної підтримки винахідництва 

Забезпечення діяльності Центру 

інформаційної підтримки 

винахідництва 

Презентація проєкту «Взаємодія» 28 січня ВІП  

Заходи в межах проєкту «Взаємодія» та 

довгострокових циклів 

I–IV кв. ВІП  

Щорічний конкурс «Молодий новатор 

Харківщини – 2020», присвячений 

Міжнародному дню інтелектуальної 

власності (Організатори: ХОРТВР, ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, за підтримки 

департаменту науки і освіти ХОДА) 

Мета Конкурсу – активізація науково-технічної 

творчості молоді, підтримка інноваційної 

діяльності, сприяння впровадженню наукових 

розробок у реальний сектор економіки регіону. 
Взяли участь майже 30 молодих науковців 

Харківщини, Луганського національного 

аграрного університету 29.  

квітень ВІП Проведено 

вперше в 

онлайн 

форматі. 

                                                 
29 Призові місця в номінаціях «Патент на винахід», «Патент на корисну модель», «Патент на промисловий зразок» посіли студенти, аспіранти, 

викладачі НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  ХНУР, ХНУ імені В.Н. Каразіна, ХНУБА, ХДУХТ, Національного університету цивільного 

захисту України, ХНМУ, Харківської державної зооветеринарної академії, ХНАДУ,  Харківського національного технічного університету сільського 

господарства  імені Петра Василенка, Луганського національного аграрного університету. 
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Організація роботи Школи молодого 

винахідника 

Заходи у межах роботи Школи молодого 

винахідника (лекції, екскурсії, практичні 

заняття, тренінги з інтелектуальної власності, 

огляди довідкових посібників, майстер-класи). 

I–IV кв. ВІП  

Тренінги з інтелектуальної власності Постійний ведучий заходів – патентний 

повірений Є. С. Стогній. Проведені на тему: 

– «Створення торгових марок як основи 

рекламного образу компанії» (для студентів 

НТУ «ХПІ»; спеціальність «Маркетинг і 

правова охорона інтелектуальної власності»).  

 

 

25 лютого 

 

 

ВІП 

 

– «Використання онлайн-ресурсів з 

інтелектуальної власності на провідних 

платформах»  

10 березня ВІП Онлайн 

– «Створення торгової марки». 21 вересня ВІП Онлайн 

– «Методологія рішення винахідницьких задач» 

(основи ТРВЗ). 

19 жовтня ВІП  

– «Розробка торгової марки». 21 жовтня ВІП Онлайн 

– «Створення успішного бренду». 18 листопада ВІП Онлайн 

– «Охорона інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет» 

10 грудня ВІП Онлайн 

Практичне заняття «Методика 

проведення патентного пошуку» 

Проведене для студентів НТУ «ХПІ» 4 курсу, 

що навчаються за спеціальністю «Маркетинг і 

правова охорона інтелектуальної власності». 

Взяло участь 20 студентів. 

6 березня ВІП  

Творча зустріч з доктором медичних 

наук, професором НТУ «ХПІ» 

В.В. Россіхіним 

Присвячена післявоєнній відбудові Харкова. 

Учасникам заходу, учням ліцею ХАІ, 

представлено презентацію «Місто Фенікс».  

23 березня ВІП Он-лайн 

Огляди довідкових та бібліографічних 

посібників 

Проведено огляди двох довідкових, 

бібліографічних посібників та баз даних в 

Інтернеті.  

19, 24 

жовтня 

ВІП  

Проведення екскурсій Екскурсія для студентів Національного 10 березня ВІП  
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фармацевтичного університету (23 особи) 

Для студентів 5 курсу НТУ «ХПІ» навчально-

наукового інституту хімічних технологій та 

інженерії, що вчаться за фахом «Промислова 

біотехнологія» (12 осіб) та навчально-наукового 

інституту хімічних технологій та інженерії, що 

вчаться за фахом «Фармацевтична 

біотехнологія» (10 осіб) 

21 грудня ВІП  

Майстер-класи     

– «Основи технічної творчості» (до Дня 

дитячих винаходів) 

Проведений у мжах Школи молодого 

винахідника для учнів ЗОШ № 10. Кількість 

учасників – 21 особа. 

17 лютого ВІП  

– «Вирішення винахідницьких задач» Онлайн-трансляція майстер-класу. Слухачі – 

учні Аерокосмічного ліцею при Національнму 

аерокосмічному університеті ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ». Кількість учасників – 

23 особи. 

9 листопада ВІП  

Науково-просвітницька діяльність 

Науково-практичні конференції, 

семінари 

    

Науково-практична конференція 

«Інноваційні технології 

альтернативних автономних 

енергосистем». Організована спільно з 

ГО «Єдиного науково-промисловий 

союзу територіальних громад 

Харківщини». 

Учасники заходу – члени ГО «Єдиного науково-

промисловий союзу територіальних громад 

Харківщини». Розглянуто теоретичні та 

практичні питання альтернативних автономних 

енергосистем, новаторські проєкти, створені 

колективом об’єднання. Серед доповідачів – 

президент науково-виробничої корпорації 

«Машини та системи», громадські діячі, 

винахідники, інженери-конструктори та юрист. 

Кількість учасників – 54 особи. 

20 лютого ВІП  

Круглий стіл «Забезпечення реалізації 

конституційного права власності на 

землю». Організований спільно з ГО 

«Єдиного науково-промисловий союзу 

Учасники, представники «Єдиного науково-

промислового союзу територіальних громад 

Харківщини», спілки ветеранів Харкова, Школи 

Конституції, Харківської спілки офіцерів, партії 

12 березня ВІП  
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територіальних громад Харківщини», за 

участю членів клубу «Громадські 

ініціативи». 

пенсіонерів, територіальних громад Харкова, 

підприємці, обговорювали питання, пов’язані із 

правами власності на землю, гарантованим 14 

статтею Конституції України. Створено комітет 

з питань отримання та приватизації землі.  

Щорічна науково-практична онлайн-

конференція «Проблеми 

винахідницької та раціоналізаторської 

діяльності в Харківській області», 

присвячена Дню винахідника і 

раціоналізатора України.  

Організована дистанційно, спільно з 

ХОРТВР, за підтримки департаменту 

науки і освіти Харківської 

облдержадміністрації. 

Взяли участь представники ЗВО, інститутів 

НАН України, науково-дослідних установ, 

малих інноваційних фірм, патентні повірені, 

провідні фахівці регіону у сфері охорони 

інтелектуальної діяльності, зокрема, 

промислової власності (майже 50 учасників). 

Заслухано 17 доповідей та повідомлень (з 22 

заявлених), серед яких 2 доповіді співробітників 

ВІП. Розглядалися питання стану інноваційної 

діяльності у сфері вищої освіти та науково-

дослідної діяльності Харкова, трансферу 

технологій, створення інноваційного 

середовища, проблеми пошуку джерел 

підтримки винаходів і інновацій та 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, створення альтернативних джерел 

енергії, інновації в сфері народного 

господарства тощо. Оголошено підсумки 

конкурсу «Молодий новатор Харківщини». 

24 вересня ВІП Дистайційно 

вперше 

Круглий стіл «Ю.Ю. Вороний – піонер 

вітчизняної трансплантології» (до 125-

річчя від дня народження видатного 

хірурга) 

Висвітлено науково-практичні досягнення 

Ю. Ю. Вороного, який здійснив першу у світі 

операцію з пересадки нирки, становлення і 

розвиток трансплантології в Україні, Харкові. 

21 грудня ВІП  

Інформаційно-бібліографічне обслуговування 

Проведення Днів інформації  Проведено за темами:    

  Нові технології в науці і виробництві. 25 лютого СЦ  

 Інноваційні технології раціональної переробки 

м’ясної сировини (ХДУХТ) 

26 лютого ВІП  

 Сучасні методи діагностики та лікування 10 березня ВІП  
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органів дихання (ХМАПО) 

 Інноваційні та винахідницькі технології на 

допомогу фермерським господарствам (ХНУСГ 

ім. П. Василенка) 

12 березня ВІП  

 Нові технології в лікування серцево-судинних 

захворювань 

20 червня СЦ  

 Лікування та профілактика захворювань 

органів нижніх дихальних шляхів (ХМАПО) 

23 червня ВІП  

 Нові технології у м’ясо-молочній 

промисловості. 

7 липня СЦ  

 Сучасні підходи до лікування  хворих  

пульмонологічного  профілю (ХМАПО) 

28 липня ВІП  

 Новітні технології лікування онкозахворювань. 19 серпня СЦ  

  Профілактика простудних захворювань. 7 вересня СЦ  

 Трансфер та комерціалізація технологій у 

сфері бізнесу (ХНУСГ ім. П. Василенка) 

28 вересня ВІП  

 Нова література з питань медичної науки 27 вересня СЦ  

 Нові технології у лікуванні туберкульозу 6 жовтня СЦ  

 Перспективні напрямки розвитку 

автомобілебудування ХНАДУ) 

8 жовтня ВІП  

 Нові технології у кондитерській 

промисловості 

15 жовтня СЦ  

 Новітні технології  у лікуванні органів зору. 6 листопада СЦ  

 Інноваційні технології у лікуванні інфекційних 

хвороб 

7 грудня СЦ  

 Технологічні інновації у харчовій 

промисловості (ХДУХТ) 

16 грудня ВІП  

Проведення Днів фахівця  Проведено за темами:    

 «Захист прав інтелектуальної власності при 

створенні нових технологій». 

28 січня ВІП  

 «Удосконалення технології приготування 

хлібопекарських виробів» 

17 лютого СЦ  

 Оборонно-військова промисловість України. 22 липня СЦ  
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 «Новини патентного законодавства в Україні» 

(онлайн) 

17 грудня ВІП  

 Харчові добавки у раціоні людини 11 веревня СЦ  

 Стратегії розвитку екологічної освіти. 28 вересня СЦ  

 Проблеми молокопереробних підприємств 

України. 

13 жовтня СЦ  

Дні бібліографії  Природокористування та екологічна безпека в 

Україні 

8 жовтня ІБВ  

Виставки, перегляди та інші заходи30  

Тематичні виставки  Організовано 30 виставок. I–IV кв. ВІП, інші 

відділи 

 

Виставки-перегляди Організовано 10 виставок-переглядів для 

фахівців: 

I–IV кв. ВІП  

– «Засоби профілактики та 

відновлювального обслуговування 

інформаційних телекомунікаційних 

мереж систем передач»   
– «Засоби оперативного лікування 

фіксованих вивихів плеч» 

– «Вакуумно-хвильові енергоустановки» 

– «НТД на випробування і контроль 

якості продукції» 

– «Засоби підвищення продуктивності 

молодняку сільськогосподарських 

тварин», «Машини і обладнання для 

тваринництва» 

– «Пристрої для складання 

потужностей двох СВЧ генераторів на 

магніт» 

– Засоби виготовлення захисних 

медичних масок»  

  Інституту радіофізики ім. О.Я. Усикова НАН 

України 
27 січня ВІП  

– ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. 

проф. М. І. Ситенка НАМН України» 
26 лютого ВІП  

  ПРАТ «Укргідропроект» 4 березня ВІП  

  НДІ Мікрографії 16 червня ВІП  

  Харківської державної зооветеринарної 

академії 

21 липня,  

14 серпня 

ВІП  

  ІРЕ НАН України. 16 вересня ВІП  

 ДП «Державний науковий центр лікарських 

засобів та медичної продукції» 

25 вересня 

2 листопада 

ВІП 

 

 

 

 ГО «Регіональний центр науково-технічного 

розвитку» 

7 грудня ВІП  

                                                 
30 Тематику заходів див у Додатку 10 ПЕРЕЛІК ВИСТАВОК) 

file:///C:/Users/Aleksey/Desktop/Звіт%20ХДНБ%202020%20рік%2016-03.doc%23_ДОДАТОК_10
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– «Переробка та утилізація 

біологічних, твердих промислових та 

побутових відходів у малих населених 

пунктах» 

Віртуальні виставки, проєкти 

Виставка «З історії винахідництва: 

видатні вчені та винахідники 

Харківщини» 

 

Доповнено матеріалами про В. І. Вернадського. 

квітень ВІП  

Виставка «з історії винахідництва» Доповнено матеріалами про О. П. Мчедлова-

Петросяна. 

липень ВІП  

Інформаційний проєкт «Винахідники 

Харкова – читачі ХДНБ ім. 

В.Г. Короленка» 

Поповнено інформацією про Є. П. Пивоварова – 

доктора технічних наук, професора кафедри 

технології харчування ХДУХТ 

березень ВІП  

Інформаційний проєкт «Винахідники 

Харкова – читачі ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка» 

Поповнено інформацією про В.П. Семиноженка 

та інших 

червень ВІП  

Клубна діяльність31     

Клуб «Лікувально-оздоровчих 

технологій» 

Проведено 3 засідання.  I–IV кв. ВІП  

Клуб «Громадські ініціативи» Проведено 7 засідань. I–IV кв. ВІП  

Клуб «Екологія та енергетика» Проведено 5 засідань. I–IV кв. ВІП  

 

 

7. СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Організація презентацій видань, літературних вечорів, творчих зустрічей. Заходи з популяризації книги та читання 

Творча зустріч «Блогерство та 

журналістика» з відомою харківською 

Для учасників зустрічі, студентів ІІІ курсу 

ХНПУ ім. Г. Сковороди проведено екскурсію 

24 січня 

12 лютого 

СЦ  

                                                 
31 Дивись Дод.11 Організація роботи клубів 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

журналісткою А. Прокаєвою бібліоткою. Медіаексперт А. Прокаєва 

поділилася своїми знаннями та досвідом, 

відповідала на запитання, давала майбутнім 

журналістам професійні поради. Презентовано 

виставку з історії та теорії журналістики, 

підготовлену до цієї зустрічі (бібліограф СЦ І. 

Є. Зубрицька).  

Тематичний вечір «Моя соборна 

Україна знов зустрічає новий день». До 

дня соборності України 

Розпочався вечір виконанням «Гімну України». 

Учні Безлюдівського ліцею привітали присутніх 

«Старосвітською колядкою» (колядка створення 

неба). Учасниками заходу, заслужений артист 

України М. Гуртовий, солістка ХНТОБ ім. М. В. 

Лисенка О. Ситник, лауреат Міжнародних 

конкурсів Л. Хворост, квартет бандуристів 

Харківського вищого коледжу мистецтв, 

Народний хор ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 

«Жайвір» виконали українські народні пісні, 

музичні композиції українських авторів про 

Україну.  

25 січня СЦ Проходив в 

актовому залі 

Презентація книги В. Сковороди 

«Небилон» 

Автор, математик, поет, літературний критик 

Володимир Скоровода, представив нову книгу 

«Небилон» як результат багаторічних 

досліджень текстів давньоукраїнських писемних 

пам'яток — «Слова» і «Велесової книги». На 

презентацію книги до бібліотеки завітали 

постійні читачі та друзі дослідника. 

4 лютого СЦ  

Творчій вечір харківської поетеси 

Людмили Єлисєєвої «Що таїш, ти 

впавший з книги жовтий лист?» 

Поетеса Л. Єлисєєва ознайомила присутніх зі 

своїми віршами, представила нові збірки поезій, 

серед яких «У акварелях часу». Харківський 

бард Артур Савран виконав вокальні твори на 

вірші поетеси. Дитячий колектив 

22 лютого СЦ Проходив в 

актовому залі 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Гаврилівського будинку культури заспівав 

пісню «Про парасольки» (керівник Ольга 

Малкондуєва). Людмилу Єлисєєву привітали 

колеги, рідні, близькі, друзі. 

Тематичний вечір «Для найчарівніших» 

До Міжнародного жіночого дня 8 березня 

В актовому залі бібліотеки відбувся святковий 

концерт до Міжнародного жіночого дня – 8 

березня. 

6 березня СЦ  

Літературні читання Людина, письменник, дипломат. До 225-річчя 

від дня народження О.С. Грибоєдова 

15 січня СЦ  

«Невідомі сторінки життя 

А. П. Чехова». До 155-річчя від дня 

народження письменника (у межах 

мистецької вітальні) 

Ведуча заходу, харківська поетеса, краєзнавець 

Ліна Пятак зосередила увагу на цікавих фактах з 

життя А. П. Чехова – збтрав забавні прізвища, а 

потім використовував їх у своїх творах (Чимша-

Гімалайський, Проптер, Трахтенбауер, Розалія 

Йосипівна Аромат, Свінчутка, Зевул та ін.), 

колекціювання поштових марок. У письменника 

була «бібліотека» записників (щоденник, 

записна книжка з рецептами ліків для хворих, 

адресна книжка, садова книжка, ділова, 

опікунська) тощо. книжки) тощо. 

29 січня 

 

СЦ  

«Имена на все времена. Антон 

Павлович Чехов» (у межах мистецької 

вітальні) 

Ведуча, Л. Пятак, розповіла про живописні 

портрети Антона Чехова, написані за життя 

видатного письменника, – рідним братом 

Миколою, професійним живописецем, Ісааком 

Левітаном, Осипом Бразилєм, учнем І. Рєпіна, 

художником Петром Нілусем (писав портрет на 

прохання І. А. Буніна), Валентином Сєровим, 

про дружбу письменника з художниками, його 

коханих жінок, рідну сестру та братів А. П. 

Чехова. Майстер художнього слова Андрій 

26 лютого СЦ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Яненко порадував присутніх читанням 

розповідей А. П. Чехова. 

«Історії кохання видатних людей. 

Борис Пастернак» 

Цікаві сторінки біографіїї Б. Пастернака 

розкрила користувачам давній друг бібліотеки, 

поетеса, краєзнавець Ліна Пятак. Постійна 

учасниця літературних засідань Валентина 

Сагайдакова прочитала поезії Нобелівського 

лауреата. Бурхливі емоції викликав вірш 

«Второя баллада» у виконанні майстра 

художнього читання Андрія Яненко. На вечорі 

пролунав відомий музичний твір «Зимняя ночь» 

на слова Б. Пастернака. 

11 березня СЦ  

 «Долі видатних українців 

М. Грушевського, І. Мазепи, 

П. Скоропадського» 

Харківська поетеса Ліна Пятак розповіла про 

видатних українців М. Грушевського, І. Мазепу, 

П. Скоропадського, а також харків'янина 

М. Міхновського, ідеолога  українських партій 

РУП (Революційна українська партія) і НУП 

(Національна українська партія). Майстер 

художнього слова А. Яненко декламував вірші 

В. Сосюри, С. Єсеніна, В. Сагайдакова – вірші 

Л. Костенко. 

9 грудня СЦ  

«Олександр Блок – відомий і 

невідомий». До 140-річчя від дня 

народження поета 

Ведуча заходу Ліна Пятак розповіла про цікаві 

факти із життя поета. Майстер художнього 

читання А. Яненко продекламував вірші 

О. Блока «Стихи о прекрасной даме», «Снежная 

маска», уривки із поеми «Двенадцать». 

23 грудня СЦ  

Семінари, майстер-класи     

Семінар викладачів шкіл зарубіжної 

літератури Московського району міста 

Харкова 

Педагоги заслухали доповідь харківського 

дослідник А. Парамонова «Історії харківської 

фортеці», який презентував нові видання: 

«Стефан Андрійович Таранушенко», «Древо 

18 лютого СЦ  



113 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

роду села Козіївка Богодухівського уїзду» та ін.; 

харківську поетесу Н. Супруненко, яка 

представила нові збірки своїх поезій «Власний 

шлях», «Предчувствие рождения стиха»; пісні   

барда О. Давшана; ознайомилися з виставкою 

творів А. Парамонова, Н. Супруненко, 

літературою з педагогіки, обмінялися досвідом 

роботи та обговорили плани на майбутнє. 

Майстер-клас з педагогічної 

майстерності «Артистична спадщина С. 

Рахманінова та його вплив на 

виконавське мистецтво наступних 

поколінь піаністів» для викладачів 

музичних шкіл Харкова 

Організатор та ведуча – Ганна Перцева. 
Кандидат мистецтвознавства, доцент ХНУМ ім. 

І. П. Котляревського, лауреат Міжнародних 

конкурсів Ю.К.Попов розповів про творчість 

композиторів, відповів на запитання, виконав 

твори Л. Бетховена, Р. Шумана, О. Скрябіна, 

Слухачі отримали сертифікат учасника.  

19 лютого СЦ В актовому залі 

Семінар викладачів трудового навчання 

шкіл Московського району «Шкільний 

дизайн у стилі Нової української 

школи» 

Педагоги заслухали повідомлення на тему: «З 

історії кафедри «Дизайн» Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ) 

(В. Д. Северин, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри дизайну ХДАДМ), майстер-

класи: від майстрині виготовлення ляльок з 

текстилю І. В. Марусіної, 

з оформлення у стилі Нової української школи 

від Л. Л. Медведєвої, вчителя-методиста вищої 

категорії ЗОШ №64. Музичне привітання від 

тріо бандуристів, студентів кафедри народних 

інструментів ХНУМ імені І. П. Котляревського. 

27 лютого СЦ  

Майстер-клас для викладачів музичних 

шкіл міста за темою «Скрипкове 

мистецтво» 

Проводив старший викладач Харківського 

національного університету мистецтв ім. 

І. П. Котляревського І. В.Чернявський  

10 грудня СЦ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Організація роботи клубів32 

Клуб «Громадські ініціативи» 7 засідань I–IV кв. ВІП  

Клуб лікувально-оздоровчих технологій 3 засідання I–IV кв. ВІП  

Клуб «Екологія і довкілля» 5 засідань I–IV кв. ВІП  

Клуб Інтернет-користувачів «КЛІК» 35 засідань I–IV кв. ІБВ  

Курси комп'ютерної грамотності 10 занять I–IV кв. ІБВ  

Клубу «ONLINE» 2 засіданя I–IV кв. ВОК  

Австрійський розмовний клуб 

«VindobonaCamp» 

3 засідання I–IV кв. ВЛІМ  

Есперанто-клуб «Ардо» 1 засідання I–IV кв. ВЛІМ  

Організація роботи клубу «Краєзнавець» 2 засідання  I–IV кв. ВУ  

Клуб інтелектуального кіно 3 засідання I–IV кв. СЦ  

Літературна студія (керівник Е. Травіна) 6 засідань I–IV кв. СЦ  

Молодіжна літературна студія (керівник 

А. Лінник) 

5 засідань I–IV кв. СЦ  

Організація роботи клубу «У колі друзі» 

(Пушкінський клуб) 

2 засідання I–IV кв. СЦ  

Клуб вишивки «Успіх» 1 засідання березень СЦ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Тематика засідань представлена у Дод.11 Організація роботи клубів 
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8. ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ. ОБМІН ДОКУМЕНТНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Поповнення фондів 

Надходження документів (всього),  

у т.ч. за джерелами комплектування: 

Надійшло  20441 прим. I–IV кв. ВФД, ВЛІМ  

– обов’язковий примірник документів  Надійшло 17481 прим. I–IV кв. ВФД  

– передплата періодичних видань  Надійшло 0 прим. I–IV кв. ВФД  

– купівля документів Надійшло 0 прим. I–IV кв. ВФД  

–за книгообміном (вітчизняним) Надійшло 852 прим. I–IV кв. ВФД  

– за міжнародним книгообміном  Надійшло 83 прим. I кв. ВЛІМ  

– надходження документів за Наказом 

МКІП від 06.11.2020 р. № 2271 «Про 

затвердження переліку книжкової 

продукції, що придбавається для 

поповнення бібліотечних фондів» 

Надійшло 317 прим. I–IV кв. ВФД  

– інші джерела (дари та безкоштовні 

надходження) 

Надійшло 1791 прим. I–IV кв. ВФД,  

відділи 

 

Надходження за видами документів:  

– книги і брошури Надійшло 18178 прим. I–IV кв. ВФД  

– журнали Надійшло 8699 прим. I–IV кв. ВФД  

– газети Надійшло 374 компл. I–IV кв. ВФД  

– продовжувані видання Надійшло 1566 прим. I–IV кв. ВФД  

– інші види документів  Надійшло 352 прим. I–IV кв. ВФД  

Поповнення обмінного фонду. Передача документів з обмінного фонду 

Поповнення обмінного фонду (всього)  Надійшло 5284 прим. I–IV кв. ВФД  

у т. ч. за рахунок:  I–IV кв.   

– бібліотек України Надійшло 3117 прим. I–IV кв. ВФД  



116 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

– видавництв, установ, організацій тощо Надійшло 492 прим. I–IV кв. ВФД  

– інших джерел Надійшло 1675 прим. I–IV кв. ВФД  

Передача документів з обмінного фонду Передано 7087 прим. I–IV кв. ВФД  

у т.ч.: до бібліотек України Передано 2059 прим. I–IV кв. ВФД  

Міжнародний документообмін 

Направлення документів у межах 

міжнародного документообміну  

– I–IV кв. ВЛІМ  

Надходження документів від зарубіжних 

бібліотек 

Отримано 53 книг та 30 журналів від 16 

бібліотек та установ з 8 країн світу, а саме: 

Македонія – Скоп’є, Бібліотека Македонської 

Академії наук та мистецтв. 

Німеччина – Котбус, BTU (Технічний 

університет); Мюнхен, видавництво 

«Християнський голос»; Лейпциг, бібліотека 

Саксонської Академії наук. 

Південна Корея – Сеул, Національна бібліотека 

Кореї; Сеул, LTI (Літературний інститут). 

Польща – Варшава, бібліотека Політехніки 

Варшавської; Варшава, ПАН IPPT (Польська 

Академія наук, Інститут основних проблем 

техніки); Краків, Бібліотека наукова ПАН та 

ПАМ (Польської Академії наук та Польської 

Академії мистецтв); Седльце, Природничо-

гуманітарний університет. 

Сербія – Белград, Бібліотека Сербської Академії 

наук і мистецтв. 

США – Вашингтон, Бібліотека Конгресу; 

Вашингтон, МВФ; Кембрідж, УНІГУ 

(Український науковий  інститут Гарвардського 

університету). 

I–IV кв. ВЛІМ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Чехія – Плзень, SVK (Навчальна та наукова 

бібліотека Плзеньського краю). 

Швейцарія – Веттінген, Nagra (Національна 

агенція зі складування радіоактивних відходів). 

 

 

9. НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗІБРАННЯМИ. КАТАЛОГІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ. СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Наукова обробка документів 

Формування бібліографічного запису 

(всього) 

Сформовано 43813 БЗ I–IV кв. ВАК, інші 

відділи 

 

– у традиційному режимі 22259 БЗ I–IV кв. ВАК, інші 

відділи 

 

– в електронному режимі 21554 БЗ I–IV кв. ВАК, інші 

відділи 

 

Тиражування БЗ 57761 БЗ I–IV кв. ВАК, ВСК, 

інші відділи 

 

Систематизація документів Здійснено систематизацію 34319 документів. I–IV кв. ВСК, інші 

відділи 

 

Предметизація документів Здійснено предметизацію 26240 документів I–IV кв. ВСК, інші 

відділи 

 

Організація карткових каталогів і картотек 

Поповнення та оновлення каталогів і 

картотек 

Розставлено 78637 карток. 

Вилучено 9334 карток. 

I–IV кв. ВАК, інші 

відділи 
 

Поповнення електронного каталогу та інших електронних баз даних 

Поповнення електронного каталогу 16891 БЗ I–IV кв. ВАК, ВОФ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

інші відділи 

Поповнення електронних БД, 

представлених в інтернеті (нових 

записів): 

7710 БЗ I–IV кв.   

– БД «Періодичні видання» 4024 БЗ I–IV кв. ВФД, ВАК, 

ВЛІМ 
 

– Корпоративна БД «Електронний 

зведений каталог періодичних видань, 

які надійшли до провідних бібліотек 

Харкова» 

107 БЗ I–IV кв. ІБВ  

– БД «Електронний каталог Німецького 

читального залу» 

86 БЗ I–IV кв. ВЛІМ  

– Корпоративна БД «Соціальні 

комунікації: зведений каталог 

надходжень до бібліотек Харкова» 

135 БЗ I–IV кв. КБ  

– БД «ХДНБ ім. В. Г. Короленка: 

видання та публікації про Бібліотеку» 

109 БЗ I–IV кв. КБ  

– БД «Харківщина» 3048 БЗ I–IV кв. ВУ  

– БД «Бібліотеки Харкова» – I–IV кв. НМР Редагування 

– БД «Бібліотечна журналістика» 44 БЗ I–IV кв. КБ  

– Корпоративна БД «Метабібліографія 

Харківщини» 

127 БЗ I–IV кв. ВУ  

– БД «Фонд електронних документів» 30 БЗ I–IV кв. ВУ, КБ  

Поповнення електронних баз даних, 

представлених у локальній мережі 

ХДНБ (нових записів): 

316 БЗ I–IV кв.   

– БД «Винахідництво та стандартизація» 202 БЗ I–IV кв. ВІП  

– БД «Пам’ятні дати України, 

Слобожанщини» 

63 БЗ I–IV кв. ВІП  

– БД «Електронна картотека статей» 50 БЗ I–IV кв. КБ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

– БД «Рідкісні видання» 1 БЗ I–IV кв. НДВК  

Формування службових БД («Комп-

лектування», «Авторитетний файл 

предметних рубрик», «Авторитетний 

файл колективного автора», «Автори-

тетний файл індивідуального автора», 

«Регламенти ХДНБ ім. В. Г. Короленка») 

Поповнено 29593 БЗ I–IV кв. ВФД, ВСК, 

ВАК, НМР 
 

 

 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ 
 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Організація фондів 

Приймання документів До фонду основного зберігання надійшло 20990 

прим., перенаправлено до відділів 4288 прим. 

I–IV кв. ВОФ  

Перевірка фондів на предмет 
правильності розстановки 

Перевірено 1632279 прим. I–IV кв. ВОФ, інші 
відділи 

 

Переміщення фондів Переміщено 580989 прим. I–IV кв. ВОФ, інші 

відділи 
 

Вилучення документів  Вилучено 4564 прим. I–IV кв. ВФД  

Поповнення фонду рідкісних видань та 
рукописів документами з основного 
фонду 

Згідно «Перспективного плану розширення 

фонду документальних пам’яток (ФДП) НДВК» 

передано до НДВК 1157 прим. у т.ч. книг – 1151 

прим, нот – 6. 

I–IV кв. НДВК, ВОФ  

Збереження документних ресурсів 

Проведення санітарно-гігієнічного 

оброблення документів 

Оброблено 6430 аркушів. I–IV кв. ВОФ  

Знепилення фонду Знепилено 22152 м/п. I–IV кв. ВОФ, 

відділи 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Перевірка фізичного стану документів 

фонду основного зберігання 

50877 прим. I–IV кв. ВОФ  

Інвентаризація Перевірено I–IV кв.   

– фонду основного зберігання 252314 прим. I–IV кв. ВОФ  

– спеціалізований фонд документальних 

пам’яток НДВК 

80520 прим I–III кв  ВОФ, НДВК  

– звіряння підсобних та спеціалізованих 

фондів з індикаторною системою ВОФ 

(ВУ, ВЛІМ) 

28658 прим. I–III кв ВОФ, ВЛІМ, 

ВУ 
 

Звірено журналів з 43119 прим. I–IV кв. ВОФ, ВАК  

Звірено газет 3843 підш. I–IV кв. ВОФ, ВАК  

Звірено окремих частин фонду 41185 прим. I–IV кв. ВОФ, відділи  

Оправлення та реставрація документів 3409 прим. I–IV кв. ВКР  

– капітальний ремонт 3021прим. I–IV кв. ВКР  

– поточний ремонт 388 прим. I–IV кв. ВКР  

Оправлення газет 280 компл. I–IV кв. ВКР  

Повна реставрація документів, взятих 

для оправлення 

323 арк. I–IV кв. ВКР  

– часткова реставрація 4012 арк. I–IV кв. ВКР  

Створення страхового фонду  

–перевод на мікрофіші журналів, 

 

42 прим. 

 

I–IV кв. 

 

ВОФ, ВРД 
 

–перевод на мікрофільми газет 26 підш. I–IV кв.   
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11. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Основні показники з обслуговування користувачів 

Кількість користувачів 

– за єдиною реєстраційною картотекою 

 

Зареєстровано 12902 користувача. 

 

I–IV кв. 

 

ВОК 

 

– обслужених у читальних залах  Обслужено 25593 користувачів.. I–IV кв. відділи  

Кількість відвідувань бібліотеки Зареєстровано 114392 відвідувань. I–IV кв. відділи  

Кількість звернень до вебресурсів, у т. ч.  Зареєстровано 274622 звернень, у т.ч.: I–IV кв.   

– сайт ХДНБ 215391 звернень I–IV кв. ВБІСТ, 

відділи 
 

– блог «Методист бібліотеки» 14608 звернень I–IV кв. НМР  

– блог «Школа бібліотечного 

журналіста» 

23149 звернень I–IV кв. НМР  

– блог «Історія Харкова у пам'ятних 

дошках» 

19925 звернень I–IV кв. ВУ  

– блог «Фестиваль науки» 655 звернень I–IV кв. ВІП  

– блог «Регіональний конкурс ім. 

Л. Б. Хавкіної» 

614 звернень I–IV кв. КБ  

- блог «Щоденник ювілейних заходів» 280 звернень I–IV кв. КБ  

Кількість документів, виданих у 

читальних залах 

Видано 1475322 документа. I–IV кв. ВОК, ВІП, 

ВУ, ІБВ, 

ВЛІМ, інші 

відділи 

 

Міжбібліотечний абонемент і електронна доставка документів 

Кількість абонентів МБА 2484 абонентів I–IV кв. МБА  

Кількість документів, виданих за 

запитами абонентів МБА 

 

78523 документів 

 

I–IV кв. 

МБА  

– у т.ч. іншим бібліотекам 30871 документів I–IV кв. МБА  

Кількість абонентів ЕДД 64: 17 – колективних, 47 – персональних, з них 

6– зарубіжних 

I–IV кв. МБА  

Кількість отриманих замовлень ЕДД 817: 108 – колективних, 709 – персональних, з I–IV кв. МБА  
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них 13 – зарубіжних 

Кількість виготовлених та надісланих 

користувачам копій 

555 документів: 4965 стор. електрон. копій, 390 

стор. ксерокопій 

I–IV кв. МБА  

Бібліографічне обслуговування користувачів 

Довідково-бібліографічне обслуговування     

Виконання бібліографічних довідок 

(загалом) 

Надано 21 434 бібліографічних довідок. I–IV кв. Відділи  

– у т. ч. письмових Підготовлено 92 довідки за темами: 

«Салернський кодекс здоров’я у виданнях XV–

XX ст.»; «Стародруки з музеїв Володимира 

Волинського та Житомира у колекціях ХДНБ»; 

«Українські стародруки, присвячені гетьману 

Івану Мазепі, у фондах ХДНБ»; «Харківська 

філологічна школа у 1900-і роки: провідні 

представники та публікації»; 

 «Архівні матеріали та книги з бібліотеки 

видатного українського літературознавця 

Л. Г. Фрізмана у фондах ХДНБ»; «Правовий та 

соціальний захист ветеранів війни та праці, 

учасників Великої вітчизняної війни, воїнів-

інтернаціоналістів та інвалідів в СРСР»; 

«Міжнародні неурядові організації в системі 

світового громадянського співтовариства»; 

«Механізм встановлення економічної рівноваги, 

її множинність та сталість»; «Проблеми освіти в 

сучасних умовах»; «Формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів у процесі професійної 

підготовки»;«Роль дистанційного навчання в 

системі вищої освіти» тощо. 

I–IV кв.   

I–IV кв. ВЛІМ, ІБВ, 

ВУ, НДВК, 

ВІП, КБ 

 

– віртуальних Надано 783 бібліографічних довідок I–IV кв.   
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виконання 

Виконавці Примітки 
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Бібліографічне інформування користувачів 

Масове бібліографічне інформування 

(у бібліотеці): 

 

 

 

 

 

 
 

– дні інформації Організовано 19 днів інформації за темами: 

«Використання сучасної державної бібліографії 

при написанні дипломів та дисертації»; 

«Нові довідкові видання України» тощо 

I–IV кв. Відділи  

– бібліографічні огляди Проведено 26 бібліографічні огляди I–IV кв. ВУ,СЦ, 

НДВК, ВІП, 

КБ 

 

– виставки Оформлено 292 виставки (у т.ч. 106 тематичних, 

81 нових надходжень, 96 виставок-переглядів, 

11 віртуальних) 

I–IV кв. СЦ, інші  

відділи 
 

Електронне масове бібліографічне 

інформування (локальних та віддалених 

користувачів) 

    

– доступ до ЕК та БД Надано доступ до ЕК та 13 БД33. I–IV кв. Відділи  

– «Нові надходження» (розділ на сайті) Розміщено 252 повідомлення. I–IV кв.   

– «Віртуальні виставки», «Віртуальні 

проєкти» (розділи на сайті) 

Підготовлено 11 віртуальних виставок, 3 

поповнення 

I–IV кв. ВІП  

– аналогові (текстові) бібліографічні 

посібники, доступні на сайті, у локальній 

мережі 

Підготовлено 10 аналогових (текстових) 

бібліографічних посібників, доступних на сайті  

I–IV кв. ВУ, ВІП, 

інші відділи 
 

– «Електронна бібліотека» (Фонд 

електронних документів).  

Сформовано 30 БЗ. I–IV кв.   

– Краєзнавча електронна бібліотека 145 гіперпосилань на нові електронні краєзнавчі 

документи. 

I–IV кв.   

– «Видання та публікації працівників 

бібліотеки» (розділ на сайті) 

Представлено 11 видань, 45 публікацій I–IV кв. НВВ  

                                                 
33 Перелік БД див. у розділі 8 «Наукове управління зібраннями. Каталогізація документів. Створення баз даних».  
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– блог «Історія Харкова у пам’ятних 

дошках» 

Опубліковано 50 записів. I–IV кв. ВУ  

– інформація у соціальних мережах Інформацію, у т.ч. бібліографічну, розміщено на 

офіційній сторінці ХДНБ та сторінках 

структурних підрозділів бібліотеки (загалом 

1690 повідомлень у фейсбуці). 

I–IV кв. відділи  

Групове бібліографічне інформування     

–тема Тема: надходження нових документів з 

бібліотечної справи 

I–IV кв. КБ  

– повідомлень Надано 242 повідомлення у соціальних 

мережах  

I–IV кв. відділи  

– днів фахівця Проведено 19 днів фахівця. I–IV кв. СЦ, ВУ, 

ВІП, ВЛІМ 
 

–днів інформації Організовано 4 дня інформації за темами:  I–IV кв.   

 «Інноваційні технології раціональної переробки 

м’ясної сировини» (ХДУХТ), 

лютий ВІП  

«Сучасні методи діагностики та лікування 

органів дихання» (ХМАПО) 

березень ВІП  

«Інноваційні та винахідницькі технології на 

допомогу фермерським господарствам» 

(ХНУСГ ім. П. Василенка) 

березень ВІП  

«Лікування та профілактика захворювань 

органів нижніх дихальних шляхів» (ХМАПО) 

червень ВІП  

Заходи з формування інформаційної культури користувачів, цифрової грамотності    

Бібліографічні консультації Надано 8021 консультацій стосовно правил 

пошуку документів (в електронних та 

нонелектронних каталогах і картотеках, БД). 

I–IV кв. ІБВ, відділи  

Організація днів бібліографії, виставок, 

оглядів довідкових, бібліографічних 

видань 

Проведено 1 день бібліографії, 35 виставок 

довідкових та бібліографічних посібників, 20 

оглядів довідкових та бібліографічних 

посібників 

I–IV кв. ІБВ, ВУ  
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Лекції з основ інформаційної культури Прочитано 38 лекцій: «Українські книжкові 

раритети»; «Архівні фонди та колекції архівних 

пам’яток»; «Автографічні пам’ятки світового та 

національного значення»; «Колекції малої 

графіки» тощо. 

I–IV кв. ВІП,ВОК, 

ІБВ, ВУ 
 

Заняття користувачів на базі ІЦ з 

опанування інформаційних технологій 

Проведено 31 заняття з основ комп’ютерних 

знань.  

I–IV кв. ІБВ, ВОК  

Відбулося 35 засідань клубу інтернет-

користувачів «КЛІК» та 2 засіданя клубу 

«ONLINE». Присутніми на них були 436 

користувача. 

I–IV кв. ІБВ, ВОК  

Віківишколи для волонтерів з написання 

та редагування статей до Вікіпедії. 

Вікімарафон. 

Організовано 6 заходів. Написано 11 статей на 

тему: «Шашкова-Знаменська Ірина Василівна», 

«Винокурова Марія Яківна», «Івановська 

Євдокія Семенівна», «Івановська Парасковія 

Семенівна», «Харківські реальні училища», 

«Морський Володимир Савелійович», «Рапп 

Віктор Іванович», «Румницький Костянтин 

Григорович», «Лосієвський Ігор Якович» та 

інші. 

I–IV кв. ІБВ Відбулися на 

базі Інтернет-

центру №1  

Підвищення оперативності, якості та комфортності обслуговування користувачів 

Організація роботи з оперативного 

обслуговування: 

    

– онлайн-замовлення, Виконано 1752 замовлення. I–IV кв.   

у т.ч. від користувачів МБА Виконано 1286 замовлень I–IV кв. МБА  

– Експрес-замовлення Виконано 579 замовлень I–IV кв. ВОФ,ВОК  

–Віртуальна довідка  Надано 783 віртуальні довідки I–IV кв.   

– служба «Онлайн-довідка» 46 звернень I–IV кв.   

Надання доступу до інтернет-ресурсів 

в інтернет-центрах 

 I–IV кв. ВОК, ІБВ  

– кількість користувачів 1826 користувач I–IV кв.   
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– кількість відвідувань 6875 відвідувань I–IV кв.   

 

 

 

12. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Співпраця з посольствами, консульствами зарубіжних країн, представництвами міжнародних центрів,  

культурними інститутами у реалізації спільних проєктів 

Goethe-Institut в Україні. Проєкт «Німецькі читальні зали» 

Забезпечення діяльності «Німецького 

читального залу в Харкові» за 

підтримки Goethe-Institut в Україні та 

співпраці з Німецькою службою академі-

чних обмінів (DAAD), Будинком Нюр-

нберга (Харків), Товариством побрати-

мства Харків–Нюрнберг (Нюрнберг) 

    

Участь Німецького читального залу в 

Харкові у проєктах 

 I–IV кв.   

Міжнародний проєкт «Заочний 

абонемент. Україна» 

Обслуговування користувачів НЧЗ виданнями, 

отриманими за проєктом 

I–IV кв. ВЛІМ, НЧЗ  

Проєкт «Onleihe – E-Books та E-Reader» Надання користувачам можливісті брати на 

абонемент та завантажувати електронні вида-

ння: книжки, аудіофайли, електронну пресу. 

I–IV кв. ВЛІМ, НЧЗ  

Освітній проєкт «Міні Академія для 

сеньйорів» 

Організатор Рада німців України за 

підтримки Федерального МВС 

Німеччини за допомогою благодійного 

Проведено цикл заходів для учасників (група 12 

осіб): 

Пізнавальний урок з німецької мови  

«Sprichworter und Spruche»/«Прислів'я і 

приказки». 

16 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
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фонду «Суспільство розвитку» у рамках 

«Угоди між Федеративною Республікою 

Німеччиною та Україною у справах осіб 

німецького походження, які мешкають в 

Україні» (від 03.09.1995р.); Харківське 

обласне товариство німців «Відергебурт» 

 Краєзнавча подорож «Geographie des Landes 

Deutschland»/«Землі Німеччини».  

17 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

 «Geographie des Landes Deutschland»/«Землі 

Німеччини» (продовження краєзнавчої 

подорожі). Вікторина «Столиці земель 

Німеччини». 

18 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

 Урок німецької мови «Die Stadt und Ich»/ «Місто 

і Я». Вивчення лексики, складання  есе за темою 

«Мої враження від …», розміщення його на 

особистій сторінці у фейсбуці. 

21 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

День читання вголос: «Geschichtenerzahler aus 

Deutschland»/«Казкар з Німеччини». Для 

читання було обрано казки братів Грімм 

німецькою мовою. 

22 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

Літературний урок «Еріх Кестнер. Проза для 

дорослих. «Як я став дорослим». Учасники 

ознайомилися з життям та творчістю Кестнера 

(слайд-шоу), подивилися фрагменти з фільмів, 

знятих за його творами, читали уривки з книг 

письменника українською та німецькою мовами. 

23 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

Урок історичної пам’яті «Vereinigung 

Deutschlands»/«Об’єднання Німеччини». 

Знайомство з виставкою плакатів, яка 

присвячена 30-й річниці падіння Берлінського 

муру «Від мирної революції до німецької 

24 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
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єдності». 

Розвивальний урок-гра з використанням 

розвиваючих ігор німецькою мовою з фондів 

НЧЗ. 

26 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

 Музичний урок: розучування пісень “Gitarre 

klingeln leisse …”, “Sonnenkreis”, «Колискової» 

Брамса, “Bier her”. Хоровий спів, сольні виступи 

учасників. 

25 вересня ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

Міжнародний проєкт «Тижні 

Німеччини в Україні - 2020», який в 

цьому році присвячений темі 30-ї річниці 

воз’єднання Німеччини та проходить під 

гаслом «Об’єднані в Європі – 30 років 

німецької єдності». 

Організатор –  протягом року Посольство 

Німеччини в Україні та Генеральне 

консульство Федеративної Республіки 

Німеччина Донецьк/офіс Дніпро. 

Заходи проєкту відвідали 70 осіб. 

Інноваційний проєкт «Віртуально разом» 

Як це працює? 

1. З наліпки з QR-кодом #ВіртуальноРазом, 

відсканувати код та сфотографуватися анфас з 

Послом Федеративної Республіки Німеччина в 

Україні Анкою Фельдгузен. 

2. Оприлюднити одну свою фотографію в групі 

Facebook #ВіртуальноРазом – Тижні Німеччини 

2020 до 16 жовтня разом із іменем, хештегом 

#ВіртуальноРазом та відповіддю на наступне 

запитання: 

Яке визначне місце символізує подолання 

поділу Німеччини? 

1. Бранденбурзькі ворота 

2. Будівля рейхстагу 

Пані Посол Анка Фельдгузен віртуально 

"зустрілася й сфотографувалася" з більш ніж 

тисячею людей з п'ятнадцяти міст України. 23 

жовтня оприлюднен великий колаж з нагоди 30-

річчя Німецької єдності, у який склалися всі 

фотографії. Серед них є фото наших читачів. 

жовтень ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

Виставка плакатів про історію німецької жовтень   

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCHOTrO8DmF-p4dCn7NoDsV4FMWE-t-HzHLaXHpAFThQiOwWaJCPrfvbyXIzTXiWcGtZhT3_Frpe8xuajP-REKXHpP_R18fRqzEOTN_Va7S901s-350TL-z_VCk39dNMy1N9uFx8-KGMt1L8NhEXzkFNU1U3KQfiK5ebqMNOFfnDFGCvD-m7braEWmxJy4BPbfpVEPjOjpD3isy-X9O_Sj-BMl3P30fZaHIDrfF0suprOuVZ1u6Rj5y966dr0v5sc&__tn__=*NK-R
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єдності «Злам на сході. Життя змінюється» 

Вона є логічним продовженням виставки «Від 

мирної революції до німецької єдності», яка 

проходила у нас в минулому році і дає 

можливість ознайомитись з маловідомими 

фактами з історії після воз’єднання Німеччини. 

20 плакатів демонструють по сім світлин 

видатних фотографів з описом, а також 

супровідний текст. QR-коди пов’язують з 

відеоінтерв’ю очевидців, які надають виставці 

додатковий мультимедійний вимір.  

 Проведено цикл заходів:    

 – Краєзнавча подорож для учнів 9А та 9Б класів 

харківської загальноосвітньої школи № 26 

містила знайомство з виставкою, вікторину з 

історії Німеччини, участь у конкурсі 

«Віртуально разом». 

8 жовтня ВЛІМ,  

НЧЗ 

 

 – Урок німецької мови у бібліотеці для учнів 10-

А класу Харківської спеціалізованої школи з 

поглибленим вивченням німецької мови №134. 

Окрім знайомства з виставкою, учні 

переглянули тематичне відео німецькою мовою, 

відповідали на питання вікторини „Was weißt du 

über die Berliner Mauer und Wiedervereinigung 

Deutschlands?“, складали політичну та фізичну 

карту об’єднаної Німеччини та Європи, 

долучитися до проєкту «Віртуально разом», 

переглянули відеозвернення посла ФРН в 

Україні Анки Фельдгузен з нагоди Дня 

німецької єдності та «Тижнів Німеччини в 

Україні» та сфотографувалися з нею. 

9 жовтня ВЛІМ,  

НЧЗ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJRwiXVynKpIIDnVs2E3p_YQOwt5ERXSMpkCV9lpfeqZK2chyhZI1W9CITZkk1hFXVVrZh83CYLBiVuzFn1cCE5pA9OkMOi4aibYogW4uVK0EkklJ27dfpSEsGQJY_AJt77FtF5kNOFTv6vPfCpnHa&__tn__=*NK-R
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 – Пізнавальний екскурс ще для однієї групи 

десятикласників Харківської спеціалізованої 

школи з поглибленим вивченням німецької мови 

№134. Які символи були зображені на прапорі 

НДР, яку іноземну мову вивчали школярі в 

НДР, які землі входили до складу НДР та навіть 

якою пастою чистили зуби діти в НДР? 

Відповіді на ці та багато інших запитань 

дізнались учні, виконуючи завдання вікторини 

стосовно життя в НДР. Вони з зацікавленням 

оглядали виставку, складали політичну карту 

об’єднаної Німеччини та Європи і звичайно ж 

прийняли участь у проєкті «Віртуально разом», 

сфотографувавшись з пані послом ФРН в 

Україні Анкою Фельдгузен. 

13 жовтня ВЛІМ,  

НЧЗ 

 

 – Урок німецької мови у бібліотеці для учнів 

дев’ятого класу Харківської спеціалізованої 

школи з поглибленим вивченням німецької мови 

№ 134. Окрім знайомства з виставкою, учні 

переглянули тематичне відео німецькою мовою, 

успішно відповідали на запитання вікторини 

стосовно життя в НДР, складали політичну 

карту об’єднаної Німеччини та Європи, 

долучились до проєкту «Віртуально разом», 

сфотографувавшись з пані послом ФРН в 

Україні Анкою Фельдгузен. 

15 жовтня ВЛІМ,  

НЧЗ 

 

Проведення соціокультурних заходів Урок у бібліотеці 

«Відкриваємо для себе Німеччину» 

До Німецького читального залу у Харкові 

завітали учні дев’ятого класу харківської ЗОШ  

№ 26 разом з учителькою німецької мови Г. П. 

25 лютого ВЛІМ,  

НЧЗ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3sPkTOP0aDfeAc7bRud4UJyF5q_Y8NBDHlukLUWgVEoHMFVHFvMDEtdfsyYAmBBBTtpLjVuKUNjmjOCiL259jSr0evRs5y8wKfv7iu8RDoimDNLX2Ugx1CyLO6QwuLyoGTAoBGqvItOhy7FFo_n1M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUe7bepZfRJBoXmabsU2pZcAdT9JRS5HebWVA8l7InyyXsg84iSkZm_FwuQ7g6AaMzDa3dqJJcxtWr25djwIvBLR_yOTebQweaMtsmkTXTuO2xrFOHSLPXCB6tAlogNzBpTGf27wk488Kqvx294p61j&__tn__=*NK-R
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Михайловою. Під час віртуальної подорожі 

Німеччиною дізналися безліч цікавих фактів про 

цю країну, успішно відповідали на питання 

вікторини, ознайомилися з деякими цікавинками 

з нашого фонду (серед яких і ручка Ting) та 

досить вправно складали з пазлів карту 

Німеччини. 

 Урок-екскурсія 

«Бібліотека - відкритий світ інформації» 

Старший викладач ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

Т. Смоляна разом з групою студентів 

факультету іноземної філології завітала на 

екскурсію до ВЛІМ. Гості розпочали знайомство 

з відвідування Німецького читального залу, 

тому що вивчають німецьку мову. 

Співробітники залу ознайомили відвідувачів з 

роботою та можливостями підрозділу: 

представили нові лінгвокраїнознавчі видання 

(словники, навчальні посібники, фотоальбоми) 

про Німеччину, комплексні навчальні матеріали 

для вивчення мови, підручники з окремих 

аспектів мови, твори сучасних німецьких 

письменників. Студентам розповіли про 

віртуальні можливості читального залу, про 

участь у проєктах, продемонстрували спеціальні 

сайти, матеріали яких можна використовувати 

при вивченні німецької мови, а також 

запропонували розглянути нові ігрові матеріали, 

що будуть корисними в процесі вивчення мови 

як дітьми, так і дорослими. Гості відвідали 

читальний зал ВЛІМ, де ознайомилися з 

3 квітня ВЛІМ,  

НЧЗ 
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довідковою літературою, новітніми 

періодичними виданнями німецькою мовою, 

послугами та сервісами тощо 

Організація роботи клубу     

Засідання клубу «КЛІК» Проведено 35 засідань. I–IV кв. ІБВ, ВЛІМ,  

НЧЗ 
 

 

 

Австрійський культурний форум при Посольстві Республіки Австрія в Україні. Проєкт «Австрійські бібліотеки за кордоном» 

Забезпечення діяльності «Австрійської 

бібліотеки у Харкові» за підтримки 

Посольства Республіки Австрія в Україні 

та Австрійського культурного форуму, 

Українсько-австрійського центру співро-

бітництва з питань науки, освіти і куль-

тури (OеAD) у Львові 

Комплекс заходів I–IV кв. ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

 

Участь Австрійської бібліотеки в 

Харкові у проєктах 

   

Міжнародний проєкт 

«SprachWanderCamp – 2020» 

Робота Австрійського розмовного клубу 

«VindobonaCamp». Проведено 3 засідання за 

темами: 

– «Teilnahme ist wichtiger als Sieg, oder? / Участь 

важливіша за перемогу, або…?» 

 

 

 

25 січня 

ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

 

 – «Weltveränderung / Світові зміни» 8 лютого   

 – «Kinderträume / Дитячі мрії» 29 лютого   

Розробка та проведення наукових те-

матичних вечорів «Wissenschaftliche 

Österreich-Abende» 

– міжнародний вебінар «Wein & Literatur / 

Вино та література». 
Референт – О. М. Бєлозьорова, доцент кафедри 

німецької та французької мов Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, 

кандидат філологічних наук. 

5 травня ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

 

 – літературний вечір «Grenzfälle – ein 25 вересня ВЛІМ,  
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Vergleich des Galizienbilds in den Romanen 

„Das falsche Gewicht“ von Joseph Roth und 

„Zwölf Ringe“ von Jurij Andruchovyč» / 

«Порівняння образу Галичини в романах Й. Рота 

"Фальшива вага" та Ю. Андруховича 

"Дванадцять обручів"».  

Референт – лектор OeAD (Австрійська служба 

академічних обмінів) маг. Фабіо Санд. 

Австрійська 

бібліотека 

 – онлайн-зустріч «Forschungsaufenthalte der 

Charkiwer Professoren in Österreich» /«Наукові 

стажування харківських професорів у Австрії». 

Референт – В. Абашнік, завідувач кафедри 

гуманітарних дисциплін Харківського 

економіко-правового університету, професор, 

доктор філософських наук. 

13 

листопада 

ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

 

 

 – онлайн-конференція «Charkiw im 

österreichisch-ukrainischen politischen und 

kulturellen Kontext / Харків у контексті 

культурно-політичних зв’язків». 

Референт – О. М. Бєлозьорова, доцент кафедри 

німецької та французької мов ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна, кандидат філологічних наук. 

20 

листопада 

ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

 

 – онлайн-зустріч «In vino veritas – Ein kleiner 

Vortrag zur Geschichte des Glühweins mit 

anschließendem Workshop / Істина у вині – 

невеличка доповідь з історії глинтвейну у 

супроводі практичного майстер-класу з 

приготування напою». 

Референт – лектор OeAD (Австрійська служба 

академічних обмінів) маг. Фабіо Санд. 

13 грудня ВЛІМ, 

Австрійська 

бібліотека 

 

«Австрійські дні у Харкові» Семінар проведено у кооперації з Федеральним 21 лютого ВЛІМ,   
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VI Міжнародний семінар з підвищення 
кваліфікації викладачів німецької 
мови. 
Референт заходу – Юрген Еренмюллер  
(Федеральне міністерство освіти, науки 
та досліджень Австрії, Секція «Культура 
та мова» м. Відень.) 

міністерством освіти, науки та досліджень 

Австрії, а саме з відділом «Культура та мова» і 

за підтримки Представництва Австрійської 

служби академічних обмінів у Львові та 

Австрійського культурного форуму. 

Тема семінару – «Kreative Ansätze im DaF-

Unterricht / Креативні підходи викладання 

німецької як іноземної». 

Спочатку лектор доповів про сучасний погляд 

на відому історичну особу Австрії імператрицю 

Елізабет, відому як Sis(s)i / Сіс(с)і. Доповідь 

супроводжувалася презентацією. Потім 

відбулися практичні заняття. У постійному 

діалозі між референтом зустрічі та учасниками 

виконувалися завдання індивідуально або у 

групах. Усі мали можливість проявити свої 

знання та творчій підхід до вирішення завдань. 

У семінарі взяли участь викладачі німецької 

мови шкіл, гімназій та закладів вищої освіти м. 

Харкова та області, які отримали сертифікати 

від Міністерства освіти, науки та досліджень 

Австрії. 

Австрійська 

бібліотека 

Інші міжнародні проєкти 
«Школа бібліотечногожурналіста» 
У межах міжнародної програми «Біб-
ліоміст», що реалізується спільно Радою 
міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX), Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) та 
Міністерством культури України (зараз 
МКІП) за підтримки Фундації Білла та 
Мелінди Гейтс 

VIII Всеукраїнська онлайн-школа 

бібліотечного журналіста 

«Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові навички» 

30 бібліотекарів з 14 областей України 

(Львівської, Волинської, Хмельницької, 

Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, 

Київської, Сумської, Полтавської, Харківської, 

 

14–30 квітня 

 

заст. дирек-

тора Л.М. 

Глазунова 

НМР 
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Дніпропетровської, Одеської, Донецької, 

Луганської) і Республіки Білорусь опановували 

базові навички просування бібліотеки в 

інстаграмі34. 

 
 IX Всеукраїнська (з міжнародною участю) 

онлайн-школа бібліотечного журналіста на 

тему «Мультиплатформна бібліотечна 

жуналістика. Інстаграм: базові навички». 

Представники публічних бібліотек і бібліотек 

закладів освіти – 26 бібліотекарів з 12 областей 

України (Львівської, Рівненської, Хмельницької, 

Тернопільської, Житомирської, Київської, 

Запоріжської, Харківської, Дніпропетровської, 

Черкаської, Донецької, Луганської) і Республіки 

Білорусь навчалися у дистанційному форматі в 

закритій групі у фейсбуці, взяли участь у 

флешмобі «#9ВсеукраїнськаШБЖ. Навчаюсь. 

Удосконалююсь. Розвиваюсь!» і показали, як 

цікаво та напружено відбувається дистанційне 

навчання на карантині35. 

15–30 

червня 

заст. дирек-

тора Л.М. 

Глазунова 

НМР 

 

 Х Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного 

журналіста на тему «Мультиплатформна 

бібліотечна жуналістика. Інстаграм: базові 

навички». У межах грантового проєкту 

«Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти 

25 серпня – 

4 вересня 

заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

 

                                                 
34 Більш детально у розділі 2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, ІНШИХ ЗАХОДІВ 
35  Більш детально у розділі 2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, ІНШИХ ЗАХОДІВ 



136 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

для освіти та саморозвитку» за підтримки House 

of Europe (Дім Європи)36. 
«Бібліотечний інтерактив: цифрові 
інструменти для освіти та 
саморозвитку». За підтримки 
Європейського Союзу за програмою 
House of Europe/Дім Європи 

Інтернет-клуб «КЛІК»  

– 1 заняття: вирішення організаційних питань 

щодо участі у проєкті та переформатуванні 

роботи клубу в умовах переходу на дистанційну 

форму навчання. 

 

17 липня 

 

ІБВ 
 

 – 2 заняття: ознайомлення з матеріалами 

онлайн-уроку у групі ''КЛІК. Навчаємось''. 

30 липня ІБВ  

 – 3 заняття (перший відеоурок): вивчали 

матеріали уроку, виконували тестове завдання. 

7 серпня ІБВ  

 – 4 заняття (другий відеоурок): «COVID-19. 

Офіційні інформаційні джерела». 

13 серпня ІБВ  

 – 5 заняття: екскурсія до Харківського 

літературного музею. Знайомство з виставкою 

портретів українських письменників авторства 

Нікіти Тітова  «Поличка». 

19 серпня ІБВ  

 – 5 заняття: спілкування учасників у чаті 

месенжеру за темою попереднього уроку 

«COVID-19. Офіційні інформаційні джерела». 

20 серпня ІБВ  

 – 6 заняття (третій відеоурок): знайомство з 

сайтами-агрегаторами. 

28 серпня ІБВ  

 – 7 заняття: знайомство з IT додатком «Мій 

Харків». 

4 вересня ІБВ  

 – 8 заняття: «Покупки в інтернеті». 11 вересня 

 

ІБВ 

 
 

 – 9 заняття: обговорення матеріалів 4-го 

відеоуроку - покупки в інтернеті. 

18 вересня 

 

ІБВ 

 
 

 Цикл відеоуроків з основ комп'ютерної Серпень– ВБІСТ  

                                                 
36 Так само 
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грамотності. У межах соціального проєкту 

ХДНБ для людей старшого віку «Заняття з 

основ цифрової грамотності та роботи в 

інтернеті для початківців» підготовлено десять 

відеоуроків, які розміщено на каналі бібліотеки 

у ютубі. 

жовтень 

 Віківишкіл для бібліотекарів ХДНБ 

– перше онлайн-заняття: майстер-клас 

«Швидкий старт для новачків» координатора 

Громадської організації «Вікімедіа Україна» у 

Харківській області С. Петрова. Учасники 

дізналися про основні правила Вікіпедії, як 

створювати й доповнювати статті та інші 

корисні лайфхаки роботи з інформацією у 

Вікіпедії. 

 

 

21 липня 

 

 

ІБВ 

 

 

 – друге заняття: тренінг з редагування Вікіпедії 29 липня ІБВ  
 – третє заняття: майстер-клас роботи з  

мультимедійними файлами. 

4 серпня ІБВ  

 – четверте заняття: редагування раніше 

створених статей, оформлювання фото. 

6 серпня ІБВ  

 – п’яте заняття: редагування раніше створених 

статей. 

11 серпня ІБВ  

«Покращення можливостей для освіти, 
самоосвіти, творчої самореалізації та 
соціальної адаптації внутрішньо 
переміщених осіб у Харкові та 
Харківській області» 
У межах проєкту «Підтримка 
українських громад у зв’язку зі 
збільшенням кількості внутрішньо 
переміщених осіб», що є одною з 
Ініціатив інфраструктурної програми для 

Забезпечення роботи Інформаційно-

ресурсного центру, створеного в межах 

проєкту. Кількість користувачів – 1387 од., 

відвідувань – 3531 од. Надано 1166 консультації 

з пошуку інформації в Інтернеті. 

I–II кв. ВОК  
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України, які фінансуються німецьким 
урядом та виконуються німецькою 
федеральною компанією Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 У межах соціального проєкту «50+» проведено 

21 тренінгів з основ комп'ютерної грамотності 

для людей поважного віку. 3 користувачів 

відвідали заняття 139 разів. 

січень–

березень 

ВОК  

 Робота клубу комп'ютерної грамотності 

OНЛАЙН. Було проведено 2 засідання, які 

відвідало 18 осіб, за темами: 

– Екскурсія до Харківського історичного музею 

ім. М.Ф. Сумцова 

I–IV кв. 

 

 

23 січня 

ВОК  

 – знайомство з Національною онлайн-

платформою з цифрової грамотності «Дія. 

Цифрова освіта» 

5 лютого ВОК  

 Проведено 6 арттренінги для внутрішньо 

переміщених осіб та харків'ян, інших 

користувачів бібліотеки.  

– Вирішення конфліктів (перше заняття) 

– Вирішення конфліктів (перше заняття) 

Причини переїдання та зайвої ваги (перше 

заняття) 

– Причини переїдання та зайвої ваги (друге 

заняття) 

– Ресурси для відновлення після стресу 

– Зустріч з внутрішньою дитиною 

– Як трансформувати образу в енергію дії та 

розвитку 

I–IV кв. 

 

 

18 січня 

1 лютого 

 

22 лютого 

25 лютого  

 

20 липня 

19 вересня 

3 жовтня 

 

заст. дирек-

тора А.В. 

Підгайна 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 
 Проведено 3 арттренінги для людей старшого 

віку, що отримують допомогу у 

Територіальному центрі надання соціальних 

послуг Слобідського району м. Харкова 

– Магія здоров'я (п'яте заняття із циклу 

«Психологія здоров'я») 

– Виклики часу або як використовувати нові 

можливості. Жити цікаво 

– Ресурси для відновлення після стресу 

I–IV кв. 

 

 

 

15 січня 

 

4 лютого 

 

25 липня 

Заст. дирек-

тора А.В. 

Підгайна 

 

 

 Онлайн-марафон «Зниження стресу за 

допомогою практик усвідомленості» 

Кожного дня в закритій групі у фейсбуці  

публікувалися теоретичні матеріали, вправи,  

відеоуроки і домашні завдання за темою. Автор 

марафону підтримувала зворотний зв'язок, 

відповідала на запитання. 

1–20 липня Заст. дирек-

тора А.В. 

Підгайна 

 

Заходи з розвитку партнерства і співробітництва 

Підтримка партнерських зв’язків з 

посольствами зарубіжних країн, між-

народними організаціями, куль-

турними центрами тощо (співпраця у 

культурно-просвітницькій та науковій 

роботі) 

Серед партнерів – Федеральне міністерство з 

європейських та міжнародних питань 

Республіки Австрія, Федеральне міністерство 

освіти, мистецтва і культури Австрії, 

Посольство Республіки Австрія та Австрійський 

культурний форум у Києві, Посольство 

Німеччини в Україні, Посольство США в 

Україні, Посольство Швейцарії в Україні, 

Посольство Чеської Республіки в Україні, 

Генеральне консульство Республіки Польща у 

Харкові, Почесне консульство Чеської 

Республіки у Харкові, Почесне консульство 

Республіки Австрія у Харкові, Почесне 

консульство Франції у Харкові, Французький 

I–IV кв. ВЛІМ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Інститут в Україні, Альянс Франсез м. Харкова, 

Чеський центр у Києві, Goethe-Institut в Україні, 

Рада міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX), Німецька служба академічних 

обмінів (DAAD), Українсько-австрійський центр 

співробітництва з питань науки, освіти і 

культури (OеAD) у Львові, Будинок Нюрнберга, 

Товариство побратимства Харків – Нюрнберг, 

Міжнародна літературна корпорація MERIDIAN 

CZERNOWITZ, Білоруська бібліотечна 

асоціація, Національна бібліотека Білорусі, 

Інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів установи освіти 

«Білоруський державний університет культури і 

мистецтв». 

Міжнародний документообмін Отримано 53 книги та 30 журналів від 16 

бібліотек та установ з 8 країн світу, а саме: 

Македонія – Скоп’є, Бібліотека Македонської 

Академії наук та  мистецтв. 

Німеччина – Котбус, BTU (Технічний 

університет); Мюнхен, видавництво 

«Християнський голос»; Лейпциг, бібліотека 

Саксонської Академії наук. 

Південна Корея – Сеул, Національна бібліотека 

Кореї; Сеул, LTI (Літературний інститут). 

Польща – Варшава, бібліотека Політехніки 

Варшавської; Варшава, ПАН IPPT (Польська 

Академія наук, Інститут основних проблем 

техніки); Краків, Бібліотека наукова ПАН та 

ПАМ (Польської Академії наук та Польської 

Академії мистецтв); Седльце, Природничо-

протягом  

року 

ВЛІМ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

гуманітарний університет. 

Сербія – Белград, Бібліотека Сербської Академії 

наук і мистецтв. 

США – Вашингтон, Бібліотека Конгресу; 

Вашингтон, МВФ; Кембрідж, УНІГУ 

(Український науковий інститут Гарвардського 

університету). 

Чехія – Плзень, SVK (Навчальна та наукова 

бібліотека Плзеньського краю). 

Швейцарія – Веттінген, Nagra (Національна 

агенція зі складування радіоактивних відходів). 

Співпраця у науковій роботі Міжнародна професійна співпраця:    

– зустріч з директоркою Академічної бібліотеки 

Латвійського університету, Dr.h.c. philol Вента 

Коцере 

28 січня директор 

В.Д. 

Ракитянська 

заст. 

директора Л. 

В. Глазунова 

 

– участь у міжнародному вебінарі Національної 

бібліотеки Білорусі за темою «Практика 

віртуального інформаційно-бібліографічного 

обслуговування» 

15 травня заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова 

НМР, ІБВ, ВУ 

 

 – участь у міжнародному вебінарі Білоруського 

державного університету культури і мистецтв за 

темою «Оцінка ефективності культурного 

заходу» 

23 травня заст. 

директора 

Н.К. Фірсова, 

НМР, ВУ  

 

 – участь у міжнародному вебінарі Білоруського 

державного університету культури і мистецтв 

«Оцінка ефективності культурного заходу» 

3 червня заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

 – участь у міжнародному вебінарі: обговорення 

онлайн-лекції директора державної установи 

культури «Борисівська центральна районна 

бібліотека ім. І. Х. Колодєєва» (м. Борисов, 

Республіка Білорусь)» О. С. Копиток на тему 

«Проєктний розвиток бібліотек Борисівського 

регіону: соціально-орієнтований аспект» 

30 червня НМР, ВУ  

 – участь у міжнародному вебінарі: обговорення 

онлайн-лекції завідуючої відділом 

корпоративної взаємодії Національної 

бібліотеки Білорусі М. В. Рудаковскої за темою 

«Віртуальний читальний зал Національної 

бібліотеки Білорусі – єдина точка доступу до 

електронних інформаційних ресурсів». 

18 вересня НМР  

 – онлайн-участь у тематичному модулі 

«Книжкова екосистема у часи змін: дослідження 

і рішення» у межах міжнародного форуму 

Creative Ukraine 2020 

20 

листопада 

НМР  

 

 

13. РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 

Назва та вид видання Обсяг 

(а.а.) 

Виконавці Примітки 

Наукові видання  

1.  Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова 

комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. Харків, 24 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка. ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. 

акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – 258 с. 

15,2 НВВ  

2.  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області : 

матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. 

рада т-ва винахідників і раціоналізаторів. – Харків, 2020. – 73 с. 

3 НВВ  
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3.  Збірник наукових статей / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. 

Відредаговані такі статті: «Електронні сервіси для задоволення інформаційних потреб 

користувачів» (Г. О. Туркот та А. І. Шашкова), «Історія впровадження УДК у ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» (Н. В. Подошовка), «Відділ наукової систематизації, предметизації та 

організації систематичних каталогів бібліотеки ім. В. Г. Короленка в умовах впровадження 

інновацій  (М. М. Чегринець), «Внесок керівників відділу науково-інформаційного 

забезпечення інноваційних процесів у розвиток ХДНБ ім. В. Г. Короленка (В. Г. Прохорова 

та Л. І. Кравченко).  

6,2 НВВ  

 Всього 24,4   

Бібліографічні ресурси  

4.  Банківська система України : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка ; [уклад.: В. Р. Антонова, Г. М. Лях]. – Харків, 2020.  

11 НВВ  

5.  Андрій Вікторович Гнатов : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка ; [уклад. Г. В. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко]. – Харків, 2020. – 48 с. – 

(Винахідники Харківщини ; вип. 11). 

2,2 НВВ  

6.  Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край" (1880 – 1919). Ч. 10 : 1911 / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Полянська]. – Харків, 2020. –  

250 с.  Редагування допоміжних покажчиків (іменного, географічного, предметного). 

1,8 НВВ  

7.  Зведений каталог наукових журналів іноземними мовами, що надійшли до бібліотек м. 

Харкова в 2019 р.: Природничі науки. Техніка. Сільське господарство. Медицина / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. А. Долбня, Н. В. Лубенська]. – Харків, 

2020. – 23 с. 

0,5 НВВ  

 Всього 15,5   

Віртуальні проєкти, вікторини  

8.  Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленка ; [автори-уклад. С. І. Овчинникова, Ю. О. Уткіна, комп’ютер. 

набір. О. І. Школа ред. С. М. Миценко] – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL:  

http://kharkov100.wordpress.com/ (Актуалізація ресурсу). 

0,5 НВВ  

9.  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини : Володимир Іванович 

Вернадський [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; 

[упоряд., комп’ютер. набір та дизайн В. О. Кривошей, ред. О. О. Кучеренко]. – Електрон. 

дані. – Харків, 2020. – URL: https://ru.calameo.com/read/004998503159b0e2a789b. 

0,01 НВВ  

10.  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини : 

Отар Петрович Мчедлов-Петросян [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

0,01 НВВ  

http://kharkov100.wordpress.com/
https://ru.calameo.com/read/004998503159b0e2a789b
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В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн В. О. Кривошей]. – Електрон. дані. 

– Харків, 2020. – URL: https://ru.calameo.com/read/003306734d6cb97386061  

11.  Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка : Володимир Петрович Семиноженко [Електронний ресурс] / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн 

В. О. Кривошей]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: https://korolenko.kharkov-

.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova. 

0,01 НВВ  

12.  Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка : Євген Павлович Пивоваров [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн В. О. Кривошей]. – 

Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: 

https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova. 

0,01 НВВ  

13.  Перші бібліотечні курси в Харкові [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. 

Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн Н. І. Капустіна, ред. С. М. Миценко]. – 

Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: https://ru.calameo.com/read/00524105577f1d873ea18. 

0,3 НВВ  

14.  Людина з «химерним йменням» : до 125-річчя від дня народження Майка Йогансена 

[Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. 

набір та дизайн О. М. Дмитрієва, ред. О. О. Кучеренко]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 

URL : https://ru.calameo.com/read/004761641439623274b6a 

0,2 НВВ  

15.  Від харківської губернської публічної до харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; 

[упоряд., комп’ютер. набір та дизайн Ю. В. Ходарєва, ред. С. М. Миценко]. – Електрон. 

дані. – Харків, 2020. – URL : https://ru.calameo.com/read/0052410553e0f6b75f765  

0,3 НВВ  

16.  Про що мовчить бібліотека [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. 

Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн В. Р. Антонова]. – Електрон. дані. – 

Харків, 2020. – URL: https://izi.travel/browse/276acc6e-e108-48c1-a3c4-

cf4560482572?lang=uk 

2 НВВ  

17.  Реліквії музичного Харкова : до 175-річчя від дня народження Іллі Ілліча Слатіна (1845–

1931).  [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [автори-

уклад.: С. І. Овчинникова, Ю. О. Уткіна, ред. С. М. Миценко]. – Електрон. дані. – Харків, 

2020. – URL : https://slatinilya.wordpress.com/ .  

0,3 НВВ  

18.  Літературна Харківщина : онлайн- (Ч. 4) [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка ; [автори-уклад.: С. І. Овчинникова, Ю. О. Уткіна, ред. С. М. Миценко]. 

– Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL : https://ukrhdnb.survey.fm/%D0%9-

0,1 НВВ  

https://ru.calameo.com/read/003306734d6cb97386061
https://korolenko.kharkov-.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova
https://korolenko.kharkov-.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova
https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova
https://ru.calameo.com/read/00524105577f1d873ea18
https://ru.calameo.com/read/004761641439623274b6a
https://ru.calameo.com/read/0052410553e0f6b75f765
https://ukrhdnb.survey.fm/%D0%259-B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-4
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B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0

%B0%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-4  

 Всього 3,7   

Методичні та інформаційні матеріали  

19.  Ковальчук Г. Д. Методична діяльність публічних бібліотек України: іст. огляд / Галина 

Дмитрівна Ковальчук ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – 80 с. 

4,5 НВВ  

20.  Перша публічна бібліотека Харкова [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка  

ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: О. І. Танько, Ю. В. Ходарєва, комп’ютер. набір та дизайн Ю. 

В. Ходарєва, ред. С. М. Миценко]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: 

https://ru.calameo.com/read/000632945791fd36a825a. 

1 НВВ  

21.  Скарби публічної бібліотеки [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн Ю. В. Ходарєва, ред. О. О. 

Кучеренко]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: 

https://ru.calameo.com/read/0052410555b8454e69d69. 

0,3 НВВ  

22.  БібліоSpace : дайджест бібл. інновацій / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка, від. наук.-метод. роботи, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. 

асоц. ; [автор-упоряд. О. В. Cоцков, дизайн, верстка К. М. Вірютіна, відп. за випуск Л. В. 

Глазунова]. — Харків, 2020. — Вип. 6. — 8 с. — Електрон. аналог: URL: 

https://www.slideshare.net/libjournalist/space-6/libjournalist/space-6?fbclid=IwAR1y6yl_U-

NhWmw2u3xYQjvmQvQRqnSZvuhxClMrilUVC_GB2DNNDAnWkTg. 

0,5 НВВ  

23.  Історія Харкова у пам’ятних дошках [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка ; [уклад.: В. Р. Антонова, С. О. Бикова]. – Харків, 2020. – URL: 

http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/, вільний. (дата звернення: 28.12.2020). – Назва з 

екрана. 

Відредаговано матеріали про 61 дошку встановлені за адресою проспекти Московський, 

Науки, Ювілейний, майдан Захисників України, вулиці Дерев’янка, Клочківська, 

Рижовська, Лесі Українки, Максиміліанівська, Владислава Зубенка, Гарібальді, 

Алчевських, Академіка Барабашова, Академіка Павлова, Артема, Героїв праці, Герцена, 

Молодої Гвардії, Морозова, Михайлика, Терихівська, Велика Панасівська, Золочівська, 

Енергетична, Бучми, Героїв Праці, Салтівське шосе, бульвар Фронтовиків, провулки 1-й 

Золочівський, Грабовського. Деяка інформація потребувала уточнення та коригування, а 

саме: точне встановлення назви вулиць, площ, назви яких неодноразово змінювалися, 

написання українською мовою імен та прізвищ осіб, на честь яких встановлено дошки; 

10,8 НВВ  

https://ukrhdnb.survey.fm/%D0%259-B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-4
https://ukrhdnb.survey.fm/%D0%259-B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-4
https://ukrhdnb.survey.fm/%D0%259-B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-4
http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/
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бібліографічний опис джерел, у яких містяться відомості про персону чи подію; 

необхідність редагування назв статей через те, що представлений матеріал не відповідав 

заявленій назві. Виникла необхідність скорочення задовгих URL-адрес, технічного 

редагування інформації, що вже наявна на блозі, через проблему представлення тексту та 

додавання фотографій дошок, епіграфів.  

24.  Редагувалися такі матеріали: для представлення на сторінках ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 

соціальних мережах, інформація для представлення на сайті, для офіційних сторінок 

бібліотеки у соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм», розділи «Нові надходження», 

«Бібліотека вдячна» сайту ХДНБ, матеріали для X Всеукраїнської онлайн-школи 

бібліотечного журналіста, сертифікати онлайн-школи бібліотечного журналіста, статті 

«Нелегкий шлях директора бібліотеки сталінської доби» (Н. Петренко, 1,1 а.а.), «Автори 

комп'ютерних програм запитують: як захистити комп'ютерну програму?» (Є. С. Стогній, 

0,4 а.а.), «Сучасні вектори розвитку науково-методичної діяльності публічних бібліотек 

України» (Г. Д. Ковальчук), «Харківська державна наукова бібліотека імені 

В. Г. Короленка», «Інструкція з організації і проведення онлайн-заходів у ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка (К. М. Вірютіна), «Рецензія на БП "Дисертації…"» (Л. В. Глазунова), 

стаття «Любов Борисівна Хавкіна як піонер американізації вітчизняних бібліотек» (Ю. В. 

Ходарєва), «Цифрова грамотність для людей старшого віку» (А. В. Підгайна), Статті та презентації 

постерної сесії круглого столу на тему «ХХ століття: створення в Харкові наукових шкіл 

біофізики та кріобіології», матеріали дистанційного курсу «Журналістика в 

Школі/Журналістика в бібліотеці: базові навички» (тести, завдання та презентації 

«Цифрова журналістика. Жанри сучасної журналістики» (31 слайд), «Верстка газети в 

програмі Microsoft Publisher» (29 слайдів), «Підготовка та створення періодичного 

видання» (36 слайдів), «Подкасти: тренд журналістики» (27 слайдів), «Просування 

бібліотеки/школи у соціальних мережах» (60 слайдів), «Лонгрид: можливості для 

бібліотек. Нотатка у фейсбуці» (39 слайдів), «Цифрова журналістика. Жанри сучасної 

журналістики (28 слайдів), до VIII Всеукраїнської школи бібліотечної журналістики 

(програма школи, матеріали модулів, тестів, листи, інструкції, презентації 

«Instavisual : поради для бібліотекарів. Особливості  зйомки на  мобільний телефон» (70 

слайдів), «VII ВШБЖ. Знайомство» (5 слайдів), стаття для сайта ХДНБ «Б. Г. Філонов», 

стаття «Від бібліотекаря до вченого: до 85-річчя Ніни Михайлівни Березюк», інформація 

«Нива : ил. журн. лит., политики и соврем. жизни», інформаційні листи про 

«Короленківські читання 2020» українською та російською мовами, «Програма 9 

Всеукраїнської ШБЖ», презентації А. А. Тіщенко «Подкасти: тренд журналістики» (27 

32,1 НВВ  
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слайдів. Завдання і тести), О. В. Соцкова «Просуваємо медіапроєкт у соціальній мережі 

«Фейсбук» (60 слайдів. Завдання і тести), К. М. Вірютіної («Онлайн-сервіси графічного 

дизайну», 40 слайдів. Завдання і тести) та інші поточні документи. 

25.  Відредаговано статті для Бібліотечної енциклопедії Харківщини: «О. Д. Багалій-

Татаринова», «Г. С. Чириков», «Трамбицька Віра Григорівна», «М. О. Габель», 

«П. Г. Мокроус», «Ю. Ю. Полякова», «Габель Августина Станіславівна», «Г. А. 

Мірошниченко» тощо. 

3 НВВ  

 Всього методичні та інформаційні видання 51,4   

 Всього 95   

 

14. РОБОТА З КАДРАМИ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконан

ня 

Виконавці Примітки 

 

1 2 3 4 5 

Удосконалення організаційно-управлінських засад роботи з кадрам 

Добір і розстановка 

кадрів 

Кількість працівників Бібліотеки – 468, у т.ч. бібліотечних 

працівників – 335: дирекція – 5, зав. відділами – 19, голов. 

бібліотекарів – 25, зав. секторами – 51, провідних бібліотекарів – 14, 

бібліотекарів та бібліографів (І, ІІ категорії, без категорії) – 209, 

методистів – 5, редакторів – 7. 

станом на 

01.01.21 

р. 

адміністрація, 

зав. відділами 

 

Звільнено 10 працівників (з них за власним бажанням – 7, з ін. причин 

– 3), прийнято на роботу – 5. 

I–IV кв. адміністрація, 

зав. відділами 
 

Склад бібліотечних працівників за освітою: з вищою – 286, 

н/вищою, серед.-спец., середньою загальною – 49; за стажем 

роботи: 1-5 р. –26, 6-10 р. –35, понад 10 років – 274 

станом на 

01.01.21 р 

адміністрація, 

зав. відділами 
 

Аналізування стану 

роботи з кадрами 

Роботу з кадрами проаналізовано на засіданнях науково-методичних 

рад (нарад) відділів, у звітах ХДНБ та відділів за 2020 р. тощо. 

I–IV кв. адміністрація, 

зав. відділами 

 

 Робота з охорони праці, пожежної безпеки    

Основні напрямки Проведено комплекс заходів з метою забезпечення охорони праці I–IV кв. адміністрація,  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконан

ня 

Виконавці Примітки 

 

1 2 3 4 5 

роботи: персоналу, у т.ч. протидії поширенню коронавірусної інфекції 

COVID-19, пожежної безпеки, цивільної оборони тощо 

інженер з ОП 

О. Р. Гонча-

ров, началь-

ник ОПС О.Я. 

Нестеренко  

 – підготовка інструк-

тивних документів 

Підготовлено та затверджено 17 інструкцій. I–IV кв. 

 – організація навча-

ння та перевірка 

знань з охорони праці, 

пожежної безпеки та 

електробезпеки 

Проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

робітників, які працюють на електрографічному обладнанні та інших37 

I–IV кв. адміністрація,

інженер з ОП 

О. Р. Гонча-

ров 

 

 – проведення інструк-

тажів з охорони праці 

Проведені вступні інструктажі з ОП зі співробітниками, які 

поступають на роботу в ХДНБ; повторні інструктажі з охорони праці, 

позапланові інструктажі зі співробітниками, з якими трапилися 

нещасні випадки у побуті; цільові інструктажі при наданні нарядів-

допусків на роботи з підвищеною небезпекою (роботи на висоті, 

електротехнічні роботи); інструктажі з охорони праці зі 

співробітниками сторонніх організацій, які виконували роботу на 

території ХДНБ тощо. 

I–IV кв. інженер з ОП 

О. Р. Гонча-

ров 

 

 – оперативна діяльні 

сть, пов’язана з безпе-

чним виконанням ро-

біт, утримання буді-

вель та споруд, пожеж-

ною безпекою 

Подання приписів з охорони праці до відповідних служб про усунення 

недоліків, що загрожують здоров’ю та життю співробітників ХДНБ: 

видача нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки та 

проведення цільових інструктажів (з роботи на висоті, електротехнічні 

роботи); контроль за проходження флюорографії; щодобова перевірка 

стану охорони праці на робочих місцях у відділах та службах згідно з 

I–IV кв. адміністрація, 

інженер з ОП 

О. Р. Гонча-

ров 

 

                                                 
37 У зв’язку з пандемією коронавірної інфекції COVID-19 та відсутності коштів на охорону праці, заплановані заходи з охорони праці на 2020 р. 

(навчання посадових осіб з питань охорони праці, навчання працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки, придбання спецодягу, спецвзуття 

та засобів індивідуального захисту, проведення медоглядів, перевірка засобів індивідуального захисту та монтажного інструменту електриків тощо) 

не були виконані в повному обсязі. Посадові особи та працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходили навчання в спеціалізованих 

закладах з охорони праці за власні кошти. 
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконан

ня 

Виконавці Примітки 

 

1 2 3 4 5 

  місячними планами-графіками перевірок, затверджених директором 

ХДНБ; щомісячна перевірка стану електробезпеки тощо. 

Професійний розвиток та зростання бібліотечних кадрів 

Навчання у закладах 

вищої освіти 

У вищих навчальних закладах заочно навчалося 3 працівника. З них 1 

працівник отримав диплом магістра. 

I–IV кв. ВАД, ВІП  

Професійне зростання Переведено на вищу посаду 4 працівники. I–IV кв. адміністрація  

Підвищення 

кваліфікації, 

професійний розвиток  

Участь у конференціях, семінарах та інших заходах38    

 Участь у роботі семінару "Інклюзія в культурі: підходи і практика для 

щоденного використання" (м. Київ) 

15–17 

грудня 

Глазунова Л.В. 

Лужанчук В.В. 

 

Інше Читання спеціальної літератури, в т.ч. з питань методики індексування 

документів за таблицями УДК, формування предметних рубрик. 

І–ІІ кв. ВУ  

 Ознайомлення з технологіями для обробки фотографій  березень 

– квітень 

СЦ  

 Самовдосконалення роботи на WordPress. 19 

березня –

3 квітня 

СЦ  

 Вивчення регламентуючої документацію ХДНБ та НДВК, 

ознайомлення новими електронними виданнями та публікаціями з 

профілю роботи відділу. Опрацьовано регламентуючу документацію 

ХДНБ та НДВК (новим співробітником відділу), електронні матеріали 

з профілю роботи відділу, зокрема бібліографічні каталоги 

документних пам’яток. 

24 

березня–3 

квітня 

НДВК  

 Ознайомлення з новими електронними виданнями та публікаціями з 

профілю роботи відділу.Опрацьовано електронні матеріали з профілю 

роботи відділу: з питань архівного фондування – формування фондів 

особового та офіційного походження; довідкові та методичні 

квітень-

травень 

НДВК  

                                                 
38 Див. розділ 2.3 Науково-методична діяльність. Професійний розвиток працівників  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконан

ня 

Виконавці Примітки 

 

1 2 3 4 5 

посібники з архівної справи. 

Вивчення онлайн-матеріалів. Матеріали та інструменти для ведення 

дистанційного навчання. 

1 квітня Заст. директора 

А.В. Підгайна 

 

Вивчення онлайн-матеріалів. Комплект матеріалів з цифрової 

грамотності https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/-

Digital-Skills-Toolkit-Russian.pdf?fbclid=IwAR2QzGRP84bR7ePa53l5-

pv39AtRX0WKQSVyvPAlvcHBL5PQkMRCwSXwtnro. 

23 квітня Заст. директора 

А.В. Підгайна 
 

Заохочення працівників за успіхи в роботі, формування 

корпоративної культури 

   

Заохочення 

працівників  

Працівники заохочувалися преміюванням з нагоди особистих ювілеїв 

(9), за успіхи в роботі, зразкове виконання посадових обов'язків (39) 

(відповідно до "Положення про преміювання ... "), отримували 

надбавки до окладів та матеріальну допомогу (відповідно до 

положення "Про надання матеріальної допомоги..."). 

I–IV кв. адміністрація, 

профком 
 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек були нагороджені: грамотою 

Харківської обласної ради заст. директора Фірсова Н.К., подякою 

Харківської обласної ради заст. директора Підгайна А.В.; відзначені 

грамотами ХДНБ 30 працівників. 

IV кв. адміністрація, 

профком 
 

Формування 

корпоративної 

культури 

Організація груп для професійного спілкування в форматі 

дистанційній роботи 

   

Для комунікації членів робочої групи з просування ХДНБ у інстаграмі 

створено закриту групу– Instagram (Робоча група). 

лютий НМР  

Група «Дирекція» у Viber для комунікації адміністрації та 

зав. відділами. 

березень-

червень 

Дирекція  

Група «Методист_ХДНБ» у Viber для комунікації співробітників 

відділу НМР (за участі заст. директора Л.В. Глазунової) 

березень-

червень 

НМР  

Комунікація команди Школи бібліотечного журналіста: 

 Група у фейсбуці «Школа» для вирішення оргпитань, тестування 

(4 онлайн-зустрічі, 4 прямих ефіри), спілкування тьюторів 8 ВШБЖ.  

 Група в месенджері “Тренери” – вирішення питань щодо 

березень-

червень 

НМР  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконан

ня 

Виконавці Примітки 

 

1 2 3 4 5 

організації навчання на IIIV–ІХ Всеукраїнських шкіл бібліотечного 

журналіста, дистанційному курсі «Журналістика в 

школі/журналістика в бібліотеці». 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

№№ 

з/п 
Зміст роботи План на 2020 р. 

Виконано у 2020 р. 

абс. % виконання 

1 2 3 4 5 

1 Формування бібліотечного фонду    

1.1 Кількісний склад фонду на 01.01.2021 р. – 7203620 – 

1.2 Надходження документів – всього 40000 20441 51,1 

 у т.ч.:  

книг, брошур 
26020 

13359 51,3 

 журналів  10000 5199 51,9 

 продовжуваних видань 2000 1395 69,8 

 газет (компл.) 400 248 62 

 інших видів документів 1580 240 15,2 

 з них іноземними мовами, 2115 1315 62,2 

 у т.ч. мовами національних меншин – – – 

1.3 Вилучення документів з фонду 20200 14564 72,1 

1.4 Міжфондовий обмін    

1.4.1 Надходження документів до ОФ – всього 7000 6159 88,0 

 у т.ч. з фондів ХДНБ 1000 2857 285,7 

1.4.2 Передача документів з ОФ 7000 6002 85,7 

 у т.ч. до фонду ХДНБ  1000 769 76,9 

1.5 Міжнародний книгообмін    

1.5.1 Надходження документів до МО – всього 250 83 33,2 

 у т.ч.: книг 100 53 53,0 

 журналів 150 30 20,0 

 газет (компл.) – – – 

 інших видів документів – – – 

1.5.2 Відправлення документів 101 – – 
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№№ 

з/п 
Зміст роботи План на 2020 р. 

Виконано у 2020 р. 

абс. % виконання 

1 2 3 4 5 

2 Організація зберігання зібрань     

2.1 Перевірка фонду на правильність розстановки 1582500 1632279 103,1 

2.2 Знепилювання фонду (у м/полицях) 21268 22152 104,2 

2.3 Оправлення документів  4540 3409 75,1 

 Реставрація документів (арк.) 5400 4335 80,3 

2.4 Санобробка фонду 6000 6430 107,2 

3 Робота з БД, каталогами і картотеками. Бібліотечна обробка 

документів 
   

3.2 Поповнення бібліографічної БД «Електронний каталог» 25135 16891 67,2 

3.3 Каталогізування    

3.3.1 Формування бібліографічних записів, всього 53010 43813 82,7 

 у нонелектронному режимі 24265 22259 91,7 

 у т.ч. в електронному режимі 28745 21554 75,0 

3.3.2 Тиражування карток 75922 57761 76,1 

3.3.3 Систематизація та предметизація документів    

 – систематизація документів 49412 34319 69,5 

 – предметизація документів 33898 26240 77,4 

3.3.4 Розстановка карток у каталогах і картотеках 111577 78637 70,5 

3.3.5 Вилучення карток  26290 9334 35,5 

4 Бібліотечне обслуговування користувачів     

4.1 Кількість користувачів і абонентів МБА – всього 59600 29903 50,2 

 у т.ч. за ЄРК 30000 12902 43,0 

4.1.1 Кількість користувачів, обслужених у читальних залах 56600 27419 48,4 

4.1.2 Кількість абонентів МБА 3000 2484 82,8 

4.2 Кількість відвідувань – всього 301200 159472 52,9 

4.2.2 у т.ч. відвідувань читальних залів 248200 121267 48,9 

4.2.3 відвідувань масових заходів – 4854 – 

4.2.4 відвідувань МБА 53000 36117 68,1 

4.2.5 Кількість звернень до вебресурсів бібліотеки – 274622 – 

 у т.ч. до сайта ХДНБ 130000 215391 165,7 
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№№ 

з/п 
Зміст роботи План на 2020 р. 

Виконано у 2020 р. 

абс. % виконання 

1 2 3 4 5 

4.3 Видача документів – всього  2927370 1553845 53,1 

4.3.1 Видача документів у читальних залах 2815800 1475322 52,4 

4.3.2 Видача документів абонентам МБА 111570 78523 70,4 

4.3.3 Електронна доставка документів – 528 – 

4.4 Видача документів по МБА іншим бібліотекам – всього 46660 30871 66,2 

 у т.ч. копій – 555 – 

4.5 Одержано документів з інших бібліотек 100 40 40,0 

4.6 Доступ через Інтернет. Обслуговування користувачів інтернет-

центрів 
   

 – кількість користувачів 3650 1826 50,0 

 – кількість відвідувань 11000 6875 62,5 

5 Науково-просвітницька та інформаційно-масова робота    

5.1 Кількість масових заходів – всього, 169 179 105,9 

 у т.ч. лекцій 24 26 108,3 

5.1.1 Кількість виставок – всього,  390 292 75,2 

 у т.ч.: 

– тематичних 
141 106 75,2 

 – нових надходжень 108 81 75,0 

 – виставок-переглядів 130 96 73,8 

 – віртуальних виставок 11 11 100 

5.1.2 Кількість тематичних добірок 44 34 77,3 

5.2 Використання засобів масової інформації    

5.2.1 Кількість інформацій (у пресі, раді, телебаченні) 82 40 50,0 

6 Інформаційно-бібліографічне обслуговування    

6.1 Довідково-бібліографічне обслуговування    

6.1.1 Кількість довідок – всього, у т.ч.: 30643 21437 70,0 

– письмових 85 92 108,2 

 – віртуальних 817 783 95,8 

6.2 Бібліографічне інформування    

6.2.1 Індивідуальне бібліографічне інформування    
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№№ 

з/п 
Зміст роботи План на 2020 р. 

Виконано у 2020 р. 

абс. % виконання 

1 2 3 4 5 

 – кількість повідомлень – 40 – 

6.2.2 Групове бібліографічне інформування    

 – кількість повідомлень 240 242 100,8 

6.2.3 Масове бібліографічне інформування:    

 – дні фахівця 31 19 61,3 

 – дні інформації 30 26 86,7 

 – бібліографічні огляди 40 26 65,0 

6.3 Формування бібліографічної культури    

 – дні бібліографії 4 1 25,0 

 – бібліографічні консультації 14820 8021 54,1 

 – виставки довідкових та бібліографічних посібників 41 35 85,4 

 – огляди довідкових та бібліографічних посібників 39 20 51,3 

7 Наукова діяльність    

7.1 Наукова та науково-організаційна робота    

 – проведення науково-організаційних заходів 20 14 70,0 

7.2 Науково-дослідна робота    

 – кількість тем, що вивчаються в ХДНБ 14 12 85,7 

7.3 Науково-методична робота    

 – відвідування бібліотек 24 15 62,5 

 – відрядження  – 2 2 

 – методичні лекції:    

 а) підготовка 18 20 111,1 

 б) читання 78 79 101,3 

 – методичні консультації 770 653 85,1 

8 Редакційно-видавнича діяльність. Нонелектронні та електронні 

ресурси бібліотеки  

   

8.1 Підготовка видань і публікацій:    

 – кількість нонелектронних ресурсів (видань) 33 8 24,2 

 – кількість віртуальних ресурсів  14  

 – кількість публікацій 59 57 96,6 
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ДОДАТОК 2 

 

 

СКЛАД І РУХ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ЗА ВИДАМИ ДОКУМЕНТІВ 

станом на 01.01.2020 р. (тис. прим.) 
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На 01.01.2020 р. 
7197743 2561035 1992947 23172 

4603

0 
 105470 5806 5630 35488 1520143 9199 721704 61702 4763 104520 120 14 

Надійшло за 

2020 р. 
20441 10053 5199 248 1395   58 126 4 – – – 3248 – 110 – – – 

Вибуло у 2020 

р. 
14564 8802 326 204 – – – 25 – – – – – – 5207 – – 

Є на  

01.01.2021р. 
7203620 2562140 1997966 23216 

4742

5 
105528 5932 5634 35488 1520143 9199 724952 61677 4873 99313 120 14 

Приріст 

за 2020 р. 
5877 1251 4873 44 1395     58 126 – – – – 3248  110 – – – 
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ДОДАТОК 3 

КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ, ВІДВІДУВАНЬ, КНИГОВИДАЧ, ЧИТАНІСТЬ 

 

 

№ 

з/п Назва показників Разом ВОК ВІП ВЛІМ НДВК ВУ СЦ ІБВ КБ МБА 

1. Кількість користувачів, 

обслужених відділами 

бібліотеки 
29903 15830 2246 3774 511 1541 1616 1689 502 2194 

2. Кількість відвідувань: 157384 72961 11255 10816 1614 5935 7373 11078 1962 34390 

 – у середньому за день 775,3 359,4 55,5 65,0 11,0 29,2 36,0 54,5 12,7 183,9 

3. Видача документів: 1553845 645914 556786 107213 5640 48145 66496 46041 7677 69933 

 – з підсобних фондів 1034970 263468 556786 107213 5640 48145 – 46041 7677 – 

 – з основного фонду 518875 382446 – – – – 66496 – – 69933 

 У середньому за день 7654,4 3182,0 270,0 2743,0 39,0 237,2 327,6 226,8 49,9 373,9 

 Книговидача на одне  

відвідування 
10,0 9,0 60,0 9,9 3,0 8,1 9,0 5,9 3,9 2,0 

4. Читаність 52,1 41,0 280,2 28,4 11,0 31,2 41,0 36,8 15,3 31,8 

5 
Кількість читацьких місць 

509 / 

178 
323 / 91 44 / 22 38 / 11 14 / 7 18 / 9 22 / 11 32 / 18 18 / 9 – 
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ДОДАТОК 4 

 

СКЛАД КОРИСТУВАЧІВ 

 

Рік Разом Науковці Фахівці Школярі Студенти Інші 

2019 30043 8714 11436 44 8824 1025 

2020 12902 3663 5183 15 3718 323 

 
ДОДАТОК 5 

 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ 

 

№ 

з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

Вчена рада 

1.  
Розглянуті питання: 

– про підготовку ХХІІІ науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020»; 

лютий Л. В. Глазунова, заст. 

директора, НМР, НДВК 

2.  

– затвердження до друку видань: матеріалів ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф 

«Короленківські читання 2019. Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова 

комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість», наук.-практ. конф. «Проблеми 

винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області», «Бібліографічних 

студій пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної та інших 

І–ІV кв. 

заст. директора Л. В. Гла-

зунова, зав. НВВ 

Н. О. Стрілець, відділи 

Рада завідувачів при директорі 

3.  
Розглянуті питання: 

– організація роботи бібліотеки під час карантину, у т.ч. щодо часткового переведення 

працівників на дистанцій режим; 

17 березня 

Дирекція, відділи  

4.  
– організація заходів, що спрямовані на забезпечення безпечного перебування відвідувачів 

і працівників у бібліотеці відповідно до рекомендацій МОЗ України; 
14 липня 

Дирекція, відділи  

5.  – основні завдання та напрямки роботи ХДНБ в 2021 р. листопад заст. директора Л. В. Глазу-
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№ 

з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

нова, Н. К. Фірсова, 

А. В. Підгайна; НМР, відділи 

Рада з формування та збереження документних ресурсів 

6.  
Розглянуті питання: 

Робота структурних підрозділів з ліквідації заборгованості за результатами інвентаризації 

підсобних фондів 

ІІ кв. 

Фірсова Н.К., заст. директора 

ВОФ 

7.  
– умови використання мікрофільмів та мікрофіш користувачами ХДНБ з метою 

збереження оригіналів документів; 
листопад 

ВОФ, ВОК, ВРД 

8.  
– обговорення та затвердження «Положення про Раду з формування та збереження фонду 

ХДНБ».  

вересень Н. П. Борисенко, 

А. В. Філатова  

Комісія із вилучення документів з фондів ХДНБ 

9.  

Проведено три засідання. Розглянуто питання списання документів у відділі наукової 

організації і використання основного фонду та інших. 

червень. 

липень, 

вересень 

Н. К. Фірсова, ВОФ 

Рада з питань технологічного забезпечення бібліотечних процесів 

10.  
Розглянуто питання: 

– Зміни щодо предметизації нових надходжень. Формування предметних заголовків та 

підзаголовків. 

17 липня 
заст. директора 

А. В. Підгайна, ВСК 

Технологічна група  

(при раді з питань технологічного забезпечення бібліотечних процесів ) 

11.  
Розглянуті питання: 

– Формування предметних рубрик українською мовою відповідно до Закону «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної». 

липень 
заст. директора А.В.Підгайна, 

В. В. Лужанчук (НМР) 

12.  – обговорення питань технологічної взаємодії І–ІV кв. 

заст. директора А.В. Підгайна, 

В. В. Лужанчук (НМР), 

Л.О. Мартовицька (ВАК) 

Рада з питань обслуговування користувачів 
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№ 

з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

13.  
Розглянуті питання: 

– Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій; 

жовтень 
Н.В.Черкашина (зав. ВОК) 

14.  – Стан та проблеми впровадження УДК в організацію ПФ ВОК листопад 
заст. директора 

Н. К. Фірсова, ВОК  

 

ДОДАТОК 6 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ, 

В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКИ ХДНБ 
 

Дата 

проведення 

Назва заходу Організатор заходу Прізвище та ініціали працівника, 

тема доповіді (виступу) 

1 2 3 4 

7 лютого Виїзний день фахівця на базі Чугуївської 

міської ЦБС 

ХОВ УБА, ХОБЮ; партнер – 

корпорація «Ранок» 
Заст. директора Л. В. Глазунова 
Презентовано проєкти ХОВ УБА та 

ХДНБ.  

13 лютого Історико-краєзнавчі читання м. Харків, ЦБ ім. І. Я. Франка 

ЦБС Новобаварського району  

Биков В. Г. (НДВК), «Генерал князь 

Д. І. Святополк-Мирський» 

20 лютого Навчальний семінар за темою «Діяльність 

публічних бібліотек-філій у 

соціокультурному просторі регіону: пошук 

нових форм та методів роботи» (для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації, зав. 

бібліотек-філій публічних бібліотек та 

бібліотечних працівників Харківської області 

та м. Харкова) 

м. Харків, Харківський обласний 

навчально-методичний центр 

підвищення кваліфікації 

працівників культосвітніх 

закладів, ХОВ УБА 

Вірютіна К.М. «Досвід публічних 

бібліотек України в реалізації 

інформаційних, культурно-просвітніх та 

соціальних проєктів»; А. А. Тіщенко 

«Використання хмарних технологій у 

бібліотечній діяльності»; О.В.Соцков, 

«Іінноваційні напрямки діяльності 

зарубіжних бібліотек» 

23–24 

квітня 

Всеукраїнська науково-теоретична 

конференція молодих учених «Культура та 

інформаційне суспільство XXI ст.» 

ХДАК Прохорова Г.В. (ВІП) Бібліотека – 

майданчик для технічної творчості 

молоді 

28 квітня Вебінар «Як бібліотеки згуртовують В межах діяльності пресклубів Телегіна С. (ІБВ) «Робота інтернет-
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Дата 

проведення 

Назва заходу Організатор заходу Прізвище та ініціали працівника, 

тема доповіді (виступу) 

1 2 3 4 

громаду під час карантину» бібліотек проєкту ПУЛЬС/IREX. 

Інформаційний партнер – УБА 

клубу «КЛІК» для людей похилого віку 

(60+) під час карантину» 

6–30 

квітня 

Всеукраїнський конкурс «Бібліотека + 

громада: разом до успіху!» 

Проєкт ПУЛЬС/IREX, пресклуби 

бібліотек 

Вірютіна К.М. (НМР), участь в 

організації та проведенні 

Травень–

жовтень 

15 жовтня 

Обласний конкурс «Краща бібліотека 

Харківщини 2020» 

Онлайн-брифінг «Підсумки конкурсу 

«Краща бібліотека Харківщини 2020» 

м. Харків, ОКЗ «ХОБЮ», за 

підтримки Департаменту 

культури і туризму ХОДА, ХОВ 

УБА. Партнер видавництво 

«Ранок» 

Голова журі – заст. директора з наукової 

роботи, голова ХОВ УБА, канд. наук із 

соц. комунікацій Л. В. Глазунова. 

Оцінювання конкурсних робіт (35 

проєктів від бібліотек міста та області), 

участь у брифінгу 

11 червня Пресконференція «Якою має бути сучасна 

бібліотека» 

м. Харків, Харківський пресклуб Прохорова В.Г. (ВІП), повідомлення 

про специфіку фондів та проєкти відділу 

науково-інформаційного забезпечення 

інноваційних процесів; Антонова В.Р. 

(ВУ), повідомлення  про краєзнавчі 

ресурси та віртуальні проєкти ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка. Спілкування з 

журналістами.  

20, 21, 25, 

27 серпня 

Вебінари та онлайн-консультації «Культура 

в часи кризи: інституційна підтримка» 

м. Київ, Український культурний 

фонд 

Глазунова Л.В., заст. директора, голова 

ХОВ УБА, експерт конкурсних програм 

УКФ «Культура в часи кризи: 

інституційна підтримка» 

23 вересня  Круглий стіл «Посилення спроможності 

публічних бібліотек в контексті 

цифровізації суспільства». Онлайн. 

м. Рівне, Рівненська обласна 

універсальна наукова бібліотека, 

Рівненське обласне відділення 

УБА.  

Заст. директора Глазунова Л.В.,  

Вірютіна К.М. (НМР) «DigiSkills 

бібліотекаря: можливості дистанційної 

освіти» 

вересень Всеукраїнська наукова конференція 

«Бібліотека в сучасному інформаційному і 

м. Полтава, Департамент 

культури і туризму Полтавської  

Сафонова В. В. (НМР) Галузева 

енциклопедія як складова бібліотечної 
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Дата 

проведення 

Назва заходу Організатор заходу Прізвище та ініціали працівника, 

тема доповіді (виступу) 

1 2 3 4 

соціокультурному середовищі», присвячена 

125-річчю від часу заснування Полтавської 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. І. П. Котляревського. Онлайн. 

обласної держадміністрації, 

Полтавська ОУНБ ім. І. П. 

Котляревського 

регіоналістики; Тіщенко А. А. (НМР) 

Хмарні технології в процесі 

удосконалення бібліотечного сервісу 

24 вересня Кримський міжнародний філологічний 

форумі. Онлайн. 

м. Київ, Таврійський 

національний університеті ім. В. 

І. Вернадського 

Лосієвський І.Я., зав. НДВК, 

«Кримськотатарські мотиви у творчості 

поетки ХХ ст. Ірини Шашкової (за 

матеріалами особового архівного фонду у 

ХДНБ)  

вересень Конкурс відеороликів «Зручно, корисно, 

доступно: вийти за межи стереотипів» 

Донецька область, 

Добропільська міська ЦБС 

Вірютіна К.М. (НМР). Робота у складі 

експертної ради конкурсу. Повідомлення 

за підсумками роботи ради. 

22 жовтня Онлайн-конференція «Онлайнове 

мережування молодих бібліотекарів» 

м. Київ, Молодіжна секція УБА,  

УБА 

Тіщенко А.А. (НМР) «Професійний 

розвиток наперекір долі»  

26–30 

жовтня  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Бібліотека у призмі WEB-

технологій: традиційні та модерні послуги 

і очікування користувача». Онлайн 

м. Харків, Наукова бібліотека 

Харківського державного 

університету харчування і 

торгівлі 

Ковальчук Г.Д. (НМР) «Сучасні 

вектори розвитку науково-методичної 

діяльності публічних бібліотек України» 

9 

листопада 

Онлайн-обговорення роботи «Створення 

національного еталону Універсальної 

десяткової класифікації» (автори: д. т. н. 

Сенченко М. І., д. н. соц. комунікацій Сербін 

О. О., к. н. соц.  комунікацій Мураховський 

А. Л. та інші), висунутої КПУ імені Івана 

Федорова на здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки у 2020 році 

м. Львів, Львівська національна 

наукова бібліотека України імені 

В. Стефаника, 

м. Київ, Книжкова палата 

України імені Івана Федорова 

Чегринець М. М. (ВСК). Виступ 

присвячений упровадженню УДК у 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка, ролі 

Книжкової палати України в науковому, 

організаційному та нормативно-

методичному забезпеченні використання 

УДК 

17–18 

лстопада 

VII Міжнародний науковий семінар 

«Adfontes: наукові дослідження книжкових 

пам’яток та рідкісних видань». Онлайн 

м. Харків, ЦНБ ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, Наукова 

бібліотека Одеського 

національного університету імені 

Заступник директора з наукової роботи, 

голова ХОВ УБА Глазунова Л. В. 

відкрила конференцію, брала участь в 

обговоренні питань, разом із фахівцями 
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Дата 

проведення 

Назва заходу Організатор заходу Прізвище та ініціали працівника, 

тема доповіді (виступу) 

1 2 3 4 

Мечникова, ХОВ УБА НДВК 

18–20 

листопада  

Щорічна конференція УБА «Українська 

бібліотечна асоціація – виклики, дії, 

рішення». Онлайн . 

 

м. Київ, УБА 

 

Заступник директора, голова ХОВ УБА 

Глазунова Л.В. Обговорення питань 

реалізації Стратегії УБА, спроможності 

відділень, роботи секцій тощо 19 листопада – розширене засідання Президії УБА 

20 

листопада 

– студія «Бути і пам'ятати: ідентичнісний 

вимір бібліотечної практики» 

 

Дмитрієва О.М., Антонова В.Р. (ВУ) 

«Вебресурс “Краєзнавство” ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка: цифрові активи 

поширення знань» 

26-27 

листопада 

Міжнародна  наукова  конференція  

«Культурологія та соціальні комунікації: 

інноваційні стратегії розвитку»  

м. Харків, ХДАК Прохорова Г. В. (ВІП), «Бібліотечне 

обслуговування на карантині: нові 

виклики часу» 

17 грудня Семінар представників обласного 

методичного об’єднання працівників 

бібліотек закладів фахової передвищої освіти 

за темою «Бібліотеки закладів фахової 

передвищої освіти в умовах карантину: 

виклики та засоби їх вирішення»  

м. Харків, Харківське обласне 

методичне об’єднання 

працівників бібліотек закладів 

фахової передвищої освіти 

Вірютіна К.М. (НМР) «Бібліотечні 

івенти в онлайні: формати, платформи, 

сервіси»; Тіщенко А. А. (НМР) 

«Бібліотечний онлайн-захід: що потрібно 

знати організатору», Ковальчук Г.Д. 

(НМР) «Презентація історичного огляду 

"Методична діяльність публічних 

бібліотек України"» 
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ДОДАТОК 7 

 

ЦИФРОВІ ТА АНАЛОГОВІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ. ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 

Видання Відділ 

1 2 3 

Наукові видання 

1.  Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, 

клієнтоорієнтованість» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка., 

Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – 258 с. 

Дирекція, 

НМР 

2.  Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної (23 травня 2019 року) : матеріали / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) Всеукр. громад. орг. Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Н. 

І. Полянська, В. Р. Антонова]. – Харків, 2020. – 87 с. 

ВУ 

3.  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області : матеріали наук.-практ. конф. / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада т-ва винахідників і раціоналізаторів. – Харків, 2020. – 73 с. 

ВІП 

Бібліографічні ресурси 

4.  Андрій Вікторович Гнатов : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. 

Г. В. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко]. – Харків, 2020. – 48 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 11). 

ВІП 

5.  Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край" (1880 – 1919). Ч. 10 : 1911/ Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Полянська]. – Харків, 2020 – 250 с.  

ВУ 

6.  Зведений каталог наукових журналів іноземними мовами, що надійшли до бібліотек м. Харкова в 2019 р.: Природничі 

науки. Техніка. Сільське господарство. Медицина / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. А. Долбня, 

Н. В. Лубенська]. – Харків, 2020. – 23 с. 

ВЛІМ 

 Віртуальні ресурси  

7.  Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – 

Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL : http://kharkov100.wordpress.com/. (Актуалізація ресурсу) 

ВУ 

8.  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини : Володимир Іванович Вернадський [Електронний 

ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн В. О. Кривошей, ред. 

О. О. Кучеренко]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: https://ru.calameo.com/read/004998503159b0e2a789b  

ВІП 

9.  Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка : Володимир 

Петрович Семиноженко [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. 

набір та дизайн В. О. Кривошей]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: 

https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova. 

ВІП 

file://kwin/docs/Plan/!!!План%20ХДНБ%20на%202018%20для%20МКУ.doc%23_Toc529448289
http://kharkov100.wordpress.com/
https://ru.calameo.com/read/004998503159b0e2a789b
https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova


165 

 

№ 

з/п 

Видання Відділ 

1 2 3 

10.  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини : Отар Петрович Мчедлов-Петросян 

[Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн В. О. 

Кривошей. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: https://ru.calameo.com/read/003306734d6cb97386061 . 

ВІП 

11.  Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка : Євген Павлович 

Пивоваров [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд., комп’ютер. набір та дизайн В. 

О. Кривошей]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-

kharkova  

ВІП 

12.  Про що мовчить бібліотека [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. 

набір та дизайн В. Р. Антонова]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: https://izi.travel/browse/276acc6e-e108-48c1-a3c4-

cf4560482572?lang=uk 

ВУ 

13.  Перші бібліотечні курси у Харкові [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., 

комп’ютер. набір та дизайн Н. І. Капустіна, ред. С. М. Миценко]. – Електрон. дані – Харків, 2020. – URL : 

https://ru.calameo.com/read/00524105577f1d873ea18. 

КБ 

14.  Людина з «химерним йменням» : до 125-річчя від дня народження Майка Йогансена [Електронний ресурс] / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн О. М. Дмитрієва, ред. О. О. Кучеренко]. – 

Електрон. дані. – Харків. – 2020. – URL : https://ru.calameo.com/read/004761641439623274b6a. 

ВУ 

15.  Від харківської губернської публічної до харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Електронний 

ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. набір та дизайн Ю. В. Ходарєва, ред. С. М. 

Миценко]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL : https://ru.calameo.com/read/0052410553e0f6b75f765. 

КБ 

16.  Реліквії музичного Харкова : до 175-річчя від дня народження Іллі Ілліча Слатіна (1845–1931) [Електронний ресурс] / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [автори-уклад.: С. І. Овчинникова, Ю. О. Уткіна, ред. С. М. Миценко]. – 

Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL : https://slatinilya.wordpress.com. 

ВУ 

17.  Літературна Харківщина : онлайн-вікторина (Ч. 4) [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; 

[автори-уклад.: С. І. Овчинникова, Ю. О. Уткіна, ред. С. М. Миценко]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: 

https://cutt.ly/SkNpDrY 

ВУ 

Методичні та інформаційні матеріали 

18.  Ковальчук Г. Д. Методична діяльність публічних бібліотек України : іст. огляд / Г. Д. Ковальчук ; Харків. держ. наук. б-

ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – 80 с. 

НМР 

19.  БібліоSpace: дайджест бібл/ інновацій / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, від. наук.-

метод. роботи, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [автор-упоряд. О. В. Cоцков, дизайн, верстка К. М. 

Вірютіна, відп. за випуск Л. В. Глазунова]. — Харків, 2020. — Вип. 6. — 8 с. — Електрон. аналог: URL: 

НМР 

https://ru.calameo.com/read/003306734d6cb97386061
https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova
https://korolenko.kharkov.com/page.php?page=vynahidnyky-kharkova
https://ru.calameo.com/read/00524105577f1d873ea18
https://ru.calameo.com/read/004761641439623274b6a
https://ru.calameo.com/read/0052410553e0f6b75f765
https://slatinilya.wordpress.com/
https://cutt.ly/SkNpDrY


166 

 

№ 

з/п 

Видання Відділ 

1 2 3 

https://cutt.ly/lkNnnMc. 

20.  Перша публічна бібліотека Харкова [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [ упоряд.: О. І. 

Танько, Ю. В. Ходарєва, комп’ютер. набір та дизайн Ю. В. Ходарєва, ред. С. М. Миценко]. – Електрон. дані. – Харків, 

2020. – URL: https://ru.calameo.com/read/000632945791fd36a825a/ 

Вчений 

секретар, 

КБ 

21.  Скарби публічної бібліотеки [Електронний ресурс] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд., комп’ютер. 

набір та дизайн Ю. В. Ходарєва, ред. О. О. Кучеренко]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: 

https://ru.calameo.com/read/0052410555b8454e69d69/ 

Вчений 

секретар, 

КБ 

22.  Зведений план науково-методичної та науково-дослідної діяльності бібліотек –методичних центрів та громадських 

бібліотечних об’єднань м. Харкова на 2020 рік / Харків. держ. наук. б ка ім.В.Г.Короленка, Харків.обл-ня (філія) ВГО 

Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: О. П. Куніч, А. А. Тіщенко, В. В. Сафонова; ред. С. М. Миценко]. – Харків, 2020. – 22 с. 

НМР 

 Публікації співробітників  

1.  Биков В. Г. Калинин Константин Алексеевич – авиаконструктор [наук. зб.] / В. Г. Биков  // Краєзнавчі читання / Центр. 

б-ка ім. І. Франка ЦБС Новобовар. р-ну м. Харкова. – Харків, 2019. – С. 86–104. – (Опубліковано в 2020 р.). 

НДВК 

2.  Биков В. Г. Прижиттєві видання творів та автограф М. Л. Кропивницького у фондах ХДНБ / В. Г. Биков // 

Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, 

клієнтоорієнтованість» [Електронний ресурс] : матеріали та тези доповідей і повідомлень ХХІІ Всеукр. (з міжнар. 

участю) наук.-практ. конф. Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка [та ін.]. Харків, 2020. 

– С. 224–227. – Електрон. аналог: URL: https://cutt.ly/HkNp9wq  

НДВК 
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в 2020 р.). 

НДВК 
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URL: https://korolenko.kharkov.com/arhivni-fondy/1.html. 
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https://ru.calameo.com/read/000632945791fd36a825a
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енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – URL 

: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/bagalij-tatarinova-olga-dmitrivna. 

8.  Дмитриченко І. В. Винокурова Марія Яківна [Електронний ресурс] / І. В. Дмитриченко // Вікіпедія : віл. енциклопедія. – 

Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL : https://cutt.ly/tkNp5qJ  

ІБВ 

9.  Дмитриченко І. В. Вітіхновська Фріда Зельманівна [Електронний ресурс] / І. В. Дмитриченко // Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – URL: 

https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/vitihnovska-frida-zelmanivna .  

ІБВ 

10.  Дмитриченко І. В. Трамбицька Віра Григорівна [Електронний ресурс] / І. В. Дмитриченко // Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – URL: 

https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/trambicka-vira-grigorivna. 

ІБВ 

11.  Дмитриченко І. В. Харківські реальні училища [Електронний ресурс] / І. В. Дмитриченко // Вікіпедія : віл. енциклопедія. 

–– Харків, 2020. – URL : https://cutt.ly/tkNarCv.  

ІБВ 

12.  Дмитриченко І. В. Шашкова-Знаменська Ірина Василівна [Електронний ресурс] / І. В. Дмитриченко // Вікіпедія : віл. 

енциклопедія.– Харків, 2020. – URL : https://cutt.ly/jkNaslI. 

ІБВ 

13.  Дмитрієва, О. М. Мокроус Павло Гнатович [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – Бібліогр. 
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Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 
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ВУ 
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23.  Лосиевский И. Я. Осовремененый дедушка Крылов / И. Я. Лосиевский // Крылов И. А. Басни в картинках. – Харьков, 

2020. – С. [45–46]. 

НДВК 

24.  Лосиевский И. Я. Фонд документарных памятников в научной библиотеке: пути расширения и пределы инноваций / 

И. Я. Лосиевский // Науч. и техн. б-ки. – 2020. – № 6. – С. 31–48. – Электрон. аналог: URL: https://doi.org/10.33186/1027-

3689-2019-6-31-48. 

НДВК 

25.  Лосієвський І. Я. Габель Маргарита Орестівна [Електронний ресурс] / І. Я. Лосієвський // Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – URL: 

https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-margarita-orestivna.  

НДВК 

26.  Лях, Г. М. Мокроус Павло Гнатович [Електронний ресурс] / Г. М. Лях // Вікіпедія : віл. енциклопедія. –  Харків, 2020. – 

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мокроус_Павло_Гнатович. 

ВУ 

27.  Непочатова, О. В. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс – база даних «Соціальні комунікації: зведений каталог 

надходжень до бібліотек Харкова / О. В. Непочатова, Н. І. Капустіна // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, 

музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доповідей і 

повідомлень ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 68 – 77. – Електрон. аналог: URL: https://cutt.ly/fkNbg98.  

КБ 

28.  Особовий архівний фонд І. Л. Муратова у ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / уклад. О. Я. Ісаєнко, НДВК 

https://cutt.ly/XkNsjNq
https://korolenko.kharkov.com/events/Korolenko00000000095.pdf
https://cutt.ly/PkNnygk
https://cutt.ly/kkNbOYa
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-6-31-48
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-6-31-48
https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-margarita-orestivna
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мокроус_Павло_Гнатович
https://cutt.ly/fkNbg98
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О. Л. Грабарчук. Ф. № 59. Оп. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2020. – URL: 

https://korolenko.kharkov.com/afondy/FILE00000000008.pdf. – Електрон. версія В. С. Романовського. 

29.  Особовий архівний фонд Л. М. Яновської у ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / уклад. І. Я. Лосієвский. Ф. 

№ 61 Оп. 1. Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. –Харків: ХДНБ, 2020. – URL: 

https://korolenko.kharkov.com/afondy/FILE00000000001.pdf. 

НДВК 

30.  Петренко Н. В.  Незнамова Лілія Павлівна [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Вікіпедія : віл. енциклопедія. – 

Харків, 2020. – URL : https://cutt.ly/skNsnUu. 

КБ 

31.  Петренко Н. В. Нелегкий шлях директора бібліотеки «сталінської доби». (Про П. С. Сафронова) / Н. В. Петренко // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – № 3. – 2020. – С. 51–58. 

КБ 

32.  Петренко Н. В. Роль віртуальних виставок в інформаційному забезпеченні досліджень з історії харківської бібліотечної 

школи / Н. В. Петренко // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, 

крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доповідей і повідомлень ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) 

наук.-практ. конф. Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 

87–95. – Електрон. аналог: URL: https://cutt.ly/hkNv43x.  

КБ 

33.  Прохорова Г. В. Енергія життя / Г. В. Прохорова // Андрій Вікторович Гнатов : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Г. В. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко]. – Харків, 2020. – С. 7–8. – (Винахідники 

Харківщини ; вип. 11). 

ВІП 

34.  Прохорова Г. В. Бібліотека – майданчик для технічної творчості молоді / Г. В. Прохорова // Культура та інформаційне 

суспільство ХХV ст. : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (23–24 квіт. 2020 р.) / Харків. держ. акад. 

культури [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2020. – С. 180–182. 

ВІП 

35.  Прохорова Г. В. Бібліотечне обслуговування на карантині: нові виклики часу / Г. В. Прохорова // Культурологія та 

соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (26–27 лист. 2020 р.) / Харків. держ. 

акад. культури [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2020. – С. 181–182. 

ВІП 

36.  Прохорова Г. В. Маркетинг як інтеграційний інструмент у роботі сучасної бібліотеки та досвід роботи відділу науково-

інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Г. В. Прохорова // Короленківські 

читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : 

матеріали та тези доповідей і повідомлень ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24–25 жовт. 2019 

р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 62–68. – Електрон. аналог: URL: 

https://cutt.ly/rkNsLrr.  

ВІП 

37.  Ракитянська В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: цифрові активи, 

мультиплатформність, клієнтоорієнтованість / В. Д. Ракитянська // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, 

Дирекція 

https://korolenko.kharkov.com/afondy/FILE00000000008.pdf
https://korolenko.kharkov.com/afondy/FILE00000000001.pdf
https://cutt.ly/skNsnUu
https://cutt.ly/hkNv43x
https://cutt.ly/rkNsLrr


170 

 

№ 
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музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доповідей і 

повідомлень ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В.Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 6–19. – Електрон. аналог: URL: https://cutt.ly/XkNsO5M. 

38.  Романовський В. С. «Український млинологічний журнал» та його пам’яткознавчий характер: відгук на другий випуск 

(2019 р.) / В. С. Романовський // Традиційна культура в умовах глобалізації: нові виклики та світові тренди : матеріали 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю (18–19 верес. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 198–212. 

НДВК 

39.  Романовський В. С. Про який музей у Харкові писав Григорій Сковорода Михайлові Коваленському в 1762 та 1763 рр.? 

[Електронний ресурс] / В. С. Романовський // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна 

цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість»: матеріали та тези доповідей і повідомлень ХХІІ Всеукр. (з 

міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – 

Харків, 2020. С. 204–224. URL: https://cutt.ly/TkNsNfV.  

НДВК 

40.  Романовський В. С. Рукопис статуту товариства «Музей Слобожанщини» (Харків, осінь 1917 року) / В. С. 

Романовський // Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій: двадцять шості Сумцовські читання : зб. 

матеріалів Всеукр. наук. конф., присвяч. 100-річчю Харків. іст. музею ім. М. Ф. Сумцова, 2 груд. 2020 р. / Харків. іст. 

музей ім. М. Ф. Сумцова. – Харків, 2020. – С. 37–48. 

НДВК 

41.  Сафонова В. В. Галузева енциклопедія як складова бібліотечної регіоналістики [Електронний ресурс] / В. Сафонова // 

Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному середовищі : досягнення, виклики і вектори розвитку : 

матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня заснування Полтав. обл. універс. наук. б-ки ім. І. П. 

Котляревського / Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського [та ін.]. – Полтава, 2020. – С. 63–71. – 

Електрон. аналог: URL:  https://cutt.ly/VkNdtnc.  

НМР 

42.  Систематический каталог Харьковской общественной библиотеки. – Харьков: тип. М. М. Гордона; [тип. М. 

Зильберберга], 1887 – [1888]. [Електронний ресурс]. Опис. Анотація / І. Я. Лосієвський ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. 

Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2020. – URL: https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/2667.html. 

НДВК 

43.  Соцков О. В. Форсайт як формування образу майбутнього бібліотеки / О В. Соцков // Короленківські читання 2019. 

«Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та 

тези доповідей і повідомлень ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / Харків. 

держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 59–61. – Електрон. аналог: URL: https://cutt.ly/JkNddjN. 

НМР 

44.  Телегіна С. В. Габель Августина Станіславівна [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – URL : 

https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-avgustina-stanislavivna . 

ІБВ 

45.  Телегіна С. В. Івановська Євдокія Семенівна [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. – ІБВ 

https://cutt.ly/XkNsO5M
https://cutt.ly/TkNsNfV
https://drive.google.com/file/d/1rpbcH_feSGBua3pNfF_9_g2eCX1blFQ9/view?fbclid=IwAR3Td-ykQEU2P1dX36XP-wSsBd1nKdtKMO-S2KnfpeqQMsz_1SBZ_MDEiWE
https://cutt.ly/VkNdtnc
https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/2667.html
https://cutt.ly/JkNddjN
https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-avgustina-stanislavivna


171 

 

№ 

з/п 

Видання Відділ 

1 2 3 

Харків, 2020. – URL : https://cutt.ly/BkNdktb. 

46.  Телегіна С. В. Івановська Олександра Семенівна [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. –

Харків, 2020. – URL :  https://cutt.ly/EkNdbIU. 

ІБВ 

47.  Телегіна С. В. Івановська Парасковія Семенівна [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. –

Харків, 2020. – URL : https://cutt.ly/FkNdRYr. 

ІБВ 

48.  Телегіна С. В. Інтернет-клуб «КЛІК» [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : 

регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – URL: 

https://libenc.korolenko.kharkov.com/sotsiokulturna-diialnist/internet-klub-klik. 

ІБВ 

49.  Телегіна С. В. Лосієвський Ігор Якович [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. – Харків, 

2020. – URL : https://cutt.ly/kkNdPHR.  

ІБВ 

50.  Телегіна С. В. Морський Володимир Савелійович [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. 

– Харків, 2020. – URL :  https://cutt.ly/6kNdLXe.  

ІБВ 

51.  Телегіна С. В. Рапп Віктор Іванович [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. – Харків, 

2020. – URL:  https://cutt.ly/7kNdNez.  

ІБВ 

52.  Телегіна С. В. Румницький Костянтин Григорович [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. 

–– Харків, 2020. – URL :  https://cutt.ly/5kNd3Dj.  

ІБВ 

53.  Телегіна С. В. Серебряков Михайло Михайлович [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Вікіпедія : віл. енциклопедія. –

Харків, 2020. – URL :  https://cutt.ly/gkNd6Lr. 

ІБВ 

54.  Тіщенко А. А. Хмарні технології в процесі удосконалення бібліотечного сервісу [Електронний ресурс] / А. Тіщенко // 

Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному середовищі : досягнення, виклики і вектори розвитку : 

матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня заснування Полтав. обл. універс. наук. б-ки ім. І. П. 

Котляревського / Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського [та ін.]. – Полтава, 2020. – С. 76–82. – URL:  

https://cutt.ly/6kNvbDv. 

НМР 

55.  Уткіна Ю. О. Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому : (за матеріалами віртуал. проєкту ХДНБ ім. В. Г. Короленка) / 

Ю. О. Уткіна // Соц.-гуманітар. вісн. – 2020. – Вип. 36. – С. 15–20. – Електрон. аналог: URL: https://cutt.ly/skNfaZK. 

ВУ 

56.  Чегринець М. М. У моїй бібліотеці життя вирує / М. М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – 

№3. – С. 59– 61.   

ВСК 

57.  Шалиганова А. Л. Від регіональних до всеукраїнських Короленківських читань (з історії наукових досліджень 

кадрово-управлінської політики бібліотек) // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 2–7. 

НМР 

https://cutt.ly/BkNdktb
https://cutt.ly/EkNdbIU
https://cutt.ly/FkNdRYr
https://cutt.ly/kkNdPHR
https://cutt.ly/6kNdLXe
https://cutt.ly/7kNdNez
https://cutt.ly/5kNd3Dj
https://cutt.ly/gkNd6Lr
https://drive.google.com/file/d/1rpbcH_feSGBua3pNfF_9_g2eCX1blFQ9/view?fbclid=IwAR3Td-ykQEU2P1dX36XP-wSsBd1nKdtKMO-S2KnfpeqQMsz_1SBZ_MDEiWE
https://cutt.ly/6kNvbDv
https://cutt.ly/skNfaZK
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ДОДАТОК 8 

 

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХДНБ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ ТА ЗМІ 

 

№ з/п Публікації в наукових збірниках, періодичних та інших виданнях 

1.  

Безпала, О. О. Бібліотечні корпоративні медіа: ще один крок назустріч [Електронний ресурс] / О. О. Безпала, Л. Г. Бакуменко // 

Бібліотека у призмі Web технологій: традиційні та модерні послуги і очікування користувача : Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 

Харків, 26-30 жовт. 2020 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – URL: 

http://conf.hduht.edu.ua/images/2020/Bezpala,%20Bakumenko.pdf (дата звернення: 29.10.2020). – Назва з екрана. 

Згадується, що співробітники НБ ХДУХТ навчались на базі ХДНБ у Школі бібліотечного журналіста. 

2.  

Березюк, Н. Олександр Артемович Майборода [Текст] / Н. Березюк, А. Соляник // Фундатори харківської бібліотечної науково-

освітньої школи (до 90-річчя ХДАК) : колект. моногр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – С. 17–22.  

Зазначається, що у 1946 р. О. А. Майборода, викладач ХДАК у 1947-1968 рр., завідував сектором систематизації науково-

бібліографічного відділу ХДНБ. 

3.  

Березюк, Н. Шляхами пам’яті: перший крок до професії [Текст] / Н. Березюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – 

№ 2. – С. 28–31. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Згадується, що фахівці ХДНБ ім. В. Г. Короленка брали участь у проведенні практичних занять Харківського технікуму 

підготовки культосвітніх працівників у 1947-1948 рр. ХХ ст. 

4.  

Вилегжаніна, Т. Публічні бібліотеки України: тенденції змін, проблеми [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Методична 

служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукр. шк. методиста, 27–30 листоп. 2017 

р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2018. – С. 5–14. – URL: 

https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=9933 (дата звернення: 4.02.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що ХДНБ бере участь у всеукраїнському корпоративному проєкті «Зведений каталог оцифрованих видань». 

5.  

Влащенко Л. Г. Ефективність функціонування віртуальних сервісів наукової бібліотеки зво: системний підхід та досвід 

використання / Л. Г. Влащенко, О. М. Нікітенко // Бібл. Меркурій. – Електрон. дані. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 137–153. – Бібліогр. 

наприкінці ст. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_13 (дата звернення: 17.09.2020). – Назва з титул. екрана. 

Згадується, що у березні 2007 р. НБ Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) приєдналася до 

проєкту ХДНБ ім. В. Г. Короленка «Віртуальна довідкова служба бібліотек м. Харкова». Зазначено, що для бібліотек міста ХДНБ 

стала першою бібліотекою, яка застосувала довідкову службу під час інформаційного обслуговування і базою практики для 

співробітників бібліотеки ХНУРЕ. 

6.  Глибицкая, С. Б. Жизнь Веры Карапетовны Мазманьянц сквозь призму ее воспоминаний (к 100-летию со дня рождения) // 

Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної, м. Харків, 23 трав. 2019 р. [Текст] : матеріали / 

http://conf.hduht.edu.ua/images/2020/Bezpala,%20Bakumenko.pdf
https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=9933
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=libmer_2019_2_13
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Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2020. – С. 20–29. – Бібліогр. 

наприкінці ст. – Електронний аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945522a6d11bb8b (дата звернення: 30.04.2020). 

Згадується практика організації роботи з систематизації документів та організації систематичного каталогу в ХДНБ в 

першій половині ХХ ст. 

7.  

Городецкая, Э. С Юбилеем, любимая библиотека! [Текст] / Э. И. Городецкая // Слова ветерана. – 2020. – № 42. – 30 окт.–5 

нояб. – С.4 : фото. 

Стаття багаторічного постійного читача ХДНБ, присвячена 190-річчю від дня заснування бібліотеки. Автор висловлює 

подяку ВІП і його завідувачці В. Г. Прохоровій за багаторічне співробітництво. 

8.  

Гранчак, Т. Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України [Текст] / Т. Гранчак, Т. Скітер // Укр. журн. з бібліотекознавства 

та інформ. наук. – 2019. – № 4. – С. 36–54. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/187817 (дата звернення: 6.07.2020). 

Згадується навчально-інноваційний проєкт ХДНБ «Школа бібліотечного журналіста». 

9.  

Грищенко, Т. 200-річчя Пантелеймона Куліша відзначили в бібліотеках Сумщини [Текст] / Т. Грищенко, Т. Плющ // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 16–20. 

Згадується, що О. Дмитрієва, головний бібліотекар ВУ ХДНБ, взяла участь за допомогою онлайн-зв’язку у круглому столі 

«Штрихи до портрета П. Куліша на тлі сучасності», присвяченому 200-річчю від дня народження П.А. Куліша (Сумська обласна 

універсальна наукова бібліотека, 12 вересня 2019 р.). 

10.  

Давидова, І. Наталія Феоктистівна Колосова [Текст] / І. Давидова // Фундатори харківської бібліотечної науково-освітньої 

школи (до 90-річчя ХДАК) : колект. моногр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – С. 64–68. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Зазначено, що практичну діяльність бібліографа Н. Ф. Колосова, канд. пед. наук, викладач ХДАК (1963-1999 рр.), розпочала в 

науково-бібліографічному відділі ХДНБ, де працювала з 1954 по 1963 рр. Згадується участь дослідника як співавтора у 

багатотомному біобібліографічному словнику «Українські письменники. Радянська література» (Т. 4 і Т. 5). 

11.  

Дейч, Д. Краєзнавча діяльність бібліотек як важливий фактор у досягненні національної єдності етнічних спільнот та 

українського суспільства [Електронний ресурс] / Дарія Дейч // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні 

історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. , м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України [та ін.]. – 

Електрон. дані. – Київ, 2019. – С. 90–96. – Бібліогр. наприкінці ст. – (V Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька). – URL: 

http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf (дата звернення: 12.02.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що у засіданні круглого столу «Культурне розмаїття Південної України – вагомий чинник європейської інтеграції», 

який відбувся 4-5 жовтня 2018 року в Одесі, взяли участь співробітники ХДНБ. 

12.  

Діяльність відділу програмно-технологічного забезпечення комп'ютерних мереж (2009 р.), Центру бібліотечних електронних 

ресурсів і технологій (2015 р.), Інституту інформаційних технологій (2016 р.) [Текст] // Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000-2018). – Київ, 2019. – С. 257–292. – ISBN 978-966-02-9154-6. 

Згадується, що ХДНБ приєдналася до проєкту з розподіленого збирання інформації про примірники рідкісних видань Т. 

Шевченка у бібліотеках України. 

https://ru.calameo.com/read/000632945522a6d11bb8b
http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf
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13.  
Довідкові та інші видання, що містять інформацію про бібліотеки наукових установ НАН України [Текст] // Бібліотеки 

наукових установ Національної академії наук України : довідник. – Київ, 2019. – Дод. 5. – С. 284–293. – ISBN 978-966-02-9097-6. 

Згадуються видання ХДНБ, в яких представлені відомості про бібліотеки Харкова. 

14.  

Заклінська, Ю. М. Видавнича діяльність наукових бібліотек Харківщини [Текст] / Ю. М. Заклінська // Вісн. Харків. держ. акад. 

культури. – 2019. – Вип. 56. – С. 147–155. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://v-

khsac.in.ua/article/view/191094/191091 (дата звернення: 22.01.2020). 

Розглядається видавнича діяльність ХДНБ та ХОУНБ як провідних наукових бібліотек Харківщини. Наведено порівняльну 

характеристику типо-видового різноманіття та періодичності видань означених закладів. Запропоновано способи інтенсифікації 

видавничої діяльності. 

15.  

Зборовець, І. Ісаак Якович Каганов [Текст] / І. Зборовець // Фундатори харківської бібліотечної науково-освітньої школи (до 

90-річчя ХДАК) : колект. моногр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – С. 43–47. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Зазначено, що більше 20 неопублікованих наукових праць І. Я. Каганова, канд. філол. наук, викладача ХДАК з 1947 по 1970 рр., 

зберігаються в особовому архівному фонді НДВК ХДНБ. 

16.  
Здановська, В. Професійні журнали: традиційний контент vs читацькі очікування [Текст] / В. Здановська // Бібл. планета. – 

2019. – № 4. – С. 24–27. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Серед провідних вітчизняних бібліотек, що видають бібліотечні професійні видання, згадується ХДНБ. 

17.  

Здановська В. Фахові журнали: консервативний контент vs читацькі очікування [Електронний ресурс] / В. Здановська // 

Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення : матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовт. 2019 р. / М-во 

культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – С. 101–108. – URL: 

http://profy.nlu.org.ua/file/zbirnyk_shkoly_metodystiv.pdf (дата звернення: 30.01.2020). – Назва з екрана; Теж саме: URL:  

https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=11686 (дата звернення: 4.02.2020). – Назва з екрана. 

Серед провідних вітчизняних бібліотек, що видають збірники наукових праць, згадується ХДНБ. 

18.  
Калини, Геннадий. Юбилею библиотеки им. В. Г. Короленко [Текст] / Г. Калини // Слово ветерана. – № 46–47. – 11–17 дек. – 

С.5. 

Поетичний твір, присвячений 190-річчю від дня заснування ХДНБ. 

19.  

Киричок, І. В. Корпоративні медіа вузівської бібліотеки як сучасний формат діалогу з читачем [Текст] / І. В. Киричок, 

О. А. Русанова, К. М. Тесленко // Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач : новий формат взаємодії : матеріали Всеукр. наук.-

практ. інтернет.-конф. (до 50-р. заснування Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі), 23-31 жовт. 2017 р. / Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2017. – С. 53–59. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. 

аналог: URL: 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2106/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D

1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 10.09.2020). – ISBN 978-966-405-444-4. 

Зазначено, що електронний бюлетень «Библиотерапевт» НБ ХНМУ був започаткований після навчання співробітників 

http://v-khsac.in.ua/article/view/191094/191091
http://v-khsac.in.ua/article/view/191094/191091
http://profy.nlu.org.ua/file/zbirnyk_shkoly_metodystiv.pdf
https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=11686
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2106/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2106/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
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бібліотеки у Школі бібліотечного журналіста ХДНБ. 

20.  

Кисельова, В. Сучасний стан організації краєзнавчої роботи у регіональних бібліотеках України (за результатами дослідження 

2019 року) [Електронний ресурс] / Валентина Кисельова // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні 

історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. , м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України [та ін.]. – 

Електрон. дані. – Київ, 2019. – С. 132–137. – Бібліогр. наприкінці ст. – (V Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька). – URL: 

http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf (дата звернення: 12.02.2020). – Назва з екрана. 

Серед бібліотек, які мають найбільше публікацій з краєзнавчої тематики, названо ХДНБ. 

21.  

Клименко, О. V Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька. Всеукраїнська науково-практична конференція «Участь бібліотек у 

збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу» [Текст] / О. Клименко, О. Сокур // Бібл. вісн. – 2020. – № 

1. – С. 46–48. – Електрон. аналог: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_1_11 (дата звернення: 3.12.2020). 

Згадується, що в роботі конференції Національної історичної бібліотеки України, що відбулася 7 листопада 2019 р. у межах 

краєзнавчих читань, брали участь представники ХДНБ. 

22.  

Ковальчук, Г. І. Експертиза книг: уніфіковані підходи та дискусійні питання [Текст] / Г. І. Ковальчук // Короленківські читання 

2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і 

повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. 

Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 227–235. – Бібліогр. 

наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: 

https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ 

(дата звернення: 29.11.2020). 

Зазначено, що найбільш авторитетним серед опублікованих джерел з методики проведення експертизи книжкових пам’яток є 

навчальний посібник «Експертиза цінності документних пам’яток» (Харків, 2013), автором якого є І. Я. Лосієвський, завідувач НДВК  

ХДНБ, доктор філологічних наук, заслужений працівник культури України. 

23.  

Колосова, Н. Ірина Олександрівна Вовченко [Текст] / Н. Колосова, Є. Медведєва // Фундатори харківської бібліотечної 

науково-освітньої школи (до 90-річчя ХДАК) : колект. моногр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – С. 68–70. – Бібліогр. 

наприкінці ст. 

Згадується, що в часи, коли І. О. Вовченко, канд. пед. наук, викладач ХДАК (1953-1999 рр.), очолювала кафедру загального 

бібліографознавства і книгознавства Харківського державного інституту культури (1979-1989 рр.), були встановлені плідні творчі 

контакти з ХДНБ. 

24.  

Лесюк, О. В. Роль бібліотеки у процесі цифровізації освіти та формуванні цифрових компетенцій користувачів [Електронний 

ресурс] / О. В. Лесюк // UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT. Тема 2020 

«Відкрита наука, відкритий доступ і відкриті освітні ресурси: нові можливості для бібліотек» : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., 

Дніпро, 8–9 жовт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Наук.-

техн. б-ка та ін. – Електрон. дані. – Дніпро, 2020. – URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/22168 (дата 

http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_1_11
https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/22168
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звернення: 30.10.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що заслуговують на увагу дистанційні курсі з розвитку професійних цифрових компетенцій фахівців галузі 

соціальних комунікацій – бібліотекарів-бібліографів, музейників, архівістів, викладачів відповідних дисциплін – реалізовані ХДНБ у 

партнерстві з ДА ВГ «Основа» (м. Харків) на платформі «Moodle»: «Електронна бібліографія», «Бібліотека в цифровому середовищі. 

Електронна бібліографія», «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент». Окремо 

відзначений навчально-інноваційний проєкт ХДНБ «Школа бібліотечного журналіста», яка у 2020 р. відбулася в онлайн-режимі і 

викликала величезний інтерес. 

25.  

Мамон, В. Є. Життєвий шлях бібліотекаря Валерії Гассельбрінк-Габель [Текст] / В. Є. Мамон // Короленківські читання 2019. 

«Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і 

повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 190–197. – 

Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: -https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff-

5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 29.11.2020). 

Розповідається про життєвий шлях бібліотекаря Валерії Гассельбрінк-Габель, роботу в ХГБ та її творчий доробок, який 

зберігається в архівному фонді ХДНБ. 

26.  

Мир не может обойтись без мастеров [Текст] // Дайджест Е /Харьков. музей Холокоста. – 2019. – № 11. – С. 3 : фото. 

Про участь Світлани Овчинникової, співробітника ВУ ХДНБ, з презентацією «Солодка мозаїка» про діяльність товариства 

Жоржа Бормана у заході, присвяченому діяльності єврейських ремісників, який проходив у науково-просвітницькому центрі «Ами» 

Харківського музею Голокосту. 

27.  

Моісєєва, С. Українська бібліотечна асоціація: регіональний аспект [Текст] / С. Моісєєва, Я. Сошинська // Бібл. форум: історія, 

теорія і практика. – 2019. – № 4. – С. 47–48. 

Згадується робота інформаційно-ресурсного центру на базі ХДНБ, яка забезпечується завдяки грантовому проєкту 

«Покращення можливостей для освіти, самоосвіти, творчої самореалізації та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у 

Харкові та Харківській області» (фінансується GIZ). 

28.  

Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець : (з нагоди 70-річ. ювілею) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Наук. б-ка ; [уклад.: О. М. Дмитрієва, В. О. Статкус ; наук. 

ред. Н. О. Євсюкова]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 40 с. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 14). – Електрон. аналог: 

URL: https://ru.calameo.com/read/00063294532927783d078 (дата звернення: 11.02.2020). 

Згадується, що Н. П. Тріпутіна, завідувачка сектору виховної роботи НБ Харківського національного університету міського 

господарства ім. О. М. Бекетова, з 2003 р. є членом клубу «Краєзнавець» ХДНБ. 

29.  
Ніколаєнко, Н. Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід [Текст] / Н. Ніколаєнко // Вісн. Книжк. 

палати. – 2020. – № 4. – С. 10–15. – Бібліогр. наприкінці ст. 

https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff-5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ
https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff-5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ
https://ru.calameo.com/read/00063294532927783d078
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Згадуються проєкти з інфомедійної грамотності, започатковані Л. Глазуновою, заступником директора ХДНБ, а саме 

дистанційні курси на сайті «“Дистанційна академія” видавничої групи “Основа”» – «Електронна бібліографія», «Віртуальні 

книжкові виставки: жанри, технологія та сервіси для створення» та ін. 

30.  

Опря Т. М. Роль бібліографічних покажчиків змісту у відображенні стану розвитку науково-дослідної роботи вчених 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] / Т. М. Опря // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2018. – Вип. 5. – С. 100–105. – Бібліогр. 

наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2018_5_18 (дата звернення: 11.02.2020). 

Зазначено, що джерелами, які відбиралися для видання «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (1920-2009): бібліографічний покажчик змісту», стали і документи, що зберігаються в провідних бібліотеках 

України. Так, зокрема, інформація про том 7 «Записок Кам’янець-Подільського державного українського університету» (1920 р.) 

надана працівниками ХДНБ. 

31.  

Павловська, М. Професійні контакти бібліотекарів Кракова, Катовіце, Харкова: соціокультурний аспект [Текст] / 

М. Павловська // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 50–54. – Бібліогр. в підстрок. прим. – Електрон. аналог: URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_14 (дата звернення: 3.12.2020). 

Згадується візит молодих польських бібліотекарів до ХДНБ під час Міжнародної наукової конференції «Креативність класики: 

сучасна бібліотека очима молодих» (ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 26-28 вересня 2018 р.). 

32.  

По бекетовским местам с QR-кодами [Текст] // Харьков. известия. – 2019. – № 129. – 14 дек. – С. 4 : фото. – Электрон. аналог: 

URL: http://izvestia.kharkov.ua/segodnja/3790/1298240.html (дата обращения: 20.12.2019). 

Зазначено, що на шести харківських будинках, які спроєктував архітектор Олексій Бекетов, встановлять таблички з QR-

кодами на кошти бюджету міста. Серед цих об’єктів названо будівлю ХДНБ. 

33.  

Попик, В. І. Крайова біографіка в роботі бібліотек [Текст] / В. І. Попик, С. М. Ляшко, С. М. Міщук // Історична біографіка в 

Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колект. монографія / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – С. 167–171. – Бібліогр. в підстрок. прим. 

Згадується видання ХДНБ «Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка» (Харків, 2008), яким була започаткована серія «Харківські колекції». Зазначено, що видання має електронну 

версію. 

34.  

Попик, В. І. Науково-дослідна та видавнича діяльність бібліотек у галузі біографіки [Текст] / В. І. Попик // Історична біографіка 

в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колект. монографія / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – С. 162–166. – Бібліогр. в підстрок. прим. 

Зазначено, що бібліотекознавча біографіка як напрям наукових досліджень має давні традиції в провідних бібліотеках України, 

серед яких названо ХДНБ. Згадуються праці фахівців ХДНБ, що присвячені відомим вітчизняним бібліотекознавцям Л. Б. Хавкіній 

(1871-1949) та С. Б. Шоломовій (1940-2010). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2018_5_18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_14
http://izvestia.kharkov.ua/segodnja/3790/1298240.html
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35.  

Прокопенко, Л. Бібліотеки, бібліотекарі і бібліотечний туризм [Електронний ресурс] / Лілія Прокопенко // Участь бібліотек у 

збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. , м. Київ, 7 

листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України [та ін.]. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – С. 226–233. – Бібліогр. наприкінці ст. – (V Краєзнавчі 

читання пам’яті Петра Тронька). – URL: http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf (дата звернення: 17.02.2020). – Назва з 

екрана. 

Зазначено, що у ХДНБ проводиться активна меморіальна діяльність і науково-дослідна робота з історії, що створює 

сприятливі умови для розвитку бібліотечного туризму. Згадується, що будівля книгозбірні – пам’ятка архітектури – є цікавим 

туристичним об’єктом. 

36.  

Прокопенко, Л. Бібліотечний туризм: визначення поняття / Л. Прокопенко // Бібл. вісн. – 2020. – № 4. – С. 17–24. – Електрон. 

аналог: URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_4_5 (дата звернення: 14.12.2020). 

Зазначено, що у ХДНБ, яка є цікавим туристичним об’єктом, зокрема, завдяки історико-культурній значущості будівлі – 

пам’ятника архітектури, в якій вона знаходиться, проводиться активна меморіальна діяльність і науково-дослідна робота з історії, 

що створює сприятливі умови для розвитку бібліотечного туризму. 

37.  

Рубан, А. Бібліографічний посібник для бібліотекарів закладів освіти [Текст] / А. Рубан // Бібл. вісн. – 2020. – № 2. – С. 43–45. – 

Електрон. аналог: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_2_8 (дата звернення: 3.12.2020). Рец. на кн.: Бібліотека навчального закладу в 

контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / 

НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян]. Київ : [б. в.], 2019. 500 с. (Серія «На 

допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 23). 

Згадуються видання ХДНБ – річні зведені каталоги нових надходжень до провідних бібліотек Харкова «Бібліотечна справа. 

Бібліотекознавство. Бібліографознавство» (2001–2016 рр.). Також названо випуски видання НБУ ім. Ярослава Мудрого 

«Бібліографознавство України», деякі з яких підготовлено в партнерстві з ХДНБ. 

38.  
Сєдих, В. Анатолій Анатолійович Ашукін [Текст] / В. Сєдих // Фундатори харківської бібліотечної науково-освітньої школи (до 

90-річчя ХДАК) : колект. моногр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – С. 22–28. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Згадується, що у 1930 роках змінюється статус ХГБ на наукову державну. 

39.  

Соколов, В. Основні етапи, особливості та чинники розвитку провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у XIX 

– на початку ХХ ст.: специфіка еволюції губернських бібліотек [Електронний ресурс] / Віктор Соколов // Участь бібліотек у 

збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. , м. Київ, 7 

листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України [та ін.]. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – С. 265–277. – Бібліогр. наприкінці ст. – (V Краєзнавчі 

читання пам’яті Петра Тронька). – URL: http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf (дата звернення: 17.02.2020). – Назва з 

екрана. 

Згадуються факти з історії ХДНБ XIX – початку ХХ ст. Зазначено, що бібліотека незмінно виконувала функції центрального 

книгосховища та культурно-просвітницького центру не тільки міста й області, а й регіону. 

40.  Соколов, В. Ю. Розвиток діяльності центральних губернських бібліотек в Україні у 1920-х рр. у контексті еволюції провідних 

http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_4_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_2_8
http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf


179 

 

публічних бібліотек губернських міст [Текст] / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 3. 

– С. 15–26. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/187914(дата звернення: 

15.01.2020).  

Згадуються факти з історії ХДНБ 20-х років ХХ ст. (зміна назв, функції, кількість структурних підрозділів, робота 

консультаційного та дитячого відділів, різні форми обслуговування, основні показники з обслуговування читачів – кількість читачів, 

книговидача тощо). 

41.  

Соколов, В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: 

особливості еволюції губернських бібліотек [Текст] / В. Соколов // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С.45–52. 

Згадуються факти з історії ХДНБ, починаючи із заснування Харківської публічної бібліотеки у 1830 р. до відкриття її 

правонаступниці – ХГБ 1886 р. Подано короткі відомості існування ХГБ за перше десятиліття ХХ ст. 

42.  

Соколов, В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: 

особливості еволюції губернських бібліотек (продовження) [Текст] / В. Соколов // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – 

№ 2. – С. 39–46.  

Згадуються факти з історії, починаючи із заснування Харківської публічної бібліотеки у 1830 р. до відкриття її 

правонаступниці – ХГБ 1886 р. Подано короткі відомості діяльності ХГБ кінця ХІХ ст. 

43.  

Соколов, В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: 

особливості еволюції губернських бібліотек (продовження) [Текст] / В. Соколов // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – 

№ 3. – С. 42–50 : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Згадуються факти з історії ХДНБ, починаючи з відкриття ХГБ у 1886 р. Подано короткі відомості з діяльності ХДНБ другої 

половини ХІХ ст. до 1930 років ХХ ст. 

44.  

Соколов, В. Створення та розвиток діяльності технікумів і шкіл політосвіти у контексті становлення середньої спеціальної 

бібліотечної освіти в Україні у 1920-1940-х рр. [Текст] / В. Соколов // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 4. – С. 33–42. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

Зазначено, що формування професійної бібліотечної освіти в Україні пов’язане з діяльністю Л. Хавкіної. Згадується, що у 

1918 р. було відкрито бібліотечні курси на базі першого в країні кабінету бібліотекознавства, який був започаткований Л. Хавкіною у 

1903 р. при ХГБ. 

45.  

Соколов, В. Ю. Формування середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х – 1950-х рр.: від бібліотечних курсів 

до спеціалізованих технікумів [Електронний ресурс] / В. Ю. Соколов // Бібл. Меркурій. –Електрон. дані. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 9–

31. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_3 (дата звернення: 17.09.2020). – Назва з титул. екрана. 

Зазначено, що у 1918 р. у Харкові було відкрито бібліотечні курси на базі першого в країні кабінету бібліотекознавства, який 

був започаткований Л. Хавкіною у 1903 р. при ХГБ. 

46.  Сошинська, В. Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» як інструмент поширення інноваційного досвіду в бібліотечній 

http://journals.uran.ua/bdi/article/view/187914
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=libmer_2019_2_3
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справі [Текст] / В. Сошинська, Т. Дмитренко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 3. – С. 45–52. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Серед переможців Всеукраїнського конкурсу згадується ХДНБ, яка у 2014 році отримала диплом першого ступеня за 

віртуальний проєкт «Слобожанський уклін Кобзареві: до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка». 

47.  

Тодорова, Є. Дмитро Дмитрович Тараманов [Текст] / Є. Тодорова // Фундатори харківської бібліотечної науково-освітньої 

школи (до 90-річчя ХДАК) : колект. моногр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – С. 60–64. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Зазначено, що Д. Д. Тараманов, канд. іст. наук, викладач ХДАК (1950-1985 рр.), обіймав посаду заступника директора з 

наукової роботи ХДНБ у 1944-1953 рр. 

48.  

Шевченко, М. О. Цифрові архіви періодичних видань: сучасні виклики для України [Текст] / М. О. Шевченко // Вісн. Харків. 

держ. акад. культури. – 2019. – Вип. 56. – С. 114–127. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://v-

khsac.in.ua/article/view/191082/191057(дата звернення: 22.01.2020). 

Зазначено, що ХДНБ за підтримки УКФ протягом травня-вересня 2019 р. реалізувала проєкт «Електронна колекція 

літературно-мистецьких журналів Харкова першої третини ХХ ст.». Представлена основна інформація про ресурс. 

49.  

Шейко, В. М. Харківська бібліотечна науково-освітня школа: еволюція в історико-часовому вимірі [Текст] / В. М. Шейко, 

Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Фундатори харківської бібліотечної науково-освітньої школи (до 90-річчя ХДАК) : колект. 

моногр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – С. 4–9. 

Зазначено, що виникненню харківської бібліотечної науково-освітньої школи сприяло існування в Харкові потужного науково-

освітянського центру – Харківського університету, а також ХГБ (зараз ХДНБ). 

50.  

Шемаєв, С. О. Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів: український досвід [Текст] / С. О. Шемаєв // Вісн. Харків. держ. акад. 

культури. – 2019. – Вип. 56. – С. 128–136. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://v-

khsac.in.ua/article/view/191085/191073(дата звернення: 22.01.2020). 

Зазначено, що останнім часом спостерігається посилення комунікаційних зв’язків ХДНБ із музеями й архівами, що пов’язане із 

вивченням історії бібліотеки, ролі та значення в її діяльності видатних постатей України та харківського регіону. Наведено приклад 

взаємодії бібліотек з музеями й архівами у напряму спільної підготовки й випуску бібліографічних покажчиків. Це бібліографічний 

посібник «Розвиток музейної справи на Харківщині», підготовлений професорсько-викладацьким складом історичного факультету 

ХНУ ім. Н. В. Каразіна спільно з працівниками ХДНБ та ДАХО. 

Інформація в інтернеті 

1.  Аерокосмічні читання – 2019 [Електронний ресурс] // Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – 20 груд. : фото. – URL: http://www.hups.mil.gov.ua/aerokosmichni-chitannya-

2019/ (дата звернення: 16.01.2020). – Назва з екрана. 

19 грудня 2019 року фахівці бібліотеки університету разом з курсантами інженерно-авіаційного факультету взяли участь у 

заключному заході «Аерокосмічні читання – 2019», які проходили в ХДНБ. Творча зустріч була присвячена 110-річниці з дня 

народження видатного конструктора авіаційно-космічної техніки Гліба Євгеновича Лозино-Лозинського, який навчався і починав 

http://v-khsac.in.ua/article/view/191082/191057
http://v-khsac.in.ua/article/view/191082/191057
http://v-khsac.in.ua/article/view/191085/191073
http://v-khsac.in.ua/article/view/191085/191073
http://www.hups.mil.gov.ua/aerokosmichni-chitannya-2019/
http://www.hups.mil.gov.ua/aerokosmichni-chitannya-2019/
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працювати у Харкові. 

2.  Альбицький Василь Іванович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], [2019]. – 

17 груд. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1-

%8C%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%-D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%-

D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата звернення: 2.03.2020). – Назва з екрана. 

Про російського інженера-технолога та педагога, заслуженого професора, який у 1892—1894 роках був членом ХГБ.. 

3.  Байрачна, Ю. Євангеліє з анафемою на Мазепу, колекція Сумцова та нові експонати [Електронний ресурс] / Ю. Байрачна // 

Укрінформ : [сайт]. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 22 січ. : фото. – URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2860787-evangelie-z-

anafemou-na-mazepu-kolekcia-sumcova-ta-novi-eksponati.html (дата звернення: 4.02.2020). – Назва з екрана. 

Згадується, що М. Ф. Сумцов стояв у витоків створення ХГБ.. 

4.  Бекетов Алексей Николаевич [Электронный ресурс] // РЕДПОСТ. Городской дозор : сайт. – Электрон. дан. – Харьков, 2020 : 

фото. – URL: https://redpost.com.ua/file/beketov/ (дата обращения: 14.12.2020). – Загл. с экрана. 

Згадується, що звання академіка архітектури О. М. Бекетов отримав за проєкт будівлі ХГБ. 

5.  Библиотека имени Короленко снова открывает двери [Электронный ресурс] // World News : сайт. – Электрон. дан. – Киев, 

2020. – 14 июля. – URL: http://w-n.com.ua/archives/93794 (дата обращения: 16.07.2020). – Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

6.  Библиотека Короленко возобновила обслуживание читателей [Электронный ресурс] // Харьков. известия : информ.-аналит. 

портал. – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 15 июля. – URL: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1306795.html (дата обращения: 

16.07.2020). – Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

7.  Библиотека Короленко возобновила обслуживание читателей [Электронный ресурс] // MyKharkov.info : сайт. – Электрон. дан. 

– Харьков, 2020. – 15 июля : фото. – URL: https://mykharkov.info/news/biblioteka-korolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-chitatelej-

71144.html (дата обращения: 16.07.2020). – Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

8.  Библиотека Короленко снова начала принимать посетителей (видео) [Электронный ресурс] // Веч. Харьков : [сайт]. – 

Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 17 июля : фото, видео. – URL: https://vecherniy.kharkov.ua/news/171712/ (дата обращения: 27.08.2020). 

– Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1-%8C%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%25-D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%25-D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1-%8C%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%25-D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%25-D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1-%8C%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%25-D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%25-D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2860787-evangelie-z-anafemou-na-mazepu-kolekcia-sumcova-ta-novi-eksponati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2860787-evangelie-z-anafemou-na-mazepu-kolekcia-sumcova-ta-novi-eksponati.html
https://redpost.com.ua/file/beketov/
http://w-n.com.ua/archives/93794
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1306795.html
https://mykharkov.info/news/biblioteka-korolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-chitatelej-71144.html
https://mykharkov.info/news/biblioteka-korolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-chitatelej-71144.html
https://vecherniy.kharkov.ua/news/171712/
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основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

9.  Бібліотека: ідеї, майстерність, досвід [Електронний ресурс] // Чугуїв : офіц. сайт Чугуїв. міськради та її виконкому. – Електрон. 

дані. – Чугуїв, 2020. – 10 лют. : фото. – URL: http://chuguev-rada.gov.ua/news/id/7637 (дата звернення: 17.02.2020). – Назва з екрана. 

Про семінар-практикум, що був проведений 7 лютого 2020 року на базі бібліотеки для юнацтва Чугуївської ЦБС фахівцями 

ХОБЮ, ХОВ УБА, корпорацією «Ранок» для бібліотекарів Чугуївської ЦБС. Згадується, що Л. В. Глазунова, голова Президії ХОВ УБА, 

заступник директора з наукової роботи ХДНБ, розповіла про роботу ХОВ УБА, про можливості для його членів. 

10.  Бібліотека імені Короленка знову відкриває двері [Електронний ресурс] // Харків Тimes : вебсайт. – Електрон. дані. – Харків, 

2020. – 14 лип. : фото. – URL: https://times.kharkiv.ua/uk/2020/07/14/biblioteka-imeni-korolenka-znovu-vidkrivaye-dveri/ (дата звернення: 

15.07.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

11.  Бібліотека Короленка відновила обслуговування читачів [Електронний ресурс] // Харків : офіц. сайт Харків. міськради, міськ. 

голови, виконкому. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 15 лип. – URL: https://www.city.kharkov.ua/uk/news/biblioteka-korolenka-

vidnovila-obslugovuvannya-chitachiv-45080.html (дата звернення: 15.07.2020). – Назва з екрана ; те саме // Харківський вимір : сайт. – 

URL: https://x-vymir.com/kultura/biblioteka-korolenka-vidnovyla-obslugovuvannya-chytachiv/ (дата звернення: 15.07.2020). – Назва з 

екрана ; те саме // Редпост. Городской дозор : сайт. – URL: https://redpost.com.ua/news/education/1223670.html (дата звернення: 
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завідуюча сектором інноватики та професійного розвитку НМР. Гості подарували декілька екземплярів публіцистичної і наукової 

продукції книгозбірні. 

32.  Дикань, Ф. Старости 17-23 февраля. О чём писали харьковские газеты 100 лет назад [Електронний ресурс] / Ф. Дикань // 

Медиа группа «Объектив» : [сайт]. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 22 лют. : фото. – URL: 

https://www.objectiv.tv/subjectively/2020/02/22/sobytiya-nedeli-v-harkove-nachala-hh-veka/ (дата звернення: 29.02.2020). – Назва з екрана. 

Представлено текст замітки «О хищениях в Общественной библиотеке», надрукованої в газеті «Южный край» 20 лютого 

http://library.kharkov.ua/library/events/?events=6584
https://vokrugsveta.ua/sights/vseukrainskij-den-bibliotek-top-10-samyh-interesnyh-bibliotek-ukrainy-30-09-2020
https://vokrugsveta.ua/sights/vseukrainskij-den-bibliotek-top-10-samyh-interesnyh-bibliotek-ukrainy-30-09-2020
https://cutt.ly/MkNRMdf
https://kh.depo.ua/ukr/kh/radyanskiy-kontstabir-mizh-virom-revolyutsii-ta-chervonim-terorom-yaki-istorii-pamyatayut-budinki-v-kharkovi-202006141172519
https://kh.depo.ua/ukr/kh/radyanskiy-kontstabir-mizh-virom-revolyutsii-ta-chervonim-terorom-yaki-istorii-pamyatayut-budinki-v-kharkovi-202006141172519
https://www.preslib.org.by/news/type1/den-rozhdeniya-prezidentskoi-biblioteki-respubliki-belarus
https://www.preslib.org.by/news/type1/den-rozhdeniya-prezidentskoi-biblioteki-respubliki-belarus
https://www.objectiv.tv/subjectively/2020/02/22/sobytiya-nedeli-v-harkove-nachala-hh-veka/
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1908 р., де подано факти з історії ХДНБ. 

33.  Дикань, Ф. «Старости» 14–20 сентября. О чём писали харьковские газеты 100 лет назад [Электронный ресурс] / Филипп 

Дикань // Медиа группа «Объектив» : сайт. – Электрон. дан. – 2020. – 23 сент. : фото. – URL: 

https://www.objectiv.tv/subjectively/2020/09/23/starosti-14-20-sentyabrya-o-chyom-pisali-harkovskie-gazety-100-let-nazad/ (дата обращения: 

29.09.2020). – Загл. с екрана. 

Згадується інформація про діяльність з обслуговування читачів у ХГБ у вересні 1909 р. 

34.  Дикань, Ф. «Старости». 6 октября в начале ХХ века газеты Харькова писали о противотифозных прививках, публичных 

лекциях для женщин и фребелевских курсах (фото) [Электронный ресурс] / Филипп Дикань // Медиа группа «Объектив» : сайт. – 

Электрон. дан. – 2020. – 6 окт. : фото. – URL: https://www.objectiv.tv/interesting/2020/10/06/starosti-6-oktyabrya-v-nachale-hh-veka-gazety-

harkova-pisali-o-protivotifoznyh-privivkah-publichnyh-lektsiyah-dlya-zhenshhin-i-frebelevskih-kursah-foto/ (дата обращения: 28.10.2020). – 

Загл. с титул. экрана. 

Згадується інформація про діяльність кабінету для читання у ХГБ у жовтні 1904 р. 

35.  До 110-річчя з дня народження Г.Є. Лозино-Лозинського [Електронний ресурс] // Музей НТУ «ХПІ» : [сайт] / Нац. техн. ун-т 

«Харків. політехн. ін.-т», Музей історії. – Електрон. дан. – Харків, 2019. – [20 груд.] : фото. – URL: http://web.kpi.kharkov.ua/museum/ 

(дата звернення: 16.01.2020) . – Загл. з тит. екрана. 

19 грудня 2019 року в ХДНБ відбувся захід, присвячений 110-річниці з дня народження видатного конструктора авіаційно-

космічної техніки, доктора технічних наук, генерал-майора Гліба Євгеновича Лозино-Лозинського, який навчався і починав працювати 

у Харкові. 

36.  [З нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності були оголошені підсумки щорічного обласного конкурсу «Молодий 

новатор Харківщини»] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківського національного медичного університету : [сайт] – 

Електронні дані. – Харків, 2020. – [26 трав.]. – URL: http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?-

option=com_content&view=article&id=6580%3A2020-05-19-07-12-42&catid=1%3Anews&Itemid=8&lang=uk (дата звернення: 6.07.2020) – 

Назва з екрана. 

Про щорічний конкурс «Молодий новатор Харківщини – 2020», який було проведено у квітні 2020 р. ХОРТВіР, ХДНБ за 

підтримки Департаменту науки і освіти ХОДА. 

37.  Засідання фахівців бібліотечної справи [Електронний ресурс] // Фундаментальна бібліотека ХНАУ : сайт / Харків. нац. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва, Фундам. б-ка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 3 берез. : фото. – URL: 

http://lib.knau.kharkov.ua/bibliotek/2375-zasdannya-fahvcv-bblotechnoyi-spravi.html (дата звернення: 5.03.2020). – Назва з екрана. 

Про чергове засідання секції науково-методичної та науково-дослідної роботи ХОВ УБА, яке відбулося 27 лютого у ХДНБ. 

Зазначено, що під час засідання учасники розглянули та затвердили зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи 

бібліотек – методичних центрів і громадських бібліотечних об’єднань м. Харкова на 2020 р. 

https://www.objectiv.tv/subjectively/2020/09/23/starosti-14-20-sentyabrya-o-chyom-pisali-harkovskie-gazety-100-let-nazad/
https://www.objectiv.tv/interesting/2020/10/06/starosti-6-oktyabrya-v-nachale-hh-veka-gazety-harkova-pisali-o-protivotifoznyh-privivkah-publichnyh-lektsiyah-dlya-zhenshhin-i-frebelevskih-kursah-foto/
https://www.objectiv.tv/interesting/2020/10/06/starosti-6-oktyabrya-v-nachale-hh-veka-gazety-harkova-pisali-o-protivotifoznyh-privivkah-publichnyh-lektsiyah-dlya-zhenshhin-i-frebelevskih-kursah-foto/
http://web.kpi.kharkov.ua/museum/
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?-option=com_content&view=article&id=6580%3A2020-05-19-07-12-42&catid=1%3Anews&Itemid=8&lang=uk
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?-option=com_content&view=article&id=6580%3A2020-05-19-07-12-42&catid=1%3Anews&Itemid=8&lang=uk
http://lib.knau.kharkov.ua/bibliotek/2375-zasdannya-fahvcv-bblotechnoyi-spravi.html
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38.  Звіт бібліотеки на карантині [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека ХНУРЕ : сайт / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 

Наук. б-ка. – Електронні дані. – Харків, 2020. – 6 лип. – URL: http://lib.nure.ua/news/post/zvit-biblioteki-na-karantini (дата звернення: 

13.07.2020) – Назва з екрана. 

Згадується, що співробітники бібліотеки взяли участь в онлайнових заходах, серед яких названо дистанційний курс 

«Журналістика в бібліотеці: базові навички» (організатори: ДА ВГ «Основа», ХДНБ, ХОВ УБА, який відбувся 1-12 червня 2020 р. 

39.  Зуб, Е. До глибини кишені: як харківський купець Україну любив [Електронний ресурс] / Едуард Зуб // MediaPort : інформ. 

агентство. – Електрон. дані. – [Б. м.], 2020. – 21 жовт. – URL: https://www.mediaport.ua/do-glibini-kisheni-yak-harkivskiy-kupec-ukrayinu-

lyubiv (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана. 

Згадується, що харківський благодійник Іван Степанович Гаращенко виділів 10 тисяч на єдину у Харкові українську книгарню 

«Дзвін», що розміщувалася у другій половині 10-х років ХХ ст. в будинку ХГБ на Петровському провулку, 18 (тепер — пров. 

Короленка). 

40.  Ивашкевич, В. До Харківщині завітав міністр культури України (фото) [Електронний ресурс] / Виктория Ивашкевич // Медиа 

группа «Объектив» : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 21 жовт. : фото. – URL: https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/21/do-

harkivshhini-zavitav-ministr-kulturi-ukrayini-foto/ (дата звернення: 28.10.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що 19 жовтня 2020 р. міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко побував з робочою 

поїздкою в Харківській області. Серед туристичних атракцій, які відвідав міністр, названо ХДНБ 

41.  Карантин: открылась библиотека Короленко (график работы) [Электронный ресурс] // Status quo : сайт. – Электрон. дан. – 

Харьков, 2020. – 15 июля. – URL: https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/15.07.2020/karantin_otkrylas_biblioteka_korolenko/ (дата 

обращения: 15.07.2020). – Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину.. 

42.  Категорія: Співробітники Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] // Вікіпедія : 

вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 8 жовт. – URL: https://bit.ly/2HFoheg (дата звернення: 28.10.2020). – Назва з 

екрана. 

Представлена інформація про статті у вікіпедії про співробітників ХДНБ. 

43.  Категорія: Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 

енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 9 листоп. – URL: https://bit.ly/331WdcQ (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з 

екрана. 

Представлена інформація про статті у вікіпедії про ХДНБ. 

44.  Комаров Аполлон Петрович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], [2019]. – 26 

верес. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://cutt.ly/ukNR6K1 (дата звернення: 2.03.2020). – Назва з екрана. 

http://lib.nure.ua/news/post/zvit-biblioteki-na-karantini
https://www.mediaport.ua/do-glibini-kisheni-yak-harkivskiy-kupec-ukrayinu-lyubiv
https://www.mediaport.ua/do-glibini-kisheni-yak-harkivskiy-kupec-ukrayinu-lyubiv
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/21/do-harkivshhini-zavitav-ministr-kulturi-ukrayini-foto/
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/21/do-harkivshhini-zavitav-ministr-kulturi-ukrayini-foto/
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/15.07.2020/karantin_otkrylas_biblioteka_korolenko/
https://bit.ly/2HFoheg
https://bit.ly/331WdcQ
https://cutt.ly/ukNR6K1
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Про інженера-технолога, вченого, громадського діяча, громадська діяльність якого тісно пов'язана з ХГБ (у 1894-1918 рр. – 

член Правління бібліотеки, у 1908-1910 рр. – Голова Правління). 

45.  Комітет Ради на чолі з Шуфричем кличе представника Кіпіані та Медведчука на засідання [Електронний ресурс] // Рубрика : 

сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 4 листоп. : фото. – URL: https://rubryka.com/2020/11/04/komitet-rady-na-choli-z-shufrychem-klyche-

predstavnyka-kipiani-ta-medvedchuka-na-zasidannya/ (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав нові примірники книги Вахтанга 

Кіпіані «Справа Василя Стуса» національним і обласним бібліотекам. Серед бібліотек, які отримають видання, названо ХДНБ. 

46.  Конкурс на посаду керівника ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА», 07.09.2020 

[Електронний ресурс] // YouTube. Прес-служба Харківської обласної ради. – Електрон. відео дан. (1 файл: 37:29 хв.). – Харків, 2020. – 

URL: -https://www.youtube.com/watch?v=_NGWQZHfGZI&fbclid=IwAR3WNgo4raTaj86HhVkGICOv4u6-4k9icbW31SE-eO6BgS2-KfX4-

6ootmi5kQ, вільній. – Канал YouTube. Прес-служба Харківської обласної ради: 

https://www.youtube.com/channel/UCaSmPFPpgau43ETS5CjncAA. – Дата публ.: 8.09.2020. – Дата перегляду: 8.09.2020. – Назва з титул. 

екрана. 

Про конкурсний відбір на посаду керівника ХОУНБ, який відбувся 7 вересня 2020 р. У складі конкурсної комісії – Л. В. Глазунова, 

заступник директора з наукової роботи ХДНБ, канд. наук із соціальних комунікацій. 

47.  Конкурси та відзнаки ВГО Українська бібліотечна асоціація у 2020 р. (31.03.2020) [Електронний ресурс] // Українська 

бібліотечна асоціація : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – [31 берез.]. – URL: https://ula.org.ua/news/4543-konkursy-ta-vidznaky-vho-

ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-u-2020-r (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана. 

Надано інформацію про «Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих бібліотечних фахівців на кращу наукову 

роботу та інноваційний проєкт», який проводиться з нагоди 150-річчя від дня народження (2021 р.) видатної бібліотекознавиці, 

однієї з фундаторок Харківської бібліотечної школи Л. Б. Хавкіної. Зазначено, що засновниками конкурсу названо УБА, ХОВ УБА за 

підтримки ХДАК, ХДНБ. 

48.  Короленківські читання 2020 «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» [Електронний 

ресурс] // Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського ЦБС Шевченківського району міста Харкова : сайт. – Електрон. дані. – 

Харків, 2020. – 23 жовт. : фото. – URL: http://belinskogo.kh.ua/news/3214.html (дата звернення: 30.10.2020). – Назва з екрана. 

22-23 жовтня 2020 р. співробітники ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського взяли участь (онлайн) у ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції Короленківські читання 2020 «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» присвяченої 

190-річчю від часу заснування ХДНБ. 

49.  Кривавий харківський грудень 1905 року [Електронний ресурс] // KharkivToday : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 13 

груд. – URL: https://2day.kh.ua/ua/krivaviy-kharkivskiy-gruden-1905-roku (дата звернення: 14.12.2020). 

Згадується, що під час революційних подій 1905 р. в ХГБ був нашвидку організований медичний пункт. 

https://rubryka.com/2020/11/04/komitet-rady-na-choli-z-shufrychem-klyche-predstavnyka-kipiani-ta-medvedchuka-na-zasidannya/
https://rubryka.com/2020/11/04/komitet-rady-na-choli-z-shufrychem-klyche-predstavnyka-kipiani-ta-medvedchuka-na-zasidannya/
https://www.youtube.com/watch?v=_NGWQZHfGZI&fbclid=IwAR3WNgo4raTaj86HhVkGICOv4u6-4k9icbW31SE-eO6BgS2-KfX4-6ootmi5kQ
https://www.youtube.com/watch?v=_NGWQZHfGZI&fbclid=IwAR3WNgo4raTaj86HhVkGICOv4u6-4k9icbW31SE-eO6BgS2-KfX4-6ootmi5kQ
https://www.youtube.com/channel/UCaSmPFPpgau43ETS5CjncAA
https://ula.org.ua/news/4543-konkursy-ta-vidznaky-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-u-2020-r
https://ula.org.ua/news/4543-konkursy-ta-vidznaky-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-u-2020-r
http://belinskogo.kh.ua/news/3214.html
https://2day.kh.ua/ua/krivaviy-kharkivskiy-gruden-1905-roku
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50.  Лікар, педагог, історик [Електронний ресурс] // Політехнік : [сайт газети] / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – 

Електрон. дані. – 2019. – № 21-22. – 17 груд. – С. 4 : фото. – URL: http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=6027 (дата 

звернення: 16.01.2020). – Назва з екрана. 

Поздоровлення з ювілеем В. В. Россіхіна, доктора медичних наук, професора кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної 

хімії НТУ «ХПІ», професора кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології ХМАПО, який з 1994 р. є постійним ведучим 

харківських медико-біологічних круглих столів у ХДНБ. 

51.  Лосієвський Ігор Якович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 5 лют. 

: фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%-d0%be%d1%81%d1%96%-d1%94%d0%b2%-

d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%86%d0%b3%d0%be%d1%80_%d0%af%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87 (дата 

звернення: 17.02.2020). – Назва з титул. екрана. 

Про завідувача НДВК ХДНБ, доктора філологічних наук, заслуженого працівника культури України. 

52.  Мастер-класс по основам технического творчества, посвященный «Дню детских изобретений» Электронный ресурс] // Inventa : 

[сайт] / Компания ООО «Инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [22 янв.] : фото. – URL: https://www.inventa.ua/ru/news/1503-

master-klass-po-osnovam-tekhnicheskogo-tvorchestva-posvyashchennyj-dnyu-detskikh-izobretenij/ (дата обращения: 5.02.2020). – Загл. с 

титул. экрана. 

Про захід, який відбувся 16 січня 2019 р. у ВІП ХДНБ. 

53.  Міністр заявив, що передає примірники книги «Справа Василя Стуса» до бібліотек [Електронний ресурс] // УкрЗахідІнформ : 

сайт. – Електрон. дані. – [Б. м.], 2020. – 5 листоп. – URL: http://uzinform.com.ua/news/2020/11/05/178450.html (дата звернення: 

20.11.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав примірники книги «Справа Василя 

Стуса» до національних і обласних бібліотек. Серед бібліотек, які отримають видання, названо ХДНБ. 

54.  Міністр культури відправить нові примірники «Справи Василя Стуса», які відправить у різні бібліотеки України [Електронний 

ресурс] // Рубрика : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 4 листоп. : фото. – URL: https://rubryka.com/2020/11/04/ministr-kultury-

otrymav-novi-prymirnyky-spravy-vasylya-stusa-yaki-vidpravyt-u-biblioteky-kudy-same/ (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав нові примірники книги Вахтанга 

Кіпіані «Справа Василя Стуса» національним і обласним бібліотекам. Серед бібліотек, які отримають видання, названо ХДНБ. 

55.  Місіюк, В. Берестейський інтролігатор [Електронний ресурс] / В. Місіюк // ПроСВІТ : [сайт]. – Електрон. дані. – [Б. м.], 2020. – 

URL: 

http://prosvit.org/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%

B9-%D1%96%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/ (дата звернення: 

20.02.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що у ХДНБ зберігається напрестольна Євангелія надрукована в 1644 р. в віленський братський друкарні. 

http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=6027
https://www.inventa.ua/ru/news/1503-master-klass-po-osnovam-tekhnicheskogo-tvorchestva-posvyashchennyj-dnyu-detskikh-izobretenij/
https://www.inventa.ua/ru/news/1503-master-klass-po-osnovam-tekhnicheskogo-tvorchestva-posvyashchennyj-dnyu-detskikh-izobretenij/
http://uzinform.com.ua/news/2020/11/05/178450.html
https://rubryka.com/2020/11/04/ministr-kultury-otrymav-novi-prymirnyky-spravy-vasylya-stusa-yaki-vidpravyt-u-biblioteky-kudy-same/
https://rubryka.com/2020/11/04/ministr-kultury-otrymav-novi-prymirnyky-spravy-vasylya-stusa-yaki-vidpravyt-u-biblioteky-kudy-same/
http://prosvit.org/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://prosvit.org/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
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56.  МКІП у регіонах: Олександр Ткаченко відвідав Харківщину [Електронний ресурс] // Міністерство культури та інформаційної 

політики України : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 20 жовт. : фото. – URL: 

https://mkip.gov.ua/news/4458.html?fbclid=IwAR1H__zhugySwnmg9CKcCdYGqRIeu38a2cAUVBgdqnoZSWJun580h6zXd1Q (дата 

звернення: 22.10.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що 19 жовтня 2020 р. міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко побував з робочою 

поїздкою в Харківській області. Серед  туристичних атракцій, які відвідав міністр, названо ХДНБ. 

57.  Морі, Є. Літературний туризм. Топ найцікавіших українських бібліотек для дорослих і малих [Електронний ресурс] / Є. Морі // 

Суспільне I Новини : сайт / Нац. суспільна телерадіокомпанія України. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 11 верес. : фото. – URL: 

https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-doroslih-i-malih/ (дата звернення: 28.10.2020). – 

Назва з екрана. 

Представлена коротка інформація з історії та сучасного стану розвитку ХДНБ. 

58.  Морозова, В. А. Презентація. «Життя і творчість Івана Багряного» [Електронний ресурс] : презентація / В. А. Морозова // На 

Урок : освіт. проєкт : [сайт]. – Електрон. дані. – [Б. м.], 2020. – 14 черв. – URL: https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-

ivana-bagryanogo-190996.html (дата звернення: 15.06.2020). – Назва з екрана. 

Згадується, що фахівці ВУ ХДНБ до 90-річчя від дня народження письменника Івана Багряного підготували перше видання 

бібліографічного покажчика, яким була започаткована серія «Діячі української діаспори». 

59.  Морозова, В. А. Урок. Життєвий та творчий шлях Івана Багряного [Електронний ресурс] : презентація / В. А. Морозова // 

Всеосвіта : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 22 черв. – URL: https://vseosvita.ua/library/urok-zitteviij-ta-tvorcij-slah-ivana-bagranogo-

308381.html (дата звернення: 25.06.2020). – Назва з екрана. 

У презентації «Життя і творчість Івана Багряного» згадується, фахівці ВУ ХДНБ до 90-річчя від дня народження 

письменника Івана Багряного підготували перше видання бібліографічного покажчика, яким була започаткована серія «Діячі 

української діаспори». 

60.  На сайті відкрилась on-line виставка документів «До дня героїв небесної сотні» [Електронний ресурс] // Державний архів 

Харківської області : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 19 лют. – URL: http://archives.kh.gov.ua/?p=18999 (дата звернення: 

20.02.2020). – Назва з екрана. 

Про виставку документів «До Дня Героїв Небесної Сотні», підготовлену співробітниками ДАХО спільно з ХДНБ. Експозиція 

була відкрита 19 лютого 2020 р. на вебсайті ДАХО у рубриці «Документальні виставки on-line». 

61.  Наскільки готові відновити роботу бібліотеки Харківщини? [Електронний ресурс] : [аудіозапис] / В. Д. Ракитянська та ін. ; 

ведучий Р. Кривко // Ток-шоу «Про головне» /Mixcloud. Uaradio_kharkiv : [сайт]. – Електрон. аудіо дані (1 файл: 0:28 хв.). – [Харків], 

2020. – 5 трав. – URL: https://cutt.ly/SkNThjs (дата звернення: 5.05.2020). – Назва з титул. екрана. 

Інтерв’ю з В. Д. Ракитянською, директором ХДНБ, заслуженим працівником культури України, щодо готовності ХДНБ до 

відкриття при ослабленні карантину, пов’язаного з пандемією короновірусу. 

https://mkip.gov.ua/news/4458.html?fbclid=IwAR1H__zhugySwnmg9CKcCdYGqRIeu38a2cAUVBgdqnoZSWJun580h6zXd1Q
https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-doroslih-i-malih/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-ivana-bagryanogo-190996.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-ivana-bagryanogo-190996.html
https://vseosvita.ua/library/urok-zitteviij-ta-tvorcij-slah-ivana-bagranogo-308381.html
https://vseosvita.ua/library/urok-zitteviij-ta-tvorcij-slah-ivana-bagranogo-308381.html
https://cutt.ly/SkNThjs
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62.  Наукова бібліотека [Електронний ресурс] // ЗВІТ ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Василя Тація про виконання умов контракту № III-91 від 26.10.2015 року з Міністерством освіти і науки України за період з 2015 по 

2020 роки / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – С. 78–85. – URL: 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-2015-2020-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD._20.08.2020.pdf (дата звернення: 23.09.2020). – Назва з екрана. 

Серед корпоративних проєктів, в яких бере участь НБ, названо електронний ресурс «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» 

ХДНБ. 

63.  Науковці Полтавського літературно-меморіального музею Короленка взяли участь у всеукраїнських «Короленківських 

читаннях» [Електронний ресурс] // Новини Полтавщини : обл. комун. інформ. агентство / Полтав. облрада. – Електрон. дані. – Полтава, 

2020. – 23 жовт. – URL: https://np.pl.ua/2020/10/naukovtsi-poltavs-koho-literaturno-memorial-noho-muzeiu-korolenka-vzialy-uchast-u-

vseukrains-kykh-korolenkivs-kykh-chytanniakh/ (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що науковці Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка традиційно долучилися до роботи 

ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020 “Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та 

актуальні тенденції розвитку”», яка відбулася 22-23 жовтня. 

64.  Незнамова Лілія Павлівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 11 

серп. – URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96

%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 23.09.2020). 

– Назва з екрана. 

Про українського бібліотекаря та бібліографа, директора ХДНБ (1989—2006), заслуженого працівника культури України 

(2000). 

65.  Некрасов, А. Обновленные экземпляры книги «Справи Василя Стуса» получит харьковская библиотека [Электронный ресурс] 

/А. Некрасов // Медиа группа «Объектив» : сайт. – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 4 нояб. : фото. – URL: 

https://www.objectiv.tv/objectively/2020/11/04/obnovlennye-ekzemplyary-knigi-spravi-vasilya-stusa-poluchit-harkovskaya-biblioteka/ (дата 

обращения: 20.11.2020). – Загл. с экрана. 

Зазначено, що в харківському регіоні книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» від міністра культури і інформаційної 

політики Олександра Ткаченко отримає ХДНБ. 

66.  Нечай, А. Харьковская библиотека имени Короленко получит допечатанный тираж «Дела Василия Стуса» [Электронный 

ресурс] / А. Нечай // Комментарии.ua. Харьков : информ.-аналит. портал. – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 4 нояб. : фото. – URL: 

https://kharkov.comments.ua/news/society/developments/4674-harkovskaya-biblioteka-imeni-korolenko-poluchit-dopechatannyy-tirazh-dela-

vasiliya-stusa.html (дата обращения: 20.11.2020). – Загл. с экрана. 

Зазначено, що ХДНБ отримає додатковий і оновлений тираж книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Про це в своєму 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-2015-2020-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD._20.08.2020.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-2015-2020-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD._20.08.2020.pdf
https://np.pl.ua/2020/10/naukovtsi-poltavs-koho-literaturno-memorial-noho-muzeiu-korolenka-vzialy-uchast-u-vseukrains-kykh-korolenkivs-kykh-chytanniakh/
https://np.pl.ua/2020/10/naukovtsi-poltavs-koho-literaturno-memorial-noho-muzeiu-korolenka-vzialy-uchast-u-vseukrains-kykh-korolenkivs-kykh-chytanniakh/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/11/04/obnovlennye-ekzemplyary-knigi-spravi-vasilya-stusa-poluchit-harkovskaya-biblioteka/
https://kharkov.comments.ua/news/society/developments/4674-harkovskaya-biblioteka-imeni-korolenko-poluchit-dopechatannyy-tirazh-dela-vasiliya-stusa.html
https://kharkov.comments.ua/news/society/developments/4674-harkovskaya-biblioteka-imeni-korolenko-poluchit-dopechatannyy-tirazh-dela-vasiliya-stusa.html
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телеграм-каналі повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

67.  О проведении on-line тренинга по теме «Создание торговой марки» от 21.09.2020 г. [Электронный ресурс] // Inventa : [сайт] / 

Компания ООО «Инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [21 сент.] : фото. – URL: https://www.inventa.ua/ru/news/1651-o-

provedenii-on-line-treninga-po-teme-sozdanie-torgovoj-marki-ot-21-09-2020g/ (дата обращения: 28.10.2020). – Загл. с титул. экрана. 

Про онлайн-тренінг, який відбувся у межах Школи молодого винахідника у ВІП ХДНБ. 

68.  Обласний круглий стіл «Посилення спроможності публічних бібліотек в контексті цифровізації суспільства» [Електронний 

ресурс] // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : сайт. – Електрон. дані. – Рівне, 2020. – 23 верес. : фото, відео. – URL: 

http://libr.rv.ua/ua/news/3997/ (дата звернення: 29.09.2020). – Назва з екрана. 

Згадується участь фахівців ХДНБ в онлайн-круглому столі, який відбувся 23 вересня 2020 р. в Рівненській ОУНБ. Серед спікерів 

заходу – представники ХДНБ: Л. В. Глазунова, канд. наук із соціальних комунікацій, заст. директора з наукової роботи, голова ХОВ 

УБА та К. М. Вірютіна, завідувач сектору інноватики та професійного розвитку відділу НМР, які розповіли про проєкти ХДНБ з 

удосконалення професійних цифрових навичок бібліотекарів України. 

69.  11.06.2020 р. Пресконференція: «Якою має бути сучасна бібліотека» [Електронний ресурс] // YouTube. Press Club Kharkiv. – 

Електрон. відео дан. (1 файл: 1:06:50 хв.). – Харків, 2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=bqB-YQ30DI8, вільний. – Канал 

YouTube. Press Club Kharkiv: https://www.youtube.com/channel/UCZMpjxdJDsaNNfISUQEDP3g. – Дата публ.: 11.06.2020. – Дата 

перегляду: 30.06.2020. – Назва з титул. екрана. 

Про участь фахівців ХДНБ на запрошення Харківського прес-клубу у круглому столі за темою «Якою має бути сучасна 

бібліотека?», який відбувся 11 червня 2020 р. Про інноваційну та проєктну діяльність ХДНБ із залучення користувачів розповіли 

В. Г. Прохорова, завідуюча ВІП і В. Р. Антонова, завідуюча сектором наукової бібліографії ВУ. 

70.  Онлайн-брифінг «Підсумки конкурсу «Краща бібліотека Харківщини 2020» (15.10.2020, платформа ZOOM) [Електронний 

ресурс] // YouTube. – Електрон. відео дан. (1 файл: 46:59 хв.). –Харків, 2020. – 19 жовт. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=NvxvEUSoSjc&fbclid=IwAR3LaRiYK9kreP-ByIGGm4esZyeQVRe1XfHrFpv_hR0R138iuHm6i8gW7s0, 

вільний. – Канал YouTube. ХОБЮ – Харківська обласна бібліотека для юнацтва: 

https://www.youtube.com/channel/UCw6TKYpqWtyNUgJkItejhtQ. – Дата публ.: 19.10.2020. – Дата перегляду: 20.10.2020. – Назва з титул. 

екрана. 

Про виступ Л. В. Глазунової, голови ХОВ УБА, заступника директора з наукової роботи ХДНБ. 

71.  «Открыться, чтоб уничтожить живопись?»: о перспективе харьковских музеев работать в карантин [Электронный ресурс] // 

Город Х : новост. портал. – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 11 мая : фото. – URL: https://gx.net.ua/obshhestvo/region/otkrytsya-chtob-

unichtozhit-zhivopis-o-perspektive-harkovskih-muzeev-rabotat-v-karantin.html (дата обращения: 11.05.2020). – Загл. с титул. экрана. 

Згадується думка В. Д. Ракитянської, директора ХДНБ, заслуженого працівника культури України, щодо готовності ХДНБ до 

відкриття при ослабленні карантину, пов’язаного з пандемією короновірусу. 

https://www.inventa.ua/ru/news/1651-o-provedenii-on-line-treninga-po-teme-sozdanie-torgovoj-marki-ot-21-09-2020g/
https://www.inventa.ua/ru/news/1651-o-provedenii-on-line-treninga-po-teme-sozdanie-torgovoj-marki-ot-21-09-2020g/
http://libr.rv.ua/ua/news/3997/
https://www.youtube.com/watch?v=bqB-YQ30DI8
https://www.youtube.com/channel/UCZMpjxdJDsaNNfISUQEDP3g
https://www.youtube.com/watch?v=NvxvEUSoSjc&fbclid=IwAR3LaRiYK9kreP-ByIGGm4esZyeQVRe1XfHrFpv_hR0R138iuHm6i8gW7s0
https://www.youtube.com/channel/UCw6TKYpqWtyNUgJkItejhtQ
https://gx.net.ua/obshhestvo/region/otkrytsya-chtob-unichtozhit-zhivopis-o-perspektive-harkovskih-muzeev-rabotat-v-karantin.html
https://gx.net.ua/obshhestvo/region/otkrytsya-chtob-unichtozhit-zhivopis-o-perspektive-harkovskih-muzeev-rabotat-v-karantin.html
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72.  Отчет о Заседании Координационного совета по вопросам защиты прав ИС при Харьковской областной государственной 

администрации [Электронный ресурс] // Inventa : [сайт] / Компания ООО «Инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [2 янв.] : 

фото. – URL: https://www.inventa.ua/ru/news/1490-otchet-o-zasedanii-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-zashchity-prav-is-pri-

kharkovskoj-oblastnoj-gosudarstvennoj-administratsii/ (дата обращения: 5.02.2020). – Загл. с титул. экрана. 

Про участь Є. С. Стогнія, співробітника відділу ВІП ХДНБ в засіданні Координаційної ради з питань захисту прав 

інтелектуальної власності при ХОДА, яке відбулося 26 грудня 2019 р. в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

73.  Отчет о проведении Дня патентоведа в ХГНБ им. В. Г. Короленко от 28.01.2020 г. [Электронный ресурс] // Inventa : [сайт] / 

Компания ООО «Инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [18 февр.] : фото. – URL: https://www.inventa.ua/ru/news/1540-otchet-o-

provedenii-dnya-patentoveda-v-khgnb-im-v-g-korolenko-ot-28-01-2020-g/ (дата обращения: 27.02.2020) . – Загл. с титул. экрана. 

У межах Дня патентознавця у читальному залі ВІП ХДНБ  відбулася презентація договору про інформаційне співробітництво, 

проведена в межах сумісного проєкту «Взаємодія». 

74.  Отчет по on-line тренингу по теме «Защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет» от 10.12.2020 г. 

[Электронный ресурс] // Inventa : [сайт] / Компания ООО «Инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [10 дек.] : фото. – URL: 

https://www.inventa.ua/ru/news/1697-otchet-po-on-line-treningu-po-teme-zashchita-prav-intellektualnoj-sobstvennosti-v-seti-internet/ (дата 

обращения: 14.12.2020) . – Загл. с титул. экрана. 

Про онлайн-тренінг, що відбувся у ХДНБ. 

75.  Отчет по online тренингу по теме «Методика решения изобретательских задач» [Электронный ресурс] // Inventa : [сайт] / 

Компания ООО «Инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [9 нояб.] : фото. – URL: https://www.inventa.ua/ru/news/1680-otchet-po-

on-line-trening-po-teme-metodika-resheniya-izobretatelskikh-zadach/ (дата обращения: 27.11.2020). – Загл. с титул. экрана. 

Про онлайн-тренінг, що відбувся 9 листопада 2020 р. у ХДНБ для студентів НТУ «ХПІ». 

76.  Отчет по online тренингу по теме «Разработка торговой марки и создание бренда» от 18.11.2020 г. [Электронный ресурс] // 

Inventa : [сайт] / Компания ооо «инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [18 нояб.] : фото. – URL: 

https://www.inventa.ua/ru/news/1684-otchet-po-online-treningu-po-teme-razrabotka-torgovoj-marki-i-sozdanie-brenda-ot-18-11-2020-g/ (дата 

обращения: 27.11.2020) . – Загл. с титул. экрана. 

Про онлайн-тренінг, що відбувся у ХДНБ для студентів НТУ «ХПІ» 

77.  Петров, Д. У Харкові відновила роботу найбільша бібліотека Східної України [Електронний ресурс] / Даниил Петров 

//Коментарі. Харків : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 15 лип. : фото. – URL: 

https://kharkov.comments.ua/ua/news/society/developments/2723-v-har-kove-vozobnovila-rabotu-samaya-bol-shaya-biblioteka-vostochnoy-

ukrainy.html (дата звернення: 15.07.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів в період карантину. 

https://www.inventa.ua/ru/news/1490-otchet-o-zasedanii-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-zashchity-prav-is-pri-kharkovskoj-oblastnoj-gosudarstvennoj-administratsii/
https://www.inventa.ua/ru/news/1490-otchet-o-zasedanii-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-zashchity-prav-is-pri-kharkovskoj-oblastnoj-gosudarstvennoj-administratsii/
https://www.inventa.ua/ru/news/1540-otchet-o-provedenii-dnya-patentoveda-v-khgnb-im-v-g-korolenko-ot-28-01-2020-g/
https://www.inventa.ua/ru/news/1540-otchet-o-provedenii-dnya-patentoveda-v-khgnb-im-v-g-korolenko-ot-28-01-2020-g/
https://www.inventa.ua/ru/news/1697-otchet-po-on-line-treningu-po-teme-zashchita-prav-intellektualnoj-sobstvennosti-v-seti-internet/
https://www.inventa.ua/ru/news/1680-otchet-po-on-line-trening-po-teme-metodika-resheniya-izobretatelskikh-zadach/
https://www.inventa.ua/ru/news/1680-otchet-po-on-line-trening-po-teme-metodika-resheniya-izobretatelskikh-zadach/
https://www.inventa.ua/ru/news/1684-otchet-po-online-treningu-po-teme-razrabotka-torgovoj-marki-i-sozdanie-brenda-ot-18-11-2020-g/
https://kharkov.comments.ua/ua/news/society/developments/2723-v-har-kove-vozobnovila-rabotu-samaya-bol-shaya-biblioteka-vostochnoy-ukrainy.html
https://kharkov.comments.ua/ua/news/society/developments/2723-v-har-kove-vozobnovila-rabotu-samaya-bol-shaya-biblioteka-vostochnoy-ukrainy.html
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78.  Підведені підсумки щорічного конкурсу «Молодий новатор Харківщини» [Електронний ресурс] // Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 1 черв. – URL: 

https://dniokh.gov.ua/?p=59568 (дата звернення: 23.09.2020). – Назва з екрана. 

У дистанційному режимі відбулося підбиття підсумків щорічного конкурсу «Молодий новатор Харківщини», що проводиться 

ХОРТВіР спільно з ХДНБ за підтримки Департаменту науки і освіти ХОДА. 

79.  Положення про Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та 

інноваційний проєкт [Електронний ресурс] : Затв. Президією ВГО Українська бібліотечна асоціація 19.03.2020 р. // Українська 

бібліотечна асоціація : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – [19 берез.]. – URL: https://ula.org.ua/257-konkursi/vseukrainskyi-konkurs-

dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt/4541-polozhennya-pro-vseukrainskyi-

konkurs-dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt (дата звернення: 1.04.2020). – 

Назва з екрана. 

Засновниками конкурсу названо УБА, ХОВ УБА за підтримки ХДАК, ХДНБ. Зазначено, що інформаційний супровід конкурсу 

забезпечують професійні журнали «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика»», вебсайти ХДНБ, 

ХДАК. 

80.  Посохова, А. Харківська бібліотека Короленка відновила роботу після карантину: графік роботи [Електронний ресурс] / 

Анастасія Посохова // Суспільне. Новини : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 15 лип. : фото. – URL: https://suspilne.media/48141-

harkivska-biblioteka-korolenka-vidnovila-robotu-pisla-karantinu-grafik-roboti/ (дата звернення: 15.07.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація, що ХДНБ обслуговує читачів з 15 липня 2020 р. Названі карантинні обмеження, серед яких 

попередній запис та обмеження годин роботи в ІЦ. 

81.  Про онлайн-участь у засіданні ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020» 

[Електронний ресурс] // Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства : сайт. – Електрон. дані. – 

Київ, 2020. – 22 жовт. – URL: https://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=466 (дата звернення: 28.10.2020). – Назва з екрана. 

Про онлайн-участь з презентацією «Дистанційна комунікація: досвід архівів Республіки Хорватія у розширенні доступу до 

архівних документів» старшої наукової співробітниці відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства Оксани Гули у засіданні ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Короленківські читання 2020», що була організована ХДНБ. 

82.  Провулок Короленка (Харків) [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], [2020]. – 12 

січ. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) (дата звернення: 

2.03.2020). – Назва з екрана. 

Про провулок в центрі Харкова, де у будинку № 18 знаходиться ХДНБ, будівля якої є пам’яткою архітектури. Подано короткі 

https://dniokh.gov.ua/?p=59568
https://ula.org.ua/257-konkursi/vseukrainskyi-konkurs-dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt/4541-polozhennya-pro-vseukrainskyi-konkurs-dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt
https://ula.org.ua/257-konkursi/vseukrainskyi-konkurs-dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt/4541-polozhennya-pro-vseukrainskyi-konkurs-dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt
https://ula.org.ua/257-konkursi/vseukrainskyi-konkurs-dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt/4541-polozhennya-pro-vseukrainskyi-konkurs-dlia-molodykh-bibliotekariv-imeni-l-b-khavkinoi-na-krashchu-naukovu-robotu-ta-innovatsiinyi-proiekt
https://suspilne.media/48141-harkivska-biblioteka-korolenka-vidnovila-robotu-pisla-karantinu-grafik-roboti/
https://suspilne.media/48141-harkivska-biblioteka-korolenka-vidnovila-robotu-pisla-karantinu-grafik-roboti/
https://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=466
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2)
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відомості з історії бібліотеки. 

83.  Професійне спілкування з колегами Чугуївської міської ЦБС [Електронний ресурс] // Харківська обласна бібліотека для 

юнацтва : сайт. – – Електрон. дані. – Харків, 2020. – [7 лют.] : фото. – URL: 

http://khoyub.com.ua/metod_rabota/metod_rabota72.html?fbclid=IwAR0oIndWMd9ePzmLvQsmZgdLqiob7RGXx8uqv-Bwqqk-

nmMyQi1UBOYtiSs (дата звернення: 13.03.2020). – Назва з екрана. 

Про участь Л. В. Глазунової, голови ХОВ УБА, заступника директора з наукової роботи ХДНБ з презентацією діяльності УБА 

у виїзному дні фахівця ХОБЮ, що відбувся у Чугуївській міський ЦБС 

84.  Публічні читання Конституції України [Електронний ресурс] : [онлайн-марафон бібліотек України] // YouTube. – Електрон. 

відео дан. (1 файл: 2:28:17 хв.). – [Київ], 2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=e1O_m1w49M0, вільний. – Канал YouTube. 

Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка: https://www.youtube.com/channel/UCdN2ZV7UYwrC6JYWWQLk8hA. – Дата публ.: 

26.06.2020. – Дата перегляду: 30.06.2020. – Назва з титул. екрана. 

25 червня 2020 р. співробітник СЦ ХДНБ К. Богданов  долучився до онлайн-марафону «Публічні читання Конституції 

України», започаткованого за ініціативою НТБ ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (Events Бібліотека КПІ та Бібліотека КПІ / KPI Library). 

85.  Ракитянська Валентина Дмитрівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 

[2020]. – 2 січ. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL:https://uk.wikipediaorg/wiki/%D0%A0%D0%-B0%A%D0%B8%-D1%82%D1%8-

F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B

0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 2.03.2020). – Назва з екрана. 

Про директора ХДНБ, заслуженого працівника культури України, голову ХОВ УБА у 2011 – 2019 рр. 

86.  Регіональні енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники [Електронний ресурс] // Корпус енциклопедичних видань 

України : бібліогр. онлайн-покажч. / Ін-т енциклопедичних дослідж. Нац. акад. наук України. – Електрон. дані. – Київ, [2020]. – URL: 

http://corpus.encyclopedia.kiev.ua/regional-encyclopedias (дата звернення: 25.06.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація про електронний ресурс «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», який генерує ХДНБ. 

87.  [Робота відділу краєзнавства (1 вересня-жовтень 2020)] [Електронний ресурс] // Калинове намисто : блог від. краєзнавства 

Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського. – Електрон. дані. – Полтава, 2020. – 23 жовт. : фото. – URL: 

https://poltavakr.blogspot.com/2020/10/1-2020.html (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що бібліотекарі відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського 22-23 жовтня 2020 р. взяли 

участь у ХХІІІ Всеукраїнській (з міжнародною участю) дистанційній науково-практичній конференції, присвяченій 190-річчю від часу 

заснування ХДНБ «Короленківські читання 2020 “Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку”». 

88.  Робоча група [з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років та Плану заходів на 2021 – 2023 

роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років] [Електронний ресурс] // Розробка Стратегії 

розвитку Харківської області на період 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки : сайт. – Електрон. дані. – 

http://khoyub.com.ua/metod_rabota/metod_rabota72.html?fbclid=IwAR0oIndWMd9ePzmLvQsmZgdLqiob7RGXx8uqv-Bwqqk-nmMyQi1UBOYtiSs
http://khoyub.com.ua/metod_rabota/metod_rabota72.html?fbclid=IwAR0oIndWMd9ePzmLvQsmZgdLqiob7RGXx8uqv-Bwqqk-nmMyQi1UBOYtiSs
https://www.youtube.com/watch?v=e1O_m1w49M0
https://www.youtube.com/channel/UCdN2ZV7UYwrC6JYWWQLk8hA
https://uk.wikipediaorg/wiki/%D0%A0%D0%25-B0%25A%D0%B8%25-D1%82%D1%258-F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipediaorg/wiki/%D0%A0%D0%25-B0%25A%D0%B8%25-D1%82%D1%258-F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipediaorg/wiki/%D0%A0%D0%25-B0%25A%D0%B8%25-D1%82%D1%258-F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://poltavakr.blogspot.com/2020/10/1-2020.html
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Харків, 2020. – [14 січня].– URL: http://www.strategy.kharkiv.ua/workgroup.html?fbclid=IwAR2gQHXHSxXrrK0Xx3xe-ixrdq-

acNKCW4sQzWh_0eomnMPM0DE7yHXxbws (дата звернення: 12.03.2020). – Назва з екрана. 

До складу підгрупи № 6 «Розвиток культури та туризму» робочої групи включено Л. В. Глазунову, заступника директора з 

наукової роботи ХДНБ, канд. наук із соціальних комунікацій, голову ХОВ УБА. 

89.  Ровик, Р. В Харькове коронавирус пробрался в библиотеку: что известно [Электронный ресурс] / Р. Ровик // Сегодня : сайт. – 

Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 20 авг. – URL: https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-koronavirus-obnaruzhili-v-biblioteke-

1471379.html (дата обращения: 27.08.2020). – Загл. с экрана. 

Зазначено, що COVID-19 підтвердили у співробітниці одного з відділів ХДНБ. Наразі бібліотека не закрита для відвідувачів, 

проводяться всі протиепідемічні заходи. Названі основні умови діяльності установи при обслуговуванні користувачів. 

90.  Розвиток цифрових компетенцій громад через послуги бібліотек: онлайн-круглий стіл (27.09.2020) [Електронний ресурс] // 

Українська бібліотечна асоціація : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 27 верес. : фото. – URL: https://ula.org.ua/news/4639-rozvytok-

tsyfrovykh-kompetentsii-hromad-cherez-posluhy-bibliotek-kruhlyi-stil (дата звернення: 29.09.2020). – Назва з екрана; Те саме // Вінницька 

обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Вінниця, 2020. – 27 верес. – URL: 

https://library.vn.ua/e-library/katalog/aktualno-pro-kulturu-2020 (дата звернення: 29.09.2020). – Назва з екрана. 

Згадується участь фахівців ХДНБ в онлайн-круглому столі на тему «Посилення спроможності публічних бібліотек в 

контексті цифровізації суспільства», який відбувся 23 вересня 2020 р. в Рівненській ОУНБ. Серед спікерів заходу – представники 

ХДНБ: Л. В. Глазунова, канд. наук із соціальних комунікацій, заст. директора з наукової роботи, голова ХОВ УБА та К. М. Вірютіна, 

завідувач сектору інноватики та професійного розвитку відділу НМР, які розповіли про проєкти ХДНБ з удосконалення професійних 

цифрових навичок бібліотекарів України (дистанційні курси на базі ДА ВГ «Основа» та онлайн-школи бібліотечного журналіста). 

91.  Рофе-Бекетова, О. Кілька штрихів до історії про Олексія Алчевського [Електронний ресурс] / О. Рофе-Бекетова // Історична 

правда : сайт. – Електрон. дані. – [Б. м.], 2019. – 12 груд. : фото. – URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/12/12/156664/ (дата 

звернення: 16.01.2020). – Назва з екрана. 

Згадується, що архітектор Олексій Бекетов розробив проєкт будівлі Харківської публічної бібліотеки (1899-1901 рр.). 

92.  Румницкий, Константин Григорьевич [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия. – Электрон. дан. – 

[Харьков], 2020. – 15 окт. – URL: https://bit.ly/37EaD69 (дата обращения: 26.10.2020). – Загл. с экрана. 

Про інженера-технолога, бібліотечного діяча, члена правління ХГБ (1908-1916). 

93.  Смотри график: библиотека Короленко в Харькове возобновляет работу [Электронный ресурс] // VGORODE : сайт. – 

Электрон. дан. – [Харьков], 2020. – [15 июля]. – URL: https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1123932-smotri-hrafik-biblioteka-korolenko-v-

kharkove-vozobnovljaet-rabotu (дата обращения: 15.07.2020). – Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

http://www.strategy.kharkiv.ua/workgroup.html?fbclid=IwAR2gQHXHSxXrrK0Xx3xe-ixrdq-acNKCW4sQzWh_0eomnMPM0DE7yHXxbws
http://www.strategy.kharkiv.ua/workgroup.html?fbclid=IwAR2gQHXHSxXrrK0Xx3xe-ixrdq-acNKCW4sQzWh_0eomnMPM0DE7yHXxbws
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-koronavirus-obnaruzhili-v-biblioteke-1471379.html
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-koronavirus-obnaruzhili-v-biblioteke-1471379.html
https://ula.org.ua/news/4639-rozvytok-tsyfrovykh-kompetentsii-hromad-cherez-posluhy-bibliotek-kruhlyi-stil
https://ula.org.ua/news/4639-rozvytok-tsyfrovykh-kompetentsii-hromad-cherez-posluhy-bibliotek-kruhlyi-stil
https://library.vn.ua/e-library/katalog/aktualno-pro-kulturu-2020
https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/12/12/156664/
https://bit.ly/37EaD69
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1123932-smotri-hrafik-biblioteka-korolenko-v-kharkove-vozobnovljaet-rabotu
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1123932-smotri-hrafik-biblioteka-korolenko-v-kharkove-vozobnovljaet-rabotu
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94.  Соляник, А. А. Бібліотечні династії харківської науково-освітньої школи [Електронний ресурс] : [презентація] / А. А. Соляник 

// SlideShare. – Електрон. текст. дані (1 файл : 17 слайдів). – [Харків], 2018. – 23 берез. – URL: https://www.slideshare.net/uba2010/ss-

91650817 (дата звернення: 11.02.2020). – Назва з екрана. 

Згадуються династії Габель (батько, О. М. Габель – один з членів правління ХГБ; мати, А. С. Габель – безкоштовно працювала 

в ХГБ; донька, М. О. Габель – фундатор відділу стародруків ХДНБ, завідуюча відділом стародруків, рідкісних видань і рукописів у 

1940–1941, 1944–1949 рр.) та Тараманових (батько, Д. Д. Тараманов – заступник директора з наукової. роботи ХДНБ у 1948–1953 

рр.; донька, К. Д. Тараманова – старший бібліограф, головний бібліотекар) та їх внесок у розвиток ХДНБ. 

95.  Соха, Анна. Одному из учеников – 91 год. Как людей старшего возраста обучают компьютерной грамотности в Харькове 

[Электронный ресурс] / Анна Соха // DOU : сайт. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2020. – 14 мая : фото. – URL: 

https://dou.ua/lenta/articles/computer-literacy-classes-for-seniors/ (дата обращения: 14.05.2020). – Загл. с титул. экрана. 

Про Клуб любителів інтернету Короленка «КЛІК», який працює у ІБВ ХДНБ. 

96.  Список членів Правління Харківської Громадської бібліотеки [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – 

Електрон. дані. – [Харків], [2020]. – 5 берез. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%

D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%

D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1

%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8 (дата 

звернення: 6.03.2020). – Назва з екрана. 

97.  «Справу Василя Стуса» отправят в харьковскую библиотеку [Электронный ресурс] // KharkivToday : сайт. – Электрон. дан. – 

Харьков, 2020. – 4 нояб. : фото. – URL: https://2day.kh.ua/spravu-vasilya-stusa-otpravyat-v-kharkovskuyu-biblioteku (дата обращения: 

20.11.2020). – Загл. с экрана. 

Зазначено, що в харківському регіоні книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». від міністра культури і інформаційної 

політики Олександра Ткаченко отримає ХДНБ. 

98.  «Старости». 28 октября в начале ХХ века газеты Харькова писали о массовых реконструкциях, детских драках, браках 

несовершеннолетних и волках на ипподроме (фото) [Электронный ресурс] // Медиа группа «Объектив» : сайт. – Электрон. дан. – 2020. 

– 28 окт. : фото. – URL: https://www.objectiv.tv/interesting/2020/10/28/starosti-28-oktyabrya-v-nachale-hh-veka-gazety-harkova-pisali-o-

massovyh-rekonstruktsiyah-detskih-drakah-brakah-nesovershennoletnih-i-volkah-na-ippodrome-foto/ (дата обращения: 30.10.2020). – Загл. с 

титул. экрана. 

Згадується інформація про останні роботи зі спорудження будівлі ХГБ у жовтні 1900 р. 

99.  «190 років від дня заснування Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] : (інформ. 

онлайн–сторінка) // Бібліо країна : блог / Полтав. міськ. ЦБС, Б-ка-філіал №2. – Електрон. дані. – Полтава, 2020. – 5 лип. : фото, відео. – 

URL: https://poltbibl2.blogspot.com/2020/07/190.html (дата звернення: 15.07.2020). – Назва з екрана. 

https://www.slideshare.net/uba2010/ss-91650817
https://www.slideshare.net/uba2010/ss-91650817
https://dou.ua/lenta/articles/computer-literacy-classes-for-seniors/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://2day.kh.ua/spravu-vasilya-stusa-otpravyat-v-kharkovskuyu-biblioteku
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https://www.objectiv.tv/interesting/2020/10/28/starosti-28-oktyabrya-v-nachale-hh-veka-gazety-harkova-pisali-o-massovyh-rekonstruktsiyah-detskih-drakah-brakah-nesovershennoletnih-i-volkah-na-ippodrome-foto/
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Загальна інформація про історію та сучасний стан ХДНБ. 

100.  Стрельник, И. Теперь читатели ходят в библиотеку за впечатлениями [Электронный ресурс] / Ирина Стрельник // Веч. 

Харьков. - Электрон. дан. – 2020. – 27 июня : фото. – URL: https://vecherniy.kharkov.ua/news/171009/ (дата обращения: 30.06.2020). – 

Загл. с экрана ; Те саме. // Новости Харькова. - Электрон. дан. – 2020. – 27 июня : фото. – URL: 

http://lenta.kharkiv.ua/incident/2020/06/27/343136.html (дата обращения: 30.06.2020). – Загл. с экрана. 

Про інноваційну та проєктну діяльність ХДНБ із залучення користувачів розповіли співробітники бібліотеки. Так, 

В. Г. Прохорова, завідуюча ВІП, зупинилась на проєктах, що популяризують науку серед молоді – «Фестиваль науки» та «Школа 

молодого винахідника». В. Р. Антонова, завідуюча сектором наукової бібліографії ВУ, розповіла про різноманітні віртуальні 

краєзнавчі ресурси, зокрема віртуальний проєкт «Історія Харкова у пам'ятних дошках», та про ігрові форми залучення юних читачів 

– тематичні квести, зокрема цікавий квест «Харків від фортеці до столиці».. 

101.  Сучасна бібліотека не лише книгосховище [Електронний ресурс] // PRESS-CLUB Харків : [сайт]. – Харків, 2020. – [11 черв.]. – 

URL: http://pressclub.kh.ua/podiji/item/570-suchasna-biblioteka-ne-lyshe-knyhoskhovyshche.html (дата звернення: 11.06.2020) – Назва з 

екрана. 

Про участь фахівців ХДНБ на запрошення Харківського прес-клубу у круглому столі за темою «Якою має бути сучасна 

бібліотека?», який відбувся 11 червня 2020 р. Про інноваційну та проєктну діяльність ХДНБ із залучення користувачів розповіли 

В. Г. Прохорова, завідуюча ВІП, і В. Р. Антонова, завідуюча сектором наукової бібліографії ВУ. 

102.  Творча співпраця закладів культури, об’єднаних великим ім’ям [Електронний ресурс] // Управління культури Департаменту 

культури, молоді та спорту Полтавської міської ради : сайт. – Електрон. дані. – Полтава, 2020. – 22 жовт. – URL: http://www.kultura-

poltava.gov.ua/novyny/tvorcha-spivpratsya-zakladiv-kulturi-obednanih-velikim-imyam/ (дата звернення: 28.10.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що науковці Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка традиційно долучилися до роботи 

ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020 “Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та 

актуальні тенденції розвитку”», яка відбулася 22-23 жовтня. 

103.  Тепла зустріч у місті Дергачі [Електронний ресурс] // Харківська обласна бібліотека для юнацтва : сайт. – Електрон. дані. – 

Харків, 2020. – [26 лют.] : фото. – URL: http://khoyub.com.ua/metod_rabota/metod_rabota74.html?fbclid=IwAR2RKAUU-

QN6zjDUeoiEiA0nVgg_XT0hCYmMrgLn4aTFdJVCTLpQTXEOR4o (дата звернення: 13.03.2020). – Назва з екрана. 

Про участь Л. В. Глазунової, голови ХОВ УБА, заступника директора з наукової роботи ХДНБ з презентацією діяльності УБА 

у професійній зустрічі фахівців ХОБЮ та Дергачівської ЦБС. 

104.  Ткаченко направляє примірники «Справи Василя Стуса» у бібліотеки [Електронний ресурс] // Історична правда : сайт. – 

Електрон. дані. – Київ, 2020. – 6 листоп. : фото. – URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2020/11/6/158414/ (дата звернення: 

20.11.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав нові примірники книги Вахтанга 

Кіпіані «Справа Василя Стуса» національним і обласним бібліотекам. Серед бібліотек, які отримають видання, названо ХДНБ. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/171009/
http://lenta.kharkiv.ua/incident/2020/06/27/343136.html
http://pressclub.kh.ua/podiji/item/570-suchasna-biblioteka-ne-lyshe-knyhoskhovyshche.html
http://www.kultura-poltava.gov.ua/novyny/tvorcha-spivpratsya-zakladiv-kulturi-obednanih-velikim-imyam/
http://www.kultura-poltava.gov.ua/novyny/tvorcha-spivpratsya-zakladiv-kulturi-obednanih-velikim-imyam/
http://khoyub.com.ua/metod_rabota/metod_rabota74.html?fbclid=IwAR2RKAUU-QN6zjDUeoiEiA0nVgg_XT0hCYmMrgLn4aTFdJVCTLpQTXEOR4o
http://khoyub.com.ua/metod_rabota/metod_rabota74.html?fbclid=IwAR2RKAUU-QN6zjDUeoiEiA0nVgg_XT0hCYmMrgLn4aTFdJVCTLpQTXEOR4o
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/11/6/158414/
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105.  Топ-10 лонгридов «Накипело» [Электронный ресурс] // НАКИПЕЛО : сайт / Харьков. независимый социально-полит. медиа 

проєкт Накипело. – Электрон. дан. – Харьков, 2019. – 7 янв. : видео. – URL: https://nakipelo.ua/top-10-longridov-nakipelo/ (дата 

обращения: 16.01.2020). – Загл. с титул. экрана. 

Згадується лонгрид «Как устроена библиотека имени Короленко» — путівник по ХДНБ, який розміщено на сайті проєкту 

«Накипело» 5 лютого 2019 р. 

106.  Тренинг по поиску патентной информации от 19.10.2020 г. [Електронний ресурс] // Inventa : [сайт] / Компания ООО 

«Инвента». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – [20 окт.] : фото. – URL: https://www.inventa.ua/ru/news/1669-trening-po-poisku-patentnoj-

informatsii-v-kharkovskoj-gosudarstvennoj-nauchnoj-biblioteke-im-v-g-korolenko-ot-19-10-2020g/ (дата обращения: 27.11.2020). – Загл. с 

титул. экрана. 

Про тренінг, що відбувся у ВІП ХДНБ для студентів НТУ «ХПІ». 

107.  Трубина, Е. Библиотека Короленко возобновила обслуживание читателей по летнему графику [Электронный ресурс] / Елена 

Трубина // Медиа группа «Объектив» : сайт. – Электрон. дан. – Киев, 2020. – 15 июля. – URL: 

https://www.objectiv.tv/operatively/2020/07/15/biblioteka-korolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-chitatelej-po-letnemu-grafiku/ (дата 

обращения: 16.07.2020). – Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

108.  У бібліотеці Короленка – коронавірус [Електронний ресурс] // Вечірні новини : сайт. – Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 

19 серп. : фото, відео. – URL: http://v-news.com.ua/u-bibliotetsi-korolenka-koronavirus/ (дата звернення: 27.08.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що COVID-19 підтвердили у співробітниці одного з відділів ХДНБ. Наразі бібліотека не закрита для відвідувачів, 

проводяться всі протиепідемічні заходи. Названі основні умови діяльності установи при обслуговуванні користувачів. 

109.  У Харкові відкрилася для читачів бібліотека Короленка [Електронний ресурс] // KharkivToday : сайт. – Електрон. дані. – 

Харків, 2020. – 15 лип. – URL: https://2day.kh.ua/ua/u-kharkovi-vidkrilasya-dlya-chitachiv-biblioteka-korolenka (дата звернення: 

15.07.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

110.  У Харкові після карантину відновила роботу одна з найбільших бібліотек країни [Електронний ресурс] // Depo. Харків : сайт. – 

Електрон. дані. – Харків, 2020. – 15 лип. : фото. – URL: https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-pislya-karantinu-vidnovila-robotu-odna-z-

naybilshikh-bibliotek-kraini-202007151188349 (дата звернення: 15.07.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

111.  Участь в майстер-класі «Організування і просування крос-медійних проєктів» [Електронний ресурс] // Науково-методичний 

відділ Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки : блог. – Електрон. дані. – Луцьк, 2020. – 

https://nakipelo.ua/top-10-longridov-nakipelo/
https://www.inventa.ua/ru/news/1669-trening-po-poisku-patentnoj-informatsii-v-kharkovskoj-gosudarstvennoj-nauchnoj-biblioteke-im-v-g-korolenko-ot-19-10-2020g/
https://www.inventa.ua/ru/news/1669-trening-po-poisku-patentnoj-informatsii-v-kharkovskoj-gosudarstvennoj-nauchnoj-biblioteke-im-v-g-korolenko-ot-19-10-2020g/
https://www.objectiv.tv/operatively/2020/07/15/biblioteka-korolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-chitatelej-po-letnemu-grafiku/
http://v-news.com.ua/u-bibliotetsi-korolenka-koronavirus/
https://2day.kh.ua/ua/u-kharkovi-vidkrilasya-dlya-chitachiv-biblioteka-korolenka
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-pislya-karantinu-vidnovila-robotu-odna-z-naybilshikh-bibliotek-kraini-202007151188349
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-pislya-karantinu-vidnovila-robotu-odna-z-naybilshikh-bibliotek-kraini-202007151188349
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26 жовт. : фото, відео. – URL: https://metod-metodust.blogspot.com/2020/10/blog-

post_26.html?fbclid=IwAR1vrglJr4wgR6NPSR7MJSc8B7Tz1MP1-ZOIo6dCDu66FWczv5XqAI9ygqU (дата звернення: 20.11.2020). – Назва 

з екрана. 

Про участь Наталії Харчук, завідувачки науково-методичного відділу Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки, у майстер-класі 

«Організування і просування крос-медійних проєктів» (тренерка – М. І. Женченко, редакторка, видавчиня, докторка наук із соціальних 

комунікацій, доцентка кафедри видавничої справи та редагування Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), який 

відбувся 23 жовтня 2020 р. у межах ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020», 

присвяченій 190-річчю від часу заснування ХДНБ. 

112.  Ученые ХНУРЭ стали победителями областного конкурса «Молодой новатор Харковщины – 2020» [Электронный ресурс] // 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники : сайт. – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 22 мая. – URL: 

https://nure.ua/ru/pozdravljaem-pobeditelej-oblastnogo-konkursa-molodoj-novator-harkovshhiny-2020 (дата обращения: 28.05.2020). – Загл. с 

титул. экрана. 

Про щорічний конкурс «Молодий новатор Харківщини - 2020», який було проведено у квітні 2020 р. ХОРТВіР, ХДНБ за 

підтримки ХОДА. 

113.  Харків. Коронавірус виявили у працівниці бібліотеки [Електронний ресурс] // Українська правда SOS : сайт. – Електрон. дані. – 

[Б. м.], 2020. – 19 серп. : фото. – URL: https://sos.pravda.com.ua/news/2020/08/19/7151576/ (дата звернення: 27.08.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що COVID-19 підтвердили у співробітниці одного з відділів ХДНБ. Наразі бібліотека не закрита для відвідувачів, 

проводяться всі протиепідемічні заходи. Названі основні умови діяльності установи при обслуговуванні користувачів. 

114.  Харківська бібліотека імені Короленка отримає додрукуване видання «Справи Василя Стуса» [Електронний ресурс] // 

Харківський вимір : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – 5 листоп. : фото. – URL: https://x-vymir.com/kultura/harkivska-biblioteka-

imeni-korolenka-otrymaye-dodrukuvane-vydannya-spravy-vasylya-stusa/ (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що ХДНБ отримає додатковий і оновлений тираж книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Про це в своєму 

телеграм-каналі повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

115.  Харківська громадська бібліотека [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 

9 жовт. : фото.– URL: https://bit.ly/3jzDiLV (дата звернення: 28.10.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація з історії ХДНБ. 

116.  Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – 

Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 10 верес. : фото. – URL: https://bit.ly/3op0lN8 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана. 

Представлена інформація з історії та сучасного стану книгозбірні. 

117.  Харьковская библиотека им. Короленко возобновила обслуживание посетителей [Электронный ресурс] // АТН. Досуг : сайт / 

ООО «Телекомпания «АТН». – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 15 июля. – URL: https://atn.ua/dosug/harkovskaya-biblioteka-

https://metod-metodust.blogspot.com/2020/10/blog-post_26.html?fbclid=IwAR1vrglJr4wgR6NPSR7MJSc8B7Tz1MP1-ZOIo6dCDu66FWczv5XqAI9ygqU
https://metod-metodust.blogspot.com/2020/10/blog-post_26.html?fbclid=IwAR1vrglJr4wgR6NPSR7MJSc8B7Tz1MP1-ZOIo6dCDu66FWczv5XqAI9ygqU
https://nure.ua/ru/pozdravljaem-pobeditelej-oblastnogo-konkursa-molodoj-novator-harkovshhiny-2020
https://sos.pravda.com.ua/news/2020/08/19/7151576/
https://x-vymir.com/kultura/harkivska-biblioteka-imeni-korolenka-otrymaye-dodrukuvane-vydannya-spravy-vasylya-stusa/
https://x-vymir.com/kultura/harkivska-biblioteka-imeni-korolenka-otrymaye-dodrukuvane-vydannya-spravy-vasylya-stusa/
https://bit.ly/3jzDiLV
https://bit.ly/3op0lN8
https://atn.ua/dosug/harkovskaya-biblioteka-imkorolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-posetiteley
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imkorolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-posetiteley (дата обращения: 17.07.2020). – Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

118.  Харьковская библиотека им. Короленко возобновила обслуживание посетителей [Электронный ресурс] // Харьков. курьер : 

дайджест. – Электрон. дан. – Харьков, 2020. – 15 июля. – URL: https://xk5.com.ua/news.php?id=103711 (дата обращения: 16.07.2020). – 

Загл. с экрана. 

Представлена інформація про відновлення обслуговування відвідувачів ХДНБ з 15 липня 2020 р. за літнім графіком, названі 

основні умови при обслуговуванні користувачів у період карантину. 

119.  Харьковская государственная научная библиотека имени В. Г. Короленко [Электронный ресурс] // Википедия : свободная 

энциклопедия. – Электрон. дан. – [Харьков], 2020. – 14 окт. : фото. – URL: https://bit.ly/34uAbAx (дата обращения: 26.10.2020). – Загл. с 

экрана. 

120.  Шашкова-Знаменська Ірина Василівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 

2020. – 5 листоп. – URL: https://bit.ly/2HofYDZ (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

Про українського бібліографа, книгознавця, дослідника книжкових пам’яток, поета, співробітника ХДНБ у 1944-1974 рр. 

121.  Швачка, Т. А. Научно-исследовательская работа Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого на страницах 

издания «Социологические исследования в библиотеках Украины» [Электронный ресурс] / Т. А. Швачка // Репозиторий Белорусского 

университета культуры и искусств. – Электрон. дан. – Минск, [Б. г.]. – URL: http://repository.buk.by/handle/123456789/20774 (дата 

обращения: 15.01.2020). – Загл. с титул. экрана. 

Серед авторів більшості статей інформаційно-аналітичного бюлетеню «Соціологічні дослідження в бібліотеках» згадуються 

фахівці ХДНБ. 

122.  Шлепаков Микола Степанович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – [Харків], 2020. – 

19 верес. – URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA

%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

звернення: 23.09.2020). – Назва з екрана. 

Згадується, що у 1932 сектор науки Народного комісаріату оборони УРСР запропонував кандидатуру М. С. Шлепакова, 

українського філософа, доктора філософських наук, професора, на посаду консультанта-бібліографа до науково-методичного відділу 

ХДНБ. Цей відділ був сформованим на базі консультаційно-бібліографічного, яким керував Б. О. Борович. Завданням М. Шлепакова 

було очистити від «шкідливої літератури» предметний каталог та побудувати його на засадах марксизму-ленінизму. 

123.  «6 лютого 2020 року на базі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка пройшов семінар для шкільних 

бібліотекарів…» [Електронний ресурс] // Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради : сайт. – 

Електрон. дані. – Харків, 2020. – 7 лют. : фото. – URL: http://nem-ruo.edu.kh.ua/news/id/692 (дата звернення: 17.02.2020). – Назва з 

https://atn.ua/dosug/harkovskaya-biblioteka-imkorolenko-vozobnovila-obsluzhivanie-posetiteley
https://xk5.com.ua/news.php?id=103711
https://bit.ly/34uAbAx
https://bit.ly/2HofYDZ
http://repository.buk.by/handle/123456789/20774
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nem-ruo.edu.kh.ua/news/id/692
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титул. екрана. 

Про семінар для шкільних бібліотекарів Новобаварського та Немишлянського районів за темою «Підвищення професійної 

компетентності шкільного бібліотекаря в сучасних умовах». 

124.  Юрченко, С. Відбулась меморіальна лекція-дискусія про Голокост у Харкові [Електронний ресурс] / Світлана Юрченко // 

Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – 20 груд. : фото. – URL: 

https://ethnickh.wordpress.com/2019/12/20/holocaust-memorial-lecture2019/ (дата звернення: 28.05.2020). – Назва з екрана. 

19 грудня у ХДНБ відбулася меморіальна лекція та дискусія за темою «Колаборація та Голокост у Харкові: історія, пам’ять, 

комеморація». Захід був організований Центром дослідження міжетнічних відносин з метою вшанування пам’яті єврейського 

населення м. Харкова, знищеного в Дробицькому Яру наприкінці грудня 1941 – на початку січня 1942 р.. 

125.  Яцкевич, М. Очільник Мінкульту направив книги про Стуса до бібліотек. Хто отримає [Електронний ресурс] / М. Яцкевич // 

Суспільне I Культура : сайт. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 4 листоп. : фото. – URL: https://suspilne.media/76913-ocilnik-minkultu-

napraviv-knigi-pro-stusa-do-bibliotek-hto-otrimae/ (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

Зазначено, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав нові примірники книги Вахтанга 

Кіпіані «Справа Василя Стуса» національним і обласним бібліотекам. Серед бібліотек, які отримають видання, названо ХДНБ.. 

 Радіо 

126.  Глазунова, Л. В. Знайдіть мільйон у бібліотеці [електронний ресурс] : [аудіозапис] / Л. В. Глазунова ; ведуча І. Мироненко // 

Піфагорове дерево /Mixcloud. Uaradio_Kharkiv : [сайт]. – Електрон. аудіо дані (1 файл: 0:25 хв.). – [Харків], 2020. – 28 лют. – URL: 

http://bit.ly/3aldm2k (дата звернення: 3.03.2020). – Назва з титул. екрана. 

Участь Л. Глазунової, заступника директора з наукової роботи ХДНБ, голови ХОВ УБА, канд. наук із соціальних комунікацій, у 

програмі українського радіо «Піфагорове дерево», присвяченій діяльності ХДНБ. Подано інформацію про 190 річницю з часу 

заснування книгозбірні, ресурси, послуги, клуби за інтересами, заходи, віртуальні та офлайн проєкти бібліотеки. Згадується 

дистанційні курси для бібліотекарів, інноваційний проєкт «Школа бібліотечного журналіста», робота з переселенцями, Фестиваль 

науки 2020, проєкт «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої третини ХХ ст.» тощо. 

 

 

https://ethnickh.wordpress.com/2019/12/20/holocaust-memorial-lecture2019/
https://suspilne.media/76913-ocilnik-minkultu-napraviv-knigi-pro-stusa-do-bibliotek-hto-otrimae/
https://suspilne.media/76913-ocilnik-minkultu-napraviv-knigi-pro-stusa-do-bibliotek-hto-otrimae/
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ДОДАТОК 9 

ПЕРЕЛІК ОЦИФРОВАНИХ КОПІЙ ВИДАНЬ 

 

№ 

з/п 

Бібліографічний опис електронної копії 

видання 

Адреса електронної копії 

видання 

Мережа (+) Доступ (+) 

в мережі 

Інтернет 

в 

локальній 

мережі 

вільний 

зареєстр

ованим 

користув

ачам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 КирилоТранквіліон. 

СтавровецькийЄвангеліє. – Рохманів, 1619. 

–20. [6], 363, [1 пустий], 181 арк. 

  +   

2 Систематический каталог Харьковской 

общественной библиотеки. – Харьков: тип. 

М. М. Гордона; [тип. М. Зильберберга], 

1887 – [1888]. – [2], 319 с. – Алф. указ.: С. 

283–319. – Обл. 

  +   

3 Каталог Харьковской общественной 

библиотеки. – Харьков: тип. М. Ф. 

Зильберберга, 1890. – 323 с. – Алф. указ.: 

С. 295 – 323. – Обл. 

  +   

4 Шевченківський збірник [Текст] = 

Шевченковский сборник / Всеукр. літ. 

ком., Коміс. по влаштуванню Шевченків. 

свята. - [Харків] : [Друк. "Ренесанс"], 1919. 

– 48 с. : іл. - Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11882 +  +  

5 Харьковское общество пчеловодов и 

любителей пчеловодства.  

Устав Харьковского общества пчеловодов 

и любителей пчеловодства [Текст]. – 

Харьков : Тип. Каплана и Бирюкова, 1888. 

– 14 с. – Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11886 +  +  

6 Южно-русский автомобильный клуб https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11887 +  +  
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(Харьков). 

Устав Южно-русского автомобильного 

клуба в Харькове [Текст]. – Харьков : 

Типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 

1911. – 19 с. – Б. ц. 

7 Йогансен, Майк (1895-1937). 

Кроковеє коло [Текст] : [поезії] / Мих. 

Йогансен. - Київ : Гарт, 1923. – 32 с. – Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11884 +  +  

8 Йогансен, Майк (1895-1937). 

Життя Гая Сергійовича Шайби [Текст] : 

[збірка творів] / Майк Йогансен. - Харків : 

Література і мистецтво, 1931. – 72 с. – 

Содержание: Життя Гая Сергійовича 

Шайби ; Списана спина ; Ленінська картка. 

– Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11885 +  +  

9 Йогансен, Майк (1895-1937).   

Доробок [Текст] : (речі 1917-1923 р.) / 

Михайло Йогансен. – [Б. м.] : Червоний 

шлях, 1924. - 98, II с. – Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11883 +  +  

10 Йогансен, Майк (1895-1937).  

Солоні зайці [Текст] : [оповідання] / Майк 

Йогансен. - [Харків] : Плужанин, 1929. – 

32 с. - (Гумористична серія "Весела 

книжка" ; № 41). – Зміст : Номіна – оміна ; 

Професори українізації ; Мисливські 

пригоди Івана Івановича ; Сонце козаче. – 

Б. ц.  

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12127 +  +  

11 Йогансен, Майк (1895-1937).  

Ясен [Текст] : кн. поезій 2-га / Майк 

Йогансен. - Харків : Держ. вид-во України, 

1930. – 64 с. – Прим.: с. 59-63. – Зміст : 

Прокламації ; Балади ; Зілля ; Любов. – Б. 

ц.  

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12131 +  +  

12 Йогансен, Майк (1895-1937).  https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12130 +  +  
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Украинский язык [Текст] : пособ. для 

курсов и самообразования / Мих. 

Йогансен. – Киев : Гарт, 1923. – 48 с. – Б. 

ц.  

13 Йогансен, Майк (1895–1937).  

Подорож у Дагестан [Текст] / Майк 

Йогансен ; [референт оформу та друку 

В. Хмурий ; худ. І. Хотінок]. – [Харків] : 

Рух, 1933. - 148 с. – Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12126 +  +  

14 Йогансен, Майк (1895–1937).  

Три подорожі [Текст] : [збірка нарисів] / 

Майк Йогансен ; [обкл. Б. Білопольського]. 

- Харків ; Київ : Література і мистецтво, 

1932. – 190 с. – Зміст : Подорож у 

радянську Болгарію ; Подорож у Дагестан 

; Подорож філософа під кепом ; 

Післяслово. – Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12129 +  +  

15 Йогансен, Майк (1895-1937).  

17 хвилин [Текст] : (оповідання) / Михайло 

Йогансен. - [Харків] : Книгоспілка, 1925. - 

40 с. - Зміст : Ленінська картка (Св. Рено) ; 

Гнилизна ; Рахунок ; Сімнадцять хвилин. - 

Б. ц.  

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12125 +  +  

16 Йогансен, Майк (1895–1937).  

Старий вепр [Текст] : [оповідання] / Майк 

Йогансен ; [мал. та обкл. худож. 

Є. Рачова]. – Харків ; Одеса : Дитвидав ЦК 

ЛКСМУ, 1936. - 30 с. - Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12128 +  +  

17 Павлик, Михайло Іванович (1853-1915). 

Тарас Шевченко й Галицька Україна 

[Текст] : 25-ті роковини його смерті / 

написав і видав М. Павлик. – Львів : з 

друк. І. Айхельбергера, 1911. – 24 с. – Б. ц. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12178 +  +  

18 Понятенко, Прокіп Дмитрович (1878–?).   https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12179  +  +  

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12179
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Значення рідної мови для поетичної 

творчості Шевченка [Текст] / 

П. Понятенко. – Київ : [Зоря], 1911. – 18 с. 

– Б. ц. 

 Випр. ст. з: Рада. – 1911. – Число 47. 

19 Коваленко, Григорій Андрійович (1864-

1938).   

Хто такий Тарас Шевченко [Текст] : з 

16 мал. та портр. / розказав Г. Коваленко-

Коломацький (Гр. Гетьманець). - Передрук 

вид. 1913 р., з дод. мал. та портр., вірша Г. 

Комарівни та афоризму (думки) Дізраелі. - 

Київ : Друк. 2-ої артілі, 1914. - 32 с. : іл. - 

Б. ц. 

В надзаг.: До 100-літніх роковин 

народження великого Кобзаря України. 

1814-1914. 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=12177 +  +  

20 Галілей, Галілео. 

Діалог про дві найголовніші системи світу, 

птолемееву і коперникову… – Ліон : Ж.-А. 

Гугетан, 1641 

  +   

21 Леонардо да Вінчі.  

Трактат про живопис. – Париж, 1651. 

  +   

22 Бюлетень Харьковской товарной биржи, 

1927, №2, №253 

  +   

23 Журнал «Театральные известия», 1920, 

№2,3; 1921, №1–7, 10; 1922, №1–9 

https://collection.korolenko.kharkov.com/teatr

alnye-izvestija/ 

+  +  

24 Журнал «Развлечение», 1878, №1–26.   +   

25 Журнал «Работница» 

1923, №1–12; 1937 (21 номер) 

  +   

26 Періодичне видання «Театральні вісті» за 

1921 та 1922 роки – 15 номерів 

https://collection.korolenko.kharkov.com/teatr

alnye-izvestija 

+  +  

27 Журнал «Литстрой», 1933, №1–12 (9 од.) https://collection.korolenko.kharkov.com/litst

roj/ 

+  +  
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28 Журнал «Архив судебной медицины и 

общественной гигиены», 1868, Кн.2 

  +   

29 Журнал «Нива», 1906, №1, 2   +   

30 Журнал «Театральна декада», 1934, №1–3 https://collection.korolenko.kharkov.com/teatr

alna-dekada/ 

+  +  

31 Журнал «Музы», 1919, №1 https://collection.korolenko.kharkov.com/muz

y/ 

+  +  

32 Журнал «Плуг», 1927, №1, 3 https://collection.korolenko.kharkov.com/pluh

/ 

+  +  

33 Журнал «Огонек», 1923, №39   +   

34 «Театральный журнал», 1918, №1–8 https://collection.korolenko.kharkov.com/teatr

alnyj-zhurnal/ 

+  +  

 Всього: 142 од.      
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ДОДАТОК 10 

 

ПЕРЕЛІК ВИСТАВОК 

 

№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін 

відкриття 

Виконавці 

Постійно діючі виставки 

1  Виставки нових надходжень (у читальних залах відділів) – 108 I–IV кв. Відділи 

2  Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат – 40 I–IV кв. Відділи 

3  Тематичні книжкові виставки –117 I–IV кв. Відділи 

4  Віртуальні виставки – 11 I–IV кв. Відділи 

Тематичні книжкові виставки 

5  «Сяйво новорічних свят» 3 січня ВУ 

6  «Релігії світу» 20 січня ІБВ 

7  «Дарування яскравих відчуттів»: до Міжнародного дня зимових видів спорту 21 січня ВЛІМ 

8  «Сила єдності. До Дня соборності України» 21 січня СЦ 

9  «Голокост: пам’ять та попередження». До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 27 січня СЦ 

10  Рак виліковний. До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак 3 лютого СЦ 

11  Я в мережі Інтернет. До дня безпечного Інтернету 7 лютого СЦ 

12  Сучасні бібіліографічні видання України 11 лютого ІБВ 

13  Видавничий контент бібліотек Харкова 12 лютого КБ 

14  «Розстріляний Майдан»: до дня Героїв Небесної Сотні 17 лютого ВОК 

15  Пам'яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого СЦ 

16  Непорушна основа держав – справедливість. До Всесвітнього дня соціальної справедливості 20 лютого СЦ 

17  Мова – душа нації. До Міжнародного дня рідної мови 21 лютого СЦ 

18  «Винахідницькі інновації на допомогу фермерським господарствам» (до десятиліття сімейних 

фермерських господарств) 

24 лютого ВІП 

19 с «Можливість радіти життю» – La Festa Venezianna 25 лютого ВЛІМ 

20  Письменник – це очі, думки та совість суспільства. До Всесвітнього дня письменника 2 березня СЦ 

21  Цей цікавий світ тварин 2 березня ІБВ 

22  «Т. Г. Шевченко – український поет, художник, мислитель»: до дня народження Тараса Шевченка 5 березня ВОК 

23  Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка – популяризатор історії та культури України та Слобожанщини 16 березня КБ 

24  Туберкульоз – хвороба століття. До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 20 березня СЦ 
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25  Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України 17 червня ВУ 

26  Конституція України – символ незалежної держави 22 червня ІБВ 

27  Конституція України – основа консолідації суспільства та держави. До Дня Конституції 23 червня СЦ 

28  «Вода питних джерел: методи очищення» 15 липня ВІП 

29  Мальовничі куточки України 20 липня ІБВ 

30  Туристична індустрія: перспективи розвитку 23 липня СЦ 

31  «Есперантія – 120 країн світу»: до Міжнародному дню Есперанто 26 липня ВЛІМ 

32  Банківський сектор в економіці України 28 липня СЦ 

33  Мандри «любомудра» Григорія Сковороди 3 серпня ВУ 

34  «Країна неймовірного колориту»: з нагоди Дня Незалежності багатонаціональної держави Болівія 6 серпня ВЛІМ 

35  Сьогодні свято на моїй землі. До Дня Незалежності України 21 серпня СЦ 

36  Державний Прапор – символ нації. До Дня Державного Прапора України 21 серпня СЦ 

37  «Є найсвятіше слово на землі, одне високе, світле – Україна»: до дня незалежності України 21 серпня ВОК 

38  Відділ інформаційно-бібліографіної роботи: історія, події, люди. До 100-річчя віділлу 7 вересня ІБВ 

39  Сторінками українського кіно. До Дня українського кіно 11 вересня СЦ 

40  «Системи інноваційної діяльності та трансфер технологій» (до дня винахідника і раціоналізатора 

України) 

14 вересня ВІП 

41  «Із кагорти короленківців» 16 вересня ВІП 

42  Мир у твоїх руках. До Міжнародного дня миру 18 вересня СЦ 

43  «Винахідники України – еліта держави» (до дня винахідника і раціоналізатора України) 19 вересня ВІП 

44  «Спільна героїчна історія»: до Балтійського дня єдності 22 вересня ВЛІМ 

45  Довідкові видання України 29 вересня  

46  Бібліотека: сучасна, відкрита, креативна 30 вересня КБ 

47  «Спільнота вільних вояків»: До Дня Українського козацтва 1 жовтня ВУ 

48  Таємниця еліксиру молодості. До Дня людей похилого віку 1 жовтня СЦ 

49  Усе починається з учителя. До Дня працівників освіти 2 жовтня СЦ 

50  «Харків – космічна гавань» 5 жовтня ВІП 

51  На терезах Феміди. До Дня юриста 7 жовтня СЦ 

52  Людина. Природа. Екологія 8 жовтня ІБВ 

53  «Україна – земля козацька»: до дня Українського козацтва -- 12 жовтня ВОК 

54  Славетні лицарі українського народу. До Дня українського козацтва 13 жовтня СЦ 
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55  «Інновації в галузі розвитку автомобільної індустрії» присвячену (до дня автомобіліста) 16 жовтня ВІП 

56  Україна в полум'ї війни. До Дня визволення України від фашистських загарбників 26 жовтня СЦ 

57  «Перлина Середземномор’я»: з нагоди Національного свята Турецької республіки – Дня республіки 29 жовтня ВЛІМ 

58  Шлях до здоров'я 2 листопада ІБВ 

59  Українська мова – духовний скарб народу 6 листопада ВУ 

60  «З рідним словом міцніє держава»: до Дня української писемності та мови 9 листопада ВОК 

61  Вони багаті серцем. До Міжнародного дня незрячих людей 11 листопада СЦ 

62  Цукровий діабет: провідні тенденції лікування. До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом 12 листопада СЦ 

63  «Міжнародні та європейські стандарти – засіб забезпечення якості роботи підприємств» (до 

Європейського тижня якості) 

12 листопада ВІП 

64  Аграрна наука – виробництву. До Дня працівників сільського господарства 13 листопада СЦ 

65  Зміни та доповнення до КЗоП 16 листопада ІБВ 

66  Євромайдан. Як це було? До Дня гідності та свободи 18 листопада СЦ 

67  «Бренд сучасної Європи»: з нагоди Національного дня Монако 19 листопада ВЛІМ 

68  Пам’ять єднає. До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. 20 листопада СЦ 

69  Українська діаспора як суспільний феномен 23 листопада ВУ 

70  «Психологія екстремальних і кризових ситуацій» 23 листопада ВОК 

71  Ми духом незламні. До Міжнародного дня людей з інвалідністю 2 грудня СЦ 

72  Я – волонтер! І я цим пишаюсь! До Міжнародного дня волонтерів 4 грудня СЦ 

73  Військова техніка та озброєння (до дня Збройних сил України) 4 грудня ВІП 

74  Становлення Збройних сил України. До Дня Збройних сил України 4 грудня СЦ 

75  Визначні видання місцевого друку кінця ХІХ – початку ХХ ст. 7 грудня ВУ 

76  Сучасні бібліографічні видання України 9 грудня ІБВ 

77  Поліція і права людини. До Міжнародного дня прав людини 11 грудня СЦ 

78  «Різдвяно-новорічні передзвони»»: до новорічних та різдвяних свят 18 грудня ВОК 

79  Багатства рідної природи 21 грудня ВУ 

80  Фольклор та народна творчість 21 грудня ІБВ 

81  «Свято Різдва Христова в країнах світу» 24 грудня ВЛІМ 

Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат 

 «Натхнення, творчість та любов до професії» (до 65-річчя від дня народження М. М. Чегринець, 

головного бібліотекаря відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних 

7 січня КБ 
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каталогів) 

 До 225-річчя від дня народження О. С. Грібоєдова 15 січня НДВК 

 «Дивовижний світ пригодницьких романів»: до 170-річчя від дня народження французького 

письменника П’єра Лоті 

19 січня ВЛІМ 

 Духовна скарбниця Слобожанщини: До 100-річчя заснування Харківського історичного музею імені 

М. Ф. Сумцова 

20 січня ВУ 

 «25 років дій, змін, успіху» (до 25-річчя з дня заснування УБА) 1 лютого КБ 

 Велетень машинобудування: До 125-річчя заснування ДП «Завод ім. Малишева» 4 лютого ВУ 

 «Майстер соціальної прози»: до 135-річчя від дня народження американського письменника Сінклера 

Льюїса 

7 лютого ВЛІМ 

 «Твори Т.Г. Шевченка іноземними мовами у бібліотеці» 25 лютого ВЛІМ 

 Образ України в творах Т. Г. Шевченка: До 180-річчя з дня виходу «Кобзаря» 2 березня ВУ 

 Міст у майбутнє. До 150-річчя від дня народження Є.О.Патона 2 березня СЦ 

 У книжках треба шукати здивування. До 60-річчя українського письменника Ю. Андруховича 13 березня СЦ 

 «Романтичний світ почуттів»: до 190-річчя від дня народження німецького письменника Пауля Хейзе 15 березня ВЛІМ 

 «Лицар української поезії»: До 125-річчя від дня народження Максима Рильського. 16 березня ВУ 

 До 125-річчя від дня народження М. Т. Рильського. 19 березня НДВК 

 «Лідер українських неокласиків»: До 130-річчя від дня народження Миколи Зерова. 15 квітня ВУ 

 Перший Нобелівський лауреат Слобожанщини: До 175-річчя з дня народження Іллі Мечникова 13 травня ВУ 

 «Від бібліотекаря до вченого» (до 85-річчя українського бібліотекознавця, бібліографа, дослідника, 

педагога Н. М. Березюк 

10 червня КБ 

 До 80-річчя від дня народження С. Б. Шоломової 15 червня НДВК 

 Камертон поезії Ліни Костенко. З нагоди 90-річчя поетеси. 10 липня ВЛІМ 

 Володимир Винниченко в літературі, мистецтві і політиці: До 140-річчя з дня народження 13 липня ВУ 

 «Професійне завдання – якісне комплектування фонду» (до ювілею А. В. Філатової, завідуючої 

відділом наукового формування документних ресурсів та документообміну) 

9 серпня КБ 

 «Майстер наукової фантастики»: до 100-річчя від дня народження американського письменника Рея 

Бредбері 

22 серпня ВЛІМ 

 Творча спадщина Олександра Потебні: До 185-річчя з дня народження вченого. 15 вересня ВУ 

 «Особлива достовірність життя»: до 210-річчя від дня народження англійської письменниці Елізабет 

Гаскелл 

29 вересня ВЛІМ 
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 До 150-річчя від дня народження О. І. Купріна 29 вересня НДВК 

 Прижиттєві видання творів та автограф Сергія Єсеніна у фондах ХДНБ: до 125-річчя від дня 

народження 

3 листопада НДВК 

 Новознайдені писемні та друковані пам’ятки національного та світового значення у колекціях ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка 

8 жовтня НДВК 

 «Людська симфонія життя»: до 135-річчя від дня народження французького письменника Франсуа 

Моріака 

11 жовтня ВЛІМ 

 «Запорізький батько» українського козацтва: До 160-річчя з дня народження Дмитра Яворницького 20 жовтня ВУ 

 «Яскрава постать харківської бібліотечної науково-освітньої школи» (до 70-річчя Н. М. Кушнаренко, 

лідера харківської бібліотечної науково-освітньої школи, доктора педагогічних наук, професора ХДАК, 

заслуженого працівника культури України, дійсного члена Міжнародної академії інформатизації при 

ООН) 

21 жовтня КБ 

 «Непередбачуваність людських метаморфоз»: до 130-річчя від дня народження австрійського 

письменника Роберта Музіля 

6 листопада ВЛІМ 

 Цінні видання сучасних вітчизняних видавництв. До Дня української писемності та мови 9 листопада НДВК 

 До150-річчя від дня народження І. О. Буніна 22 листопада НДВК 

 Видатний український ортопед-травматолог: До 135-річчя з дня народження Михайла Ситенка 23 листопада ВУ 

 «Його життя – взірець служіння бібліотеці» (до 115-річчя від дня народження Г. А. Мірошниченка, 

українського бібліотекознавця, директора ХДНБ у 1949-1969 рр.) 

1 грудня КБ 

 Прижиттєві рідкісні та цінні видання творів А. А. Фета. До 200-річчя від дня народження 5 грудня НДВК 

 Виставка до 110-річчя від дня народження архітектора та краєзнавця О. Ю. Лейбфрейда 23 грудня ВУ 

 «Витончений психолог людських душ": до 245-річчя від дня народження англійської письменниці 

Джейн Остін 

16 грудня ВЛІМ 

 «Юрій Вороний: життєвий подвиг основоположника української трансплантології» (до 125-річчя від 

для народження) 

21 грудня ВІП 

 «Бібліотекар з великої літери» (до 70-річчя від дня народження В. В. Мирошнікової, заступника 

директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1995–2011 рр.) 

23 грудня КБ 

Віртуальні книжкові виставки 

82  Продовження віртуальної виставки «Реклама». I–IV кв. СЦ 

83  Від Харківської губернської публічної до Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка  

I–IV кв. КБ 

84  Вікно в минуле («скарби» забутих речей у книгах) I–IV кв. КБ 
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85  Поповнення віртуальної виставки «Із історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини» 

відомостями про Вернадського Володимира Івановича 

квітень ВІП 

86  Поповнення віртуальної виставки «Із історії винахідництва» відомостями про О. П. Мчедалова-

Петросяна 

липень ВІП 

87  Поповнення Інформаційного проєкту «Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В.Г. Короленка» – 

інформацією про Євгена Павловича Пивоварова – доктора технічних наук, професора кафедри 

технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

березень ВІП 

88  Поповнення Інформаційного проєкту «Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В.Г. Короленка» – 

інформацією про  народного депутата України, а також про Володимира Петровича Семиноженка 

червень ВІП 

89  Он-лайн вікторина «Літературна Харківщина» (ч. 4) лютий ВУ 

90  Людина з «химерним йменням»: До 125-річчя від дня народження письменника Майка Йогансена» червень ВУ 

91  Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому (доповнення) травень ВУ 

92  Реліквії музичного Харкова: До 175-річчя видатного музиканта Іллі Слатіна грудень ВУ 

93  До дня Героїв Небесної Сотні лютий ВУ 
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ДОДАТОК 11 

РОБОТА КЛУБІВ 

 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Організація роботи клубів ВІП 

КЛУБ «КЛІК» Знайомство з святковими QR вітаннями. 6 січня ІБВ  

I засідання Віртуальні різдвяно-новорічні подорожі 

Європою. 

13 січня ІБВ  

II засідання Калейдоскоп музейних скарбів у вимирі часу. 

Екскурсія до Харківського історичного музею 

ім. М.Ф Сумцова. 

22 січня ІБВ  

ІІІ засідання Дія в дії. Знайомство с національною онлайн-

платформою з цифрової грамотності. 

Тестування на базові цифрові навичкі. 

3 лютого ІБВ  

ІV засідання Гамлет Зінківській online та offline. Відвідання 

Єрмілів-центру. 

12 лютого ІБВ  

V засідання Створення чатгрупи. Правила поведінки й 

спілкування у груповому чаті. 

10 квітня ІБВ  

VІ засідання Налаштування відео, звуку при спілкуванні у 

груповому чаті. 

11 квітня ІБВ  

VІІ засідання Перестороги при використанні гаджетів. 14 квітня ІБВ  

VІІІ засідання Створення власного кабінету у комунальних та 

банківських установах. 

16 квітня ІБВ  

ІX засідання Алгоритм підключення до вебінарів, прямих 

трансляцій. 

21 квітня ІБВ  

X засідання Пересторогі при груповому спілкуванні у чаті. 

Самовидалення з групового чату. 

22 квітня ІБВ  

XІ засідання Чат-вечірка «Три К – КЛІК, корона-19, 

комунікація» 

29 квітня ІБВ  

XІІ засідання Як найкрайще зупинити мить, або вчимося 

робити гарні фото. Редагування світлин. 

05 травня ІБВ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

XІІІ засідання Селфі. 12 травня ІБВ  

XІV засідання Очищення пам’яті смартфону. Налаштування 

окремих функцій смартфону. 

19 травня ІБВ  

XV засідання Скріншоти. 26 травня ІБВ  

XVІ засідання Голосові повідомдення. 28 травня ІБВ  

XVІІ засідання Створення й видалення груп у месенджері. 02 червня ІБВ  

XVІІІ засідання Керування власною сторінкою у фейбуці. 11 червня ІБВ  

XIX засідання Віртуальні можливості ХДНБ ім. 

В.Г. Короленка – електроний каталог. 

16 червня ІБВ  

XX засідання Дістанційні форми навчання 17 липня ІБВ  

XXІ засідання Відеоурок – ефективна форма дистанційного 

навчання 30 липня 

ІБВ  

XXІІ засідання Відеоурок. Обговорення у чаті групи. 7 серпня ІБВ  

XXІІІ засідання COVID-19. Офіційні інформаційні джерела. 13 серпня ІБВ  

XXІV засідання Чат-спілкування. Обговорення онлайн-уроку 

№ 2. 17 серпня 

ІБВ  

XXV засідання «Поличка». Виставка портретів українських 

письменників у Харківському літературному 

музеї. 19 серпня 

ІБВ  

XXVІ засідання Урок № 3. Сайти-агрегатори. 28 серпня ІБВ  

XXVІІ засідання Чат-спілкування. Онлайн обговорення уроку 

№3. 4 вересня 

ІБВ  

XXVІІІ засідання Відеорок № 4. Покупки в інтернеті. 11 вересня ІБВ  

XXIX засідання Чат-спілкування. Онлайн обговорення уроку 

№ 4. 18 вересня 

ІБВ  

XXX засідання Історія відділу інформаційно-бібліографічної 

роботи у цифровому вимірі. 1 жовтня 

ІБВ  

XXXІ засідання Віртуальне поруч з послом ФРН Фельдгузен. 

Віртуальна та доповнена реальність. 15 жовтня 

ІБВ  

XXXІІ засідання Пошук друзів у соцмережах і месенджерах. Чат-

спілкування. 

13 

листопада 

ІБВ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

XXXІІІ засідання Святкування 7 річниці інтернет-клубу «КЛІК» у 

віртуальному просторі. 

20 

листопада 

ІБВ  

XXXІV засідання «Віртуально у рік новий». Різдвяно-новорічні 

посиденьки онлайн. 29 грудня 

ІБВ  

Клуб «Громадські ініціативи» Проведено 7 засідань  ВІП  

I засідання Обговорення соціально-економічного проєкту 

«Забудова з новими енергозберігаючими 

технологіями» 

25 січня ВІП  

II засідання Обговорення  проєктів, що сприятимуть 

розвитку територіальних громад «Громадські 

ініціативи». 

5 лютого ВІП  

ІІІ засідання Обговорення питань, пов’язаних із отриманням 

та приватизацією землі 

11 березня ВІП  

ІV засідання «Ініціювання щодо підвищення культури та 

правової свідомості у громадському 

суспільстві» 

22 липня ВІП  

V засідання Обговорювалась інформація щодо змін в законі 

про місцеві вибори, участь у передвиборчій 

компанії та висування кандидатів у депутати 

місцевого самоврядування 

29 липня ВІП  

VІ засідання «Інформаційно-просвітницькі центри в 

територіальних громадах Харківщини». 

5 серпня ВІП  

VІІ засідання Створення інформаційно-просвітницького 

центру «Школа конституції» в Будинку науки і 

техніки м. Харкова 

19 серпня ВІП  

Клуб лікувально-оздоровчих 

технологій 

Проведено 3 засідання: на тему I–IV кв. ВІП  

I засідання «Омолодження як система регенерації 

організму». 

12 лютого ВІП  

II засідання «Секрети краси, молодості і здоров’я» 5 березня ВІП  

ІІІ засідання «Методи усунення першопричин усіх 19 жовтня ВІП  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

захворювань – ПАНАЦЕЯ» 

Клуб «Екологія і довкілля» Проведено 5 засідань:  ВІП  

I засідання «Харчові дикорослі рослини». 26 червня ВІП  

II засідання «Інь і янь у травознавстві і харчуванні» 27 червня ВІП  

ІІІ засідання «Правові аспекти збору і використання 

лікарських рослин та інших природних 

ресурсів» 

30 червня ВІП  

ІV засідання Демонстрація та обговорення документального 

фільму екологічної тематики «34 роки трагедії 

на Чорнобильській АЕС» 

13 серпня ВІП  

V засідання «Використання дикорослих рослин у харчуванні 

людини» 

8 вересня ВІП  

Засідання клубу «Краєзнавець» Проведено 2 засідання.    

I засідання «Художники Харківського політехнічного 

інституту – від Олексія Бекетова до Сергія 

Браткова і далі» 

24 січня ВУ  

II засідання «Історик Наталя Полонська-Василенко та її 

репресована Шевченкіана» 

21 лютого ВУ  

Клуб інтелектуального кіно Проведено 3 засідання.  СЦ  

I засідання Всеукраїнська мережа «Нове британське кіно – 

2019». Перегляд та обговорення стрічки фільм 

«Звір» 

11 лютого СЦ  

II засідання Показ документального фільму «За лаштунками 

Віденської опери».  

6 жовтня СЦ  

ІІІ засідання Перегляд та обговорення фільму «Мій друг – 

Зигмунд Фройд». 

13 жовтня СЦ  

Клуб вишивки «Успіх» Проведено 1 засідання. Нові орнаменти 

сучасної вишивки 

3 березня СЦ  

Клуб «У колі друзів» (Пушкінський 

клуб) 

Проведено 2 засідання. 

«Пушкін у фінансових тисках. До Дня памяті 

поета» 

5 лютого СЦ  
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Зміст роботи Результати виконання Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

Австрійський розмовний клуб 

«VindobonaCamp»  

Проведено 3 засідання. I–II кв. ВЛІМ Австрійська 

бібліотека 

I засідання «Teilnahme ist wichtiger als Sieg, oder? / Участь 

важливіша за перемогу, або…?» 

25 січня  ВЛІМ Австрійська 

бібліотека 

II засідання «Weltveränderung / Світові зміни» 8 лютого ВЛІМ Австрійська 

бібліотека 

III засідання «Kinderträume / Дитячі мрії» 29 лютого ВЛІМ Австрійська 

бібліотека 

Есперанто-клуб «Ардо» Проведено 1 засідання. I кв. ВЛІМ  

I засідання «Periodaĵoj en Esperanto / Періодичні  

видання мовою есперанто» 

23 лютого ВЛІМ  

 

ДОДАТОК 12 

 

 

СКЛАД БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ ХДНБ  

 
 

Посада 

Всього За освітою За стажем роботи (загальн.) 

штатних 

одиниць 

 

осіб 

Повна вища Базова вища 

До 5 років Понад 10 років 
Всього 

У т. ч. 

бібліотечна 
Всього 

У т. ч. 

бібліотечна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор 1 1 1 1    1 

Заступник директора 3 3 3 3    3 

Учений секретар 1 1 1 1    1 

Зав. відділів 19 19 19 16   1 18 

Зав. секторів 51 51 49 31 2  1 45 

Головні б-карі, б-графи 25 25 25 21    18 

Провідні бібліотекарі 14 14 13 10 1 1  14 

Б-карі, б-графи І категорії 184 184 152 77 30 20 16 145 
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Б-карі ІІ категорії 8 8 7 3   8  

Бібліотекарі 17 17      17 

Методисти І категорії 5 5 5 5    5 

Редактор І категорії 7 7 7 3    7 

ВСЬОГО 335 335 282 171 33 21 26 274 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

Структурні підрозділи бібліотеки 

 

ВАД  відділ архіву та діловодства 

ВАК відділ наукової обробки документів і організації алфавітних каталогів 

ВБІСТ відділ впровадження бібліотечно-інформаційних систем і технологій та підтримки баз даних 

ВІП відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів 

ВКР відділ консервації і реставрації 

ВЛІМ відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків 

ВОК відділ обслуговування користувачів 

ВОФ відділ наукової організації і використання основного фонду 

ВРД відділ комплексної репрографії документів і формування страхового фонду 

ВСК відділ наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів 

ВУ відділ «Україніка» імені Т. Г. Шевченка 

ВФД відділ наукового формування документних ресурсів і документообміну 

ІБВ відділ інформаційно-бібліографічної роботи 

ІРЦ інформаційно-ресурсний центр 

ІЦ інтернет-центр 

КБ кабінет бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної 

МБА і ЕДД відділ міжбібліотечного абонемента та електронної доставки документів 

НВВ науково-видавничий відділ 

НДВК науково-дослідний відділ документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів 

НМР відділ науково-методичної роботи 

НЧЗ німецький читальний зал 

СЦ соціокультурний центр 

 

Установи, організації, творчі об'єднання, асоціації, інші 

 

АІБС  автоматизована інформаційна бібліотечна система 

БД  база даних 

БДУКіМ  Білоруський державний університет культури і мистецтв 
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ВД  видавничий дім 

ГАК  генеральний алфавітний каталог 

ГО  громадське об'єднання  

ДА ВГ «Основа»  дистанційна академія Видавничої групи «Основа» 

ДАХО  Державний архів Харківської області 

ДУ  державна установа 

ЕК   електронний каталог  

ЄРК  єдина реєстраційна картотека 

ЗВО  заклад вищої освіти 

ЗОШ  загальноосвітня школа 

МКІП  Міністерство культури та інформаційної політики України 

МКМС  Міністерство культури молоді та спорту України 

МКО  міжнародний книгообмін 

МО  методичне об'єднання 

МОЗ  Міністерство охорони здоров’я 

НАФ  національний архівний фонд 

НБ  наукова бібліотека 

НБУВ  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

НІБУ  Національна історична бібліотека України 

НМЦ   навчально-методичний центр 

НПБУ   Національна парламентська бібліотека України ім. Ярослава Мудрого 

НТБ  науково-технічна бібліотека 

НТУ «КПІ»   Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 

НТУ «ХПІ»  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

НФАУ  Національний фармацевтичний університет 

НЮУ   Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

ОБД   обласна бібліотека для дітей 

ОКЗ   обласний комунальний заклад 

ОННБ  Одеська національна наукова бібліотека 

ООС  операція об’єднаних сил 

ОП  обов’язковий примірник 

ОТГ  об’єднана територіальна громада 
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ОУНБ  обласна універсальна наукова бібліотека 

ОФ   обмінний фонд 

ПЗ  програмне забезпечення 

ПФ  підсобний фонд 

ТОВ  товариство 

УБА  Всеукраїнська громадська організація Українська бібліотечна асоціація 

УДК  універсальна десяткова класифікація 

УІК  український інститут книги 

УКФ  український культурний фонд 

ФБ ХНАУ   фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва 

ФДП  фонд документних пам’яток 

ФЕД  фонд електронних документів 

ФОЗ  фонд основного зберігання 

ХВКМ  Харківський вищий коледж мистецтв 

ХГБ  Харківська громадська бібліотека 

ХДАДТ  Харківський державний академічний драматичний театр імені Т. Г. Шевченка 

ХДАК  Харківська державна академія культури 

ХДАДМ  Харківська державна академія дизайну та мистецтв 

ХДНБ  Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 

ХДУХТ  Харківський державний університет харчування та торгівлі 

ХМАПО  Харківська медична академія післядипломної освіти 

ХНАТОБ   Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка 

ХНАУ «ХАІ»  Харківський національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

ХНАУ  Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

ХНЕУ  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

ХНМУ  Харківський національний медичний університет 

ХНПУ   Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 

ХНТУСГ  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка 

ХНУ   Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

ХНУМ   Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревького 

ХНУМГ  Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова 

ХОБД  Харківська обласна бібліотека для дітей 
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ХОБЮ  Харківська обласна бібліотека для юнацтва 

ХОВ УБА  Харківське обласне відділення (філія) ВГО Українська бібліотечна асоціація 

ХОДА  Харківська обласна державна адміністрація 

ХОНМЦПКПКЗ  Харківський обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх 

закладів 

ХОРТВіР  Харківське обласне товариство винахідників і раціоналізаторів 

ХОУНБ  Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

ЦБ   центральна бібліотека 

ЦБС  центральна бібліотечна система 

ЦДНТБ  центральна державна науково-технічна бібліотека 

ЦМБ   центральна міська бібліотека  

ЦНБ  центральна наукова бібліотека 

 

 


