
1 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник  відділу  літератури,  читання  та 

бібліотечної справи управління з питань мовної 

політики та літератури Міністерства культури, молоді та спорту 

України 

С. Г. Сивокінь 

«____»_______________2019 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор 

Харківської державної 

наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка 

В. Д. Ракитянська 

«____»_______________2019 р. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ імені В. Г. КОРОЛЕНКА 

НА 2020 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2019 



2 

 

 

ЗМІСТ 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ В 2020 

РОЦІ…………………………………………………………………Ошибка! Закладка не определена. 

1 УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПОЛІТИКИ ..................................................................................................................... 1 

2 НАУКОВА РОБОТА .................................................................................................................................................................................................... 12 

2.1 УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, КОЛЕГІЙ, РЕДКОЛЕГІЙ ................................................................................. 12 

2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, ІНШИХ ЗАХОДІВ................................................................ 13 

2.3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ....................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.4 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ............................................................................................................................................................. 19 

2.5 НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.6 НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ. РОБОТА ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ............................................................... 26 

3 ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ........... Ошибка! Закладка не определена. 

4 ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ. ДОКУМЕНТООБМІН .................................................................................... 34 

5 КАТАЛОГІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ. СТВОРЕННЯ БД ...................................................................................................................................... 36 

6 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. .................................................................................................................................................................. 37 

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ ТА ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

7 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА ................................. Ошибка! Закладка не определена. 

8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ .................................................................................................................................. 43 

9 СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ .............................................................................................................. 47 

10 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

11 РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ДОДАТКИ ........................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
ДОДАТОК 1 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ДОДАТОК 2 ЗАХОДИ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ХДНБ................................................................................................. 54 

ДОДАТОК 3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ДОДАТОК 4 ПЛАН ВИСТАВОК ................................................................................................................................................................................ 59 

ДОДАТОК 5 НОНЕЛЕКТРОННІ ТА ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ. ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВОшибка! Закладка не 

определена. 
ДОДАТОК 6 ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ОЦИФРУВАТИ ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ................................................................................................................................................................................................ 74 

 

file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727437
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727437
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727438
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727439
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727440
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727441
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727442
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727443
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727444
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727445
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727446
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727447
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727448
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727449
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727450
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727451
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727452
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727453
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727454
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727455
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727456
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727457
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727457
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727459
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727459
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727461
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727461
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727463
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727463
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727465
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727465
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727467
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727467
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727469


3 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ В 2020 РОЦІ 
 

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (ХДНБ) – провідний культурний, освітній, науковий, 

інформаційний державний заклад всеукраїнського рівня, що виконує функції науково-дослідного, науково-методичного центру з 

бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства, бере участь у розробленні та реалізації державної політики в 

бібліотечній справі. ХДНБ є загальнодоступною та забезпечує право громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до 

інформаційних ресурсів. 

У 2020 році робота бібліотеки буде спрямована на виконання цільових завдань Міністерства культури, молоді та спорту України 

(МКМС), окреслених Програмою діяльності Уряду до 2025 року (схвалена Кабінетом Міністрів України від 29 вересня 2019 р.) та 

стратегічними кроками Державного агентства з питань мистецтв України (презентованих на засіданні Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики МКМС України В. Бородянським 12 листопада 2019 р.), «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.» (затверджена конференцією УБА від 22 листопада 2018 р.), яка 

базується на аналізі діяльності Асоціації та загальносвітових трендів, що визначатимуть у найближчій перспективі розвиток бібліотечно-

інформаційної справи, ключових ініціатив Стратегічного плану ІФЛА на 2016–2021 рр., міжнародного проєкту «Роль бібліотек у реалізації 

Глобальних цілей сталого розвитку ООН до 2030 р.». 

Реалізації цільових орієнтирів МКМС сприятимуть соціально-значущі науково-просвітницькі, навчально-освітні, інформаційні та інші 

проєкти, заплановані бібліотекою на 2020 рік.  

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та Українською бібліотечною асоціацією 

(УБА) Бібліотека сприятиме розвитку цифрової грамотності, долучившись до національної кампанії з цифрової грамотності «Будь на 

часі!» та популяризуватиме інформацію про проєкт «Дія. Цифрова освіта». Також передбачається надання доступу до безкоштовного 

навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. 

Знаменна подія 2020 року – 190-річчя від часу заснування ХДНБ. З цієї нагоди заплановано комплекс наукових, інформаційних та 

просвітницьких заходів. 
 

2 НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. Провідні фахівці планують працювати у складі робочих груп з реалізації Стратегії розвитку 

бібліотечної справи на період до 2025 року; братимуть участь у роботі підкомітету ПК 4 «Бібліотечна діяльність» Технічного комітету 

стандартизації ТК 144 «Інформація і документація», робочої групи з підготовки нової редакції Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу» (В. Д. Ракитянська), міжвідомчої робочої групи з лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем, 

міжвідомчої комісії з впровадження УДК. 

Серед наукових заходів, запланованих на 2020 рік – XXІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 

2020» (за підтримки МКМС), присвячена 190-річчю ХДНБ, міжнародний науково-просвітницький проєкт «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959
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поза часом і кордоном», присвячений 150-річчю від дня народження видатного бібліотекознавця. Заплановано створення інтегрованого 

меморіального ресурсу наукової спадщини та діяльності видатного бібліотекознавця з розбудови бібліотечної справи в Україні та 

зарубіжних країнах за результатами наукових експедицій (за участю шести бібліотек України); популяризація наукових здобутків і 

креативних ідей молодих спеціалістів бібліотек шляхом проведення Всеукраїнського конкурсу імені Л. Б. Хавкіної за підтримки УБА.  

Відбудуться регіональний круглий стіл «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у контексті заходів зі збереження національної 

культурної спадщини», п’ятий Фестиваль науки на тему «Наука ХХІ століття: інновації в харчовій галузі та ресторанному бізнесі», 

ХІV науково-практична конференція «Проблеми винахідницької і раціоналізаторської діяльності в Харківській області» до Дня 

винахідника і раціоналізатора України, науково-практичний семінар «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні» (до 

другого етапу щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна власність») та інші заходи. 

Забезпечуватиметься участь фахівців у масштабних наукових заходах бібліотечної спільноти, які проводитимуться в Україні, Харкові, 

закордоном (у межах проєктної діяльності) тощо. 

2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Здійснюватиметься науково-дослідне забезпечення наповнення порталу «Культурна 

спадщина України». Продовжуватиметься підготовка наукових матеріалів – пропозицій до Державного реєстру національного культурного 

надбання, згідно з «Порядком відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного 

надбання» (затвердженого наказом Міністерства культури України від 14.06.2016 р. № 437). 

Планується участь у загальнодержавному дослідженні «Українська бібліотечна енциклопедія» (доопрацювання статей). У межах 

регіонального корпоративного проєкту «Бібліотечна енциклопедія Харківшини» (http://libenc.korolenko.kharkov.com) продовжиться 

підготовка та публікація статей за участю авторів бібліотек-партнерів, у т. ч. закладів вищої освіти (ЗВО), інших закладів. Будуть 

опрацьовуватися матеріали до рубрик «Персоналії», «Документні фонди», «Науково-методична робота, інноваційна практика», «Інтеграція 

діяльності бібліотек, архівів, музеїв» та ін. 

Провідними будуть також документознавчі, теоретико- та історико-книгознавчі дослідження. У межах дослідження «Колекції 

документних пам’яток у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія формування, характеристика складу» здійснюватиметься вивчення 

колекцій кириличних рукописних книг, українських, іноземних стародруків, рідкісних та цінних періодичних видань, автографічних 

пам’яток, книг з екслібрисами. Продовжаться дослідження особових архівних фондів діячів науки та культури. За напрямом «Документне 

пам’яткознавство, книгознавство, бібліотекознавство: актуальні питання теорії та практики» планується збір та обробка матеріалів за темою 

«Колекція архівних та книжкових пам’яток у фондах наукової бібліотеки: теоретичні основи колекціонування, термінологічний аспект». 

Проводитимуться експертні дослідження документних пам’яток та підготовка відповідних експертних висновків. Заходи з державної 

експертизи (за замовленнями державних служб та установ, фізичних осіб); з наукової експертизи без статусу державної: експертні 

дослідження документних пам’яток з приватних колекцій (зокрема документів, що пропонуватимуться бібліотеці), фондових документів 

ХДНБ (повторні та додаткові експертизи). 

Проведення досліджень «Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном», 

«Формування електронного архіву документів бібліотеки: зарубіжний і вітчизняний досвід» націлено на розкриття історико-

культурного значення ХДНБ та активну підготовку до відзначення 190-річчя з часу заснування бібліотеки. З цією метою триватиме 

http://libenc.korolenko.kharkov.com/
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опрацювання матеріалів в меморіальному, архівному фондах бібліотеки, Державному архіві Харківської області (ДАХО), сторінок розділу 

«Історія» веб-сайту ХДНБ («Історіографія», «Будівлі бібліотеки», «Нагороди», «Персоналії бібліотеки»); історії структурних підрозділів, 

окремих напрямів роботи бібліотеки (укладання історичних довідок, видань і публікацій за визначеними темами).  

У межах дослідження «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» значна увага буде приділена вивченню та введенню 

у науковий обіг меморіальної та епістолярної спадщини Л. Б. Хавкіної, її внеску у розвиток бібліотечної справи України (за участю ХДАК, 

НБУВ, ОННБ, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, інших найбільших бібліотек країни та зарубіжних). 

3 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Пріоритетними будуть завдання конкретизації діяльності ХДНБ як методичного центру 

всеукраїнського значення відповідно до стратегічних пріоритетів, визначених МКМС; участь у роботі колегіальних органів з удосконалення 

нормативно-правової бази бібліотечної галузі України; моніторинг інноваційних процесів, стимулювання розвитку нововведень шляхом їх 

відслідковування, виявлення, аналізу та диференційованого впровадження; розвиток експертно-діагностичного напрямку в методичній та 

інших напрямах діяльності бібліотек; формування професійного інформаційно-комунікативного простору; консультаційно-методична 

допомога бібліотекам України в удосконаленні їх діяльності. 

Фахівці бібліотеки братимуть участь у розробці та громадському обговоренні проєктів нормативно-правових документів з 

бібліотечно-інформаційної діяльності (стандартів, положень, інструкцій),  

Продовжиться реалізація навчально-інноваційного проєкту «Школа бібліотечного журналіста». Його мета: сприяння професійному 

розвитку бібліотекарів і створення позитивного іміджу бібліотек як безкоштовних відкритих центрів доступу до інформації, посилення 

міждисциплінарної співпраці зі ЗМІ різного рівня; завдання: засвоєння учасниками методів, прийомів, засобів та практичних навичок 

журналістської діяльності. У межах проєкту заплановані VIII всеукраїнська школа бібліотечного журналіста (у квітні), дистанційний курс 

«Журналістика в бібліотеці/Журналістика в школі» (у партнерстві з ДА «Основа» та корпорацією «Ранок» 3-тижневі модулі, у лютому-

березні та листопаді; платформа Moodle), окремі заняття-тренінги (протягом року, у партнерстві зі «Школою практичної журналістики», за 

підтримки ХОВ УБА). Розвиватиметься професійна співпраця з колегами Республіки Білорусь. Як очікуваний результат: бібліотекарі 

створюють цифрові активи, кросмедійний контент, застосовують мультиплатформність, що сприяє поширенню інформації про бібліотеки як 

сегмент українського культурного простору. 
За підтримки ХОВ УБА відбудеться регіональний круглий стіл «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у контексті заходів зі 

збереження національної культурної спадщини». Мета – розкриття історії, визначення особливостей приватного колекціонування 

документних пам’яток в Україні, зокрема у харківському регіоні, протягом ХVIII – на початку ХХІ ст., з’ясування специфіки та шляхів 

удосконалення комунікації державних бібліотек, архівів та музеїв з колекціонерами, висвітлення проблеми забезпечення збереження 

приватних колекцій як частки національної культурної спадщини; завдання – обмін досвідом з роботи працівників бібліотек, архівів та 

музеїв, з колекціонерами, налагодження більш тісної комунікації з найвідомішими колекціонерами документних пам’яток в Україні та 

регіоні. У підсумку, як очікуваний результат, – підвищення кваліфікації працівників бібліотек, архівів та музеїв з питань співпраці з 

колекціонерами документних пам’яток, інформування колекціонерів про можливі шляхи забезпечення збереження та розкриття особистих 

колекцій пам’яток писемності та друку, інших документних пам’яток регіонального, національного та світового значення; про умови 

дарування, тимчасового зберігання та закупівлі пам’яток культури державними установами. 
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Заплановані регіональний науково-практичний семінар «Бібліотеки і реформа децентралізації» (спікер – Н. І. Розколупа, заступник 

генерального директора з наукової роботи НБУ імені Ярослава Мудрого), марафон печа-куча молодих бібліотекарів Харкова «Дорожня 

мапа бібліотечних інновацій» (разом з ХОБЮ, корпорацією «Ранок», ЦРБ ім. І. С. Тургенєва м. Харкова), тренінг для харківських 

публічних бібліотек «Бібліотеки у віртуальному просторі» (на базі ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського) та ін. методичні заходи, орієнтовані на 

професійний розвиток фахівців. 

Особлива увага приділятиметься вивченню, аналізуванню та популяризації бібліотечних інновацій, зокрема зарубіжних, шляхом 

підготовки та публікації дайджесту бібліотечних інновацій «БібліоSpace» (вип. 6), який користується значним попитом бібліотечної 

громадськості. 

Продовжаться координування та кооперування методичної і науково-дослідної діяльності бібліотек – методичних центрів Харкова, 

яке здійснюватиметься в основному в межах діяльності секції науково-методичної та науково-дослідної роботи ХОВ УБА, організаційно-

методичне забезпечення корпоративних проєктів «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», БД «Метабібліографія Харківщини», 

«Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова», «Електронний зведений каталог періодичних видань», 

«Бібліотеки Харкова», корпоративної діяльності бібліотек у межах проєкту «Взаємодія».  

Буде актуалізовано віртуальні професійні ресурси ХДНБ – розділ сайту «Бібліотекарям», блоги «Школа бібліотечного 

журналіста», «Регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проєктів імені Л. Б. Хавкіної», сторінку ХОВ УБА тощо. 

Надаватиметься консультативна допомога бібліотекарям України, у т. ч. в дистанційному режимі. Забезпечуватиметься проходження 

стажування викладачів профільних ЗВО (за запитом) та виробничої практики студентів. 

У межах роботи, спрямованої на професійний розвиток працівників ХДНБ, яка залишається пріоритетною, буде проведено цикл 

методичних заходів за темою «Грантові можливості для бібліотекарів: за матеріалами Школи соціального проєктування і грантрайтінга 

“Open Grants School”», адаптаційні курси для нових працівників «ХДНБ ім. В. Г. Короленка як інформаційний та науковий заклад 

культури державного значення», заняття з професійного розвитку працівників у межах роботи Технологічної групи бібліотеки. З метою 

розвитку комунікаційних засад бібліотеки особлива увага приділятиметься методичному забезпеченню впровадження Instagram у практику 

діяльності, зокрема шляхом проведення занять Insta-лаб «Instagram: розширюємо можливості комунiкацiï» та ін. 
1
 

4. НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У роботі з наукового управління особлива увага приділятиметься 

науковому обґрунтуванню та реалізації пріоритетних завдань ХДНБ відповідно до цільових установок МКМС, визначених Програмою 

діяльності Уряду до 2025 року та презентованих на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Актуальні питання 

організації роботи бібліотеки як закладу культури всеукраїнського значення, загальнодоступного мультифункціонального центру, який 

забезпечує право громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформаційних ресурсів розглядатимуться на засіданнях 

дорадчих органів бібліотеки
2
, науково-методичних рад (нарад) відділів.  

                                                 
1
 Перелік основних заходів подано у  Додатку 2 «Заходи з професійного розвитку працівників ХДНБ». 

2
 У Додатку 3 «Організація роботи дорадчих органів» подано прелік питань, що планується обговорити на засіданнях Вченої ради, Ради завідуючих 

відділами при директорі, Ради з формування та збереження документних ресурсів, Ради з питань обслуговування користувачів та ін. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959
file:///F:/план%20ХДНБ%20%20cl/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23ДОДАТОК%202
file:///F:/план%20ХДНБ%20%20cl/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23ОРГАНІЗАЦІЯ%20РОБОТИ%20ДОРАДЧИХ%20ОРГАНІВ
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Розвиватиметься маркетингова, фандрейзингова діяльність. Основним джерелом залучення додаткових коштів до бюджету 

залишаться платні послуги відповідно до затвердженого переліку, грантові проєкти, благодійні внески.  

Розпочнеться реалізація низки нових цільових соціально-значущих проєктів. Продовжиться реалізація проєктів «Австрійські 

бібліотеки за кордоном» за сприяння Федерального міністерства з європейських та міжнародних питань Республіки Австрія, «Німецькі 

читальні зали» за підтримки Центрального управління Ґете-Інституту (м. Мюнхен, Німеччина). У межах проєкту «Покращення 

можливостей для освіти, самоосвіти, творчої самореалізації та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у Харкові та 

Харківській області», який реалізується за підтримки Німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH та ХОДА, заплановано цикл заходів «Харківщина туристична». 

5. УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТНИМИ РЕСУРСАМИ. Головною метою цього напряму роботи залишається забезпечення якісного 

формування бібліотечного фонду, підвищення його інформаційного потенціалу, найповніше задоволення читацького попиту з різних галузей 

знань  

Основними джерелами документозабезпечення бібліотеки будуть: обов’язковий безоплатний примірник документів України; 

передплата періодичних видань та закупівля книг; державні та бюджетні програми поповнення бібліотечних фондів; документообмін з 

бібліотеками України; міжнародний документообмін; дари та інші безкоштовні надходження. 

Пріоритети надаватимуться залученню до фонду джерел, що користуються найбільшим попитом та сприяють розвитку суспільства, 

науки, освіти, громадсько-політичної сфери. Передбачається орієнтація на всі категорії користувачів з метою забезпечення відповідності 

складу фонду читацьким потребам, їх динамічному розвитку і досягнення максимального використання джерел на електронних та 

нонелектронних носіях. 

Планові показники нових надходжень видань складають 40000 прим., у т. ч. 17520 прим. Книжкових видань, 1400 брошур, 10000 прим. 

Журналів, 400 комплектів газет, 7000 авторефератів дисертацій, 2000 продовжуваних видань, 280 нотних, картографічних та образотворчих, 

400 прим. Електронних документів та 1000 ін. Фонд ХДНБ поповниться на 33850 прим. Українською мовою, 2135 прим. – іноземними, у 

т. ч. російською. Буде вилучено з бібліотечного фонду 20200 прим. Застарілих, зношених та непрофільних документів. 

Планується надходження до обмінного фонду 7000 прим., 1000 з яких буде передано до фонду ХДНБ, 6000 – до бібліотек та інших 

установ України. Сприятиме цьому розміщення інформації про наявність документів в обмінному фонді ХДНБ на веб-сторінці бібліотеки та 

інші види інформування бібліотек-партнерів. За міжнародним книгообміном у 2020 році заплановано надходження 250 документів і 

надсилання партнерам 101 примірника видань. 

Пріоритетною залишається робота з організації та збереження документних ресурсів за умов забезпечення оперативного доступу 

користувачів до документів на будь-яких носіях інформації. Продовжуватиметься системна діяльність зі збереження матеріальної основи 

документів: контроль за фізичним станом документів, дотримання оптимальних умов зберігання та використання документів, підтримка 

санітарно-гігієнічного режиму. Згідно з «Положенням про інвентаризацію активів і зобов’язань» та «Перспективним графіком проведення 

інвентаризації підсобних та спеціалізованих фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка», продовжиться інвентаризація бібліотечного фонду, зокрема 

фонду основного зберігання ВОФ (275 тис. прим.), фонду документних пам’яток НДВК (79 тис. прим.) та спеціалізованих фондів. З метою 

відображення достовірної інформації в електронному каталозі здійснюватиметься звіряння фонду журналів з ГАК (37 тис. прим.). Крім того, 
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планується продовжити звіряння картотеки газет ВОФ з ГАК ВАК з подальшим відображенням та редагуванням інформації в електронному 

каталозі. 

Відповідно до «Перспективного плану формування та розширення колекцій ФДП» продовжиться відбір та передача документів з 

основного фонду ВОФ до ФДП НДВК з метою формування та розширення колекцій документних пам’яток бібліотеки, удосконалення 

структури ФДП, забезпечення оптимальних умов його зберігання і використання колекцій ФДП; наукове розкриття та популяризація 

колекцій. Зберігання документних пам’яток буде організовано у відповідності до державних стандартів. З метою поліпшення умов обліку, 

зберігання та використання пам’яток, компактнішого їх розміщення у фондосховищі плануються комплекс робіт з пересування та 

раціонального розміщення колекцій ФДП у фондосховищі. А саме: заходи з удосконалення системи комплексного та спеціального 

зберігання особливо рідкісних та цінних пам’яток, колекції рукописних книг та архівних документів, архівних фондів особового та 

офіційного походження; редагування текстових та цифрових табличок-орієнтирів по фондах, колекціях, стелажах, полицях, сейфах; технічні 

роботи. 

З метою збереження оригіналів документів продовжиться відбір, фізична оцінка та передача журналів з фонду ВОФ для переведення 

на мікрофіші. Продовжиться оцифрування документів з основного фонду, друкованих пам’яток: Кирило Транквіліон Ставровецький. 

Зерцало богословіи. Почаїв, 1618; Джорджо Вазарі. Життєписи славнозвісних художників і архітекторів. – Флоренція, 1568; Леонардо да 

Вінчі. Трактат про живопис. – Париж, 1650. Перше видання; Галілео Галілей. Діалог про дві найважливіші системи світу. Ліон, 1641 

(останнє прижиттєве видання твору італійського вченого, з портретом автора). Здійснюватиметься оцифрування документів у 

незадовільному фізичному стані: «Бюллетень Харьковской Каменноугольной и железоторговой биржи» (1913, № 1), «Юг», (1918, № 5), 

«Бюллетень Харьковской торговой биржи» (1926, № 253), «Знання» (Харків, 1926 № 1). 

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. У системі обслуговування користувачів реалізовуватимуться завдання ХДНБ як провідного 

культурного, освітнього, наукового та інформаційного закладу всеукраїнського рівня, мультифункціонального центру культурних послуг, 

інформаційного забезпечення науки, освіти, економіки, політики, культури та інших сфер життя суспільства. Особлива увага 

приділятиметься реалізації завдань державної політики у молодіжній сфері, сферах розвитку громадянського суспільства та національно-

патріотичного виховання, підтримці ініціатив, які розвивають самостійність, життєстійкість та спроможність молоді. 

Бібліотека намагатиметься максимально повно задовольнити потреби користувачів шляхом оновлення та впровадження у практику 

роботи нових форм обслуговування, надання доступу до світових інформаційних ресурсів. Головна мета усіх новацій, які 

впроваджуватимуться у ХДНБ, – це ефективність та якість обслуговування, і значну роль в цьому відіграють взаємовідносини бібліотекарів 

та користувачів. Оперативності сприятимуть робота служби он-лайн замовлення (попереднього замовлення: 

http://korolenko.kharkov.com/zamovlennia-online.html), яка дозволяє усім користувачам ХДНБ зробити необхідні замовлення до читального 

залу бібліотеки або відділу МБА та ЕДД за допомогою Інтернету. Продовжиться обслуговування абонентів МБА, у т. ч. з інших країн, ЕДД. 

За допомогою служби ЕДД (http://korolenko.kharkov.com/e-dostavka.html) на запит віддалених користувачів виконуватимуться замовлення на 

електронні копії різних видів документів із фондів ХДНБ (з дотриманням Закону України «Про авторське право і суміжні права»). 

Систематичною буде робота із запобігання та ліквідації відмовлень користувачам, контролюватимуться терміни виконання вимог 

користувачів, у т. ч. віддалених. 

http://korolenko.kharkov.com/zamovlennia-online.html
http://korolenko.kharkov.com/e-dostavka.html
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Інформаційно-бібліографічне та довідково-бібліографічне обслуговування традиційно буде спрямовано на впровадження 

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

надаватимуться користувачам працівниками читальних залів ХДНБ, «Віртуальної довідкової служби», віртуальної методичної служби 

«Бібліотекарям», службами попереднього замовлення документів та «Експрес-замовлення», а також у режимі синхронного (через скайп, чат) 

та асинхронного (електронною поштою) обслуговування. 

Актуальною буде робота з масового та групового бібліографічного інформування. Різнопланова та сучасна тематика заходів (днів 

інформацій, днів фахівця, бібліографічних оглядів, лекцій з основ інформаційної культури тощо) спрямована на різні категорії користувачів. 

Продовжиться оперативне безкоштовне надання послуг користувачам на базі Інтернет-центру, а також інформаційно-ресурсного центру 

(ІРЦ).  

Пріоритетною буде робота з інформаційної соціалізації користувачів, цифрової грамотності. Розпочнеться реалізація проєктів 

«Захистити себе від засилля фейків», «Школа цифрової грамотності» (у співпраці з Управлінням електронного урядування Харківської 

міської ради). Продовжиться навчання основам комп’ютерної грамотності для користувачами похилого віку. Для членів клубів «КЛІК» та 

«Online» заплановано 26 засідань, тематика яких допоможе адаптуватися у сучасних інформаційних технологіях. Планується залучення 

учасників клубу «КЛІК» до «Школи цифрової грамотності» (у співпраці з Управлінням електронного урядування Харківської міської ради). 

Також планується провести заходи для підвищення медіаграмотності користувачів та співробітників.  

Комплекс заходів заплановано до щорічного Міжнародного тижня відкритого доступу. У співпраці з ГО «Вікімедіа Україна», з якою 

бібліотека успішно співпрацює останніми роками, проводитимуться тренінги з написання статей до української вільної енциклопедії, 

«Вікімарафон», тематичні Вікі-толоки. 

Генеровані ХДНБ інформаційні продукти та послуги (представлені на сайті) для користувачів сприятимуть виконанню функцій 

інформаційної соціалізації та самообслуговування. 
 

7. СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Продовжиться діяльність ХДНБ ім. В. Г. Короленка як 

вагомого культурного та інформаційно-просвітницького центру. Пріоритетними будуть завдання з популяризації історико-культурної та 

наукової спадщини України, Харківщини, зарубіжних країн, удосконалення комунікаційних зв’язків, реалізації Програми збільшення 

читання. 

Триватиме діяльність клубів за інтересами – «Краєзнавець», Клубу інтелектуального кіно, Кіноклубу «Захист прав людини», Клубу 

спілкування англійською мовою «Polyglot Club», Австрійського розмовного клубу «VindobonaCamp», Німецького розмовного клубу 

«Rednerwerkstatt Kharkiw», Есперанто-клубу «Ардо», Клубу інтернет-користувачів «КЛІК», «В кругу друзей» (Пушкінський клуб), Клубу 

лікувально-оздоровчих технологій та інших. 

Широкий арсенал форм та методів роботи буде 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. Відбудуться 
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заходи з відзначення подій та вшанування видатних учасників Української революції 1917–1921 рр., Дня українського козацтва, Дня пам’яті 

героїв Крут, вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр.  

Комплекс культурно-освітніх заходів заплановано з метою популяризації державної мови як однієї із форм захисту 

української мови.  
З метою вшанування видатних діячів науки, культури та освіти України заплановані заходи до 230-річчя від дня народження 

українського байкаря-новатора П. П. Гулака-Артемовського, 195-річчя від дня народження українського культурно-освітнього діяча, 

письменника П. І. Леонтовича, 180-річчя від дня народження письменника М. Л. Кропивницького, 150-річчя від дня народження видатного 

вченого Є. О. Патона, 130-річчя від дня народження співака М. Т. Голинського та поета М. К. Зерова, 125-річчя від дня народження 

Т. С. Осьмачки та М. Т. Рильського, 120-річчя від дня народження письменника Г. Яковенка, Б. М. Лятошинського та 

О. А. Петрусенко, 115-річчя від дня народження У. О. Самчука, 100-річчя  від дня народження письменника Г. М. Тютюнника та 

композитора С. О. Сабадаша, 95-річчя від дня народження композитора І. Н. Шамо та інших видатних діячів. 

Продовжиться робота з підготовки та надання користувачам електронних українознавчих та краєзнавчих ресурсів. Буде актуалізовано 

популярний серед користувачів інтернет-портал «Краєзнавство», що забезпечує вільний доступ громадян до потужних інформаційних 

ресурсів ХДНБ про історичний розвиток та сьогодення Харківщини, блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках», який користується великим 

попитом віддалених користувачів України та зарубіжжя. У межах грантового проєкту «Покращення можливостей для освіти, самоосвіти, 

творчої самореалізації та соціальній адаптації внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській області», буде продовжена діяльність з 

надання послуг користувачам за напрямом «Харківщина туристична», що активно запроваджується з 2018 р. (проведення циклу 

віртуальних екскурсій, он-лайн вікторин, туристичних тематичних он-лайн маршрутів по Харкову; розробка тематичних літературно-

мистецьких он-лайн карт, методична допомога екскурсоводам Харкова тощо). 

Видатним українським діячам, чий науковий або творчий шлях пов’язаний з Харківщиною, знаменним подіям Слобожанщини 

присвячуватимуться засідання клубу «Краєзнавець». За участю відомих вчених, громадських діячів, дослідників обговорюватимуться такі 

теми: «Марко Кропивницький і Харків», «Історик Наталя Полонська-Василенко та її репресована Шевченкіана», «Ілля Рєпін і духовні 

святині Слобожанщини», «Імена вчених Харківського університету, закарбовані у наукових термінах і назвах: до 215-ї річниці відкриття 

університету», «Таємниці половецького степу», «Шляхи сполучення Слобожанщини ХVІІ – початку ХІХ ст.», «Три грані одного 

обдарування: Юхим Бабецький – драматург, перекладач, театральний критик (до 160-річчя від дня народження)», «Перший укладач 

друкованого каталогу української книги Павло Мокроус: доля, діяльність, найближче оточення: до 190-річчя ХДНБ ім. В. Г. Короленка», 

«Таємниця майстра: феномен Порфирія Мартиновича». Українознавча та краєзнавча проблематика буде пріоритетною у видавничій 

діяльності бібліотеки.  

Традиційно насиченою буде робота з популяризації науково-технічних та екологічних знань, інформаційного забезпечення 

інноваційного розвитку. Знаковою подією 2020 року стане проведення п’ятого Фестивалю науки за темою «Наука ХХІ століття: 

інновації в харчовій галузі та ресторанному бізнесі», у якому братимуть участь науковці, виробники, підприємці Харкова. У межах 

Фестивалю науки заплановані науково-практична конференція «Наука ХХІ століття: інновації в харчовій галузі і ресторанному бізнесі», 

круглі столи «Світові бренди харківських виробників», «Їжа – користь і шкода для здоров’я» та інші заходи. До Дня винахідника і 
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раціоналізатора України планується провести науково-практичну конференцію «Проблеми винахідницької і раціоналізаторської 

діяльності в Харківській області» у співпраці з ХОРТВіР, за підтримки департаменту науки і освіти ХОДА. Невід’ємною складовою 

просвітницької роботи стане продовження роботи Школи молодого винахідника. 

Відбудуться науково-практичний семінар «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні» (до другого етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна власність»), засідання круглого столу «Інтелектуальна власність, 

як вирішальний фактор економічного розвитку України», приурочені до Міжнародного дня інтелектуальної власності, а також цикл 

тренінгів з означеної тематики. З нагоди 65-річчя від дня першого виходу людини у відкритий космос заплановано круглий стіл «Дорога в 

космос з Харкова», у межах циклу «Наука на сторожі здоров’я нації» – круглий стіл «Спорт – запорука здоров’я нації». 

У центрі уваги буде робота, спрямована на розвиток екологічного руху та екологічної просвіти.  

8. УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.  

Планується продовження цифровізації бібліотечної діяльності ХДНБ: активне включення бібліотеки в мережу сучасних соціальних 

інформаційних комунікацій, формування бібліотечних електронних ресурсів як власного продукту нової якості. Упровадження інноваційних 

методів роботи як найбільш перспективного напряму розвитку бібліотечних установ у майбутньому. 

Проведення роботи з оцифрування фондів бібліотеки, а саме створення цифрових копій унікальних документів.  

У межах формування електронної бібліотеки «Культура України» (координатор – НБУ ім. Ярослава Мудрого) планується оцифрувати 

13 видань з фонду ХДНБ. Відповідно до Наказу Міністерства культури України «Про затвердження Порядку формування зведеного каталогу 

оцифрованих видань» (за № 360 від 25.05.2016) планується щокварталу надавати бібліографічну інформацію про оцифровані видання 

(координатор роботи – НБУ ім. Ярослава Мудрого). Поповнення електронної колекції літературно-мистецьких журналів Харкова першої 

третини ХХ  уб. (27 номерів). 

Представлення цифрових активів, інформування про всі аспекти діяльності та здобутки бібліотеки через веб-сайт бібліотеки. 

Постійне оновлення контенту веб-сайту бібліотеки: підготовка та розміщення матеріалів до визначних подій, розширення на наповнення 

розділу «Історія ХДНБ». 

9. МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ. Продовжиться співпраця з посольствами (консульствами) зарубіжних країн, 

представництвами міжнародних центрів, культурними інститутами та іншими установами. Згідно з проєктом «Австрійські бібліотеки за 

кордоном» забезпечуватиметься діяльність Австрійської бібліотеки у Харкові за підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні та 

Австрійського культурного форуму, Українсько-австрійського центру співробітництва з питань науки, освіти і культури (OеAD) у Львові. За 

проєктом «Німецькі читальні зали» здійснюватиметься робота Німецького читального залу у Харкові, за підтримки Goethe-Institut в Україні 

та співпраці з Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Будинком Нюрнберга (Харків), Товариством побратимства Харків – 

Нюрнберг.  

ХДНБ братиме участь у проведенні зустрічей з письменниками – учасниками фестивалів «Французька весна в Україні» (спільно з 

Альянс Франсез м. Харкова), «Книжковий Арсенал» (з Goethe-Institut в Україні, Австрійським культурним форумом, Чеським Центром у 

Києві, Альянс Франсез м. Харкова), «MERIDIAN CZERNOWITZ» (з Міжнародною літературною корпорацією MERIDIAN CZERNOWITZ). 
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Здійснюватиметься співпраця із зарубіжними бібліотечними закладами з міжнародного документообміну (з 32 бібліотеками), наукової та 

іншої роботи. Здійснюватиметься підготовка інформації про ХДНБ на «Бібліотечну карту світу» (http://librarymap.ifla.org ). 

http://librarymap.ifla.org/
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1 УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Зміст роботи Результати виконання 

Підготовка проєктів нормативних та інших документів 

з питань бібліотечної справи 

Підготовка матеріалів за запитами Міністерства культури, молоді та спорту 

України, інших установ. 

Участь у колегіальних органах управління 

Участь у дорадчих органах МКМС Директор В. Д. Ракитянська. 

Підкомітет ПК 4 «Бібліотечна діяльність» Технічного 

комітету стандартизації ТК 144 «Інформація і 

документація». 

Заступник директора з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій 

Л. В. Глазунова. 

Міжвідомча комісія з питань упровадження УДК в Україні. 
Заступник директора з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій 

Л. В. Глазунова 

Міжвідомча робоча група з лінгвістичного забезпечення 

бібліотечних інформаційно-пошукових систем . 

Заступник директора з наукової роботи Л. В. Глазунова, завідувач ВАК 

О. А. Поліщук; головний бібліотекар ВАК Л. В. Науменко (напрям 

«Формування авторитетних файлів колективного автора»), завідуюча ВСК 

Н. В. Подошовка; завідувач сектору ВСК Л. П. Козоріз (напрям 

«Формування авторитетних файлів предметних рубрик»). 

Координаційна рада з питань захисту прав інтелектуальної 

власності при Департаменті науки і освіти ХОДА. 

Патентний повірений України, бібліотекар відділу науково-інформаційного 

забезпечення інноваційних процесів Є. С. Стогній. 

 

 

2 НАУКОВА РОБОТА 

 

2.1 УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, КОЛЕГІЙ, РЕДКОЛЕГІЙ 

 

Назва колегіального органу Працівники, які братимуть участь у роботі 

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна (К 64.051.07)  

Завідувач НДВК, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи ХДАК, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України 

І. Я. Лосієвський (член ради). 

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських і Завідувач НДВК, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 
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Назва колегіального органу Працівники, які братимуть участь у роботі 

кандидатських дисертацій (Д 64.807.02) у ХДАК справи ХДАК, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України 

І. Я. Лосієвський (член ради). 

Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-

культурного середовища 

Завідувач ВУ, заслужений працівник культури України Н. І. Полянська 

(член комісії). 

Обласна редакційна колегія з підготовки Харківського тому 

багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток 

історії та культури України» 

Завідувач ВУ, заслужений працівник культури України Н. І. Полянська 

(член редколегії). 

Колегія Державного архіву Харківської області Завідувач ВУ, заслужений працівник культури України Н. І. Полянська 

(член колегії). 

Редколегія збірника наукових праць «Вісник Харківської 

державної академії культури» 

Завідувач НДВК, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи ХДАК, доктор філол. наук І. Я. Лосієвський (член редколегії). 

 

 

2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, ІНШИХ ЗАХОДІВ 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Організатори Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Краєзнавчі читання на тему «Історик Наталя Полонська-Василенко та її 

репресована Шевченкіана», «Марко Кропивницький і Харків», «Ілля Рєпін і 

духовні святині Слобожанщини» та ін.
3
 

січень-

грудень 

ВУ щомісячно 

2 Науково-практична конференція «Інноваційні технології альтернативних 

автономних енергосистем» 

лютий ВІП  

3 Трибуна вченого «Міст у майбутнє: До 150-річчя від дня народження Євгена 

Патона» 

березень СЦ  

4. Восьма Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста квітень Заст. дирек-

тора 

Л. В. Гла-

зунова, НМР 

За підтримки 

ХОВ УБА 

                                                 
3
 Більш детально у розділі 8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Організатори Примітки 

1 2 3 4 5 

5 Науково-практичний семінар «Актуальні питання інтелектуальної власності в 

Україні» (до другого етапу щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Інтелектуальна власність») 

квітень ВІП  

6 П’ятий Фестивалю науки за темою «Наука ХХІ століття: інновації в харчовій 

галузі і ресторанному бізнесі».  

 

Травень ВІП Комплекс 

заходів 

7. Регіональний круглий стіл «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у контексті 

заходів зі збереження національної культурної спадщини»  

травень НДВК За підтримки  

ХОВ УБА 

8. Науково-практична конференція «Проблеми винахідницької і 

раціоналізаторської діяльності в Харківській області». До Дня винахідника і 

раціоналізатора України 

вересень ВІП Спільно з 

ХОРТВіР 

9 Науково-практичний семінар з питань захисту інтелектуальної власності в 

Україні та Європі» 

вересень ВІП  

10. ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 

2020». До 190-річчя ХДНБ ім. В.Г. Короленка 

жовтень Дирекція,  

НМР, НДВК 

За підтримки 

МКМС, ХОВ 

УБА 

 

2.3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Участь у проведенні загальнодержавних (всеукраїнських) досліджень 

 Підготовка матеріалів до Державного реєстру національного 

культурного надбання
4
 

    

       – наукове редагування корпусу електронних записів (рукописи, стародруки, 

видання гражданського шрифту) 

0,5 а.а. ІV кв. НДВК, ВЛІМ  

                                                 
4
Згідно з новою редакцією «Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання», 

затвердженого наказом МК України від 14.06.2016 № 437, за новою структурою. 
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Українська бібліотечна енциклопедія (очолює НБУ ім. Ярослава 

Мудрого) узагальнення відомостей за темами 

    

 – Борович Борис Осипович 

– Бібліотечні об’єднання Харкова 1920-х рр.  

0,4 а.а. 

0,4 а.а. 

 

ІІкв. 

ІІ кв. 

 

НМР, ІБВ 

НМР 

 

 Проведення регіональних досліджень 

 «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» (регіональний цифровий 

проєкт) 

 І–IV кв. ХДНБ, ХДАК, 

бібліотеки 

Харківщини 

Спільно з 

архівами, 

музеями, ін.  

 – компонування матеріалу, наукове редагування статей 30 статей І–ІV кв. НМР, 

Л. В. Глазу-

нова, НВВ 

 

 – збір і обробка, узагальнення даних (у межах тем енциклопедичних статей) 6 а.а. І–IV кв. Авторська 

група 

ХДНБ, 

партнери 

 – написання енциклопедичних статей
5
 25 статей І–IV кв. Так само Так само 

 – актуалізація електронного ресурсу «Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини», http://libenc.korolenko.kharkov.com (публікація статей) 

50 статей І–IV кв. НМР  

 Проведення локальних досліджень 

 Бібліотекознавство. Документознавство. Книгознавство. Краєзнавство 

 Моніторинг електронних повнотекстових періодичних та 

продовжуваних видань із соціальних комунікацій у мережі Інтернет 

(вивчення та аналіз інформаційних ресурсів, збір даних; вивчення та аналіз 

інформаційних ресурсів за темою «Періодичні бібліотекознавчі, 

книгознавчі видання 20 – 30 років ХХ ст.»). 

 І–IV кв. КБ  

 Формування електронного архіву документів бібліотеки: зарубіжний і 

вітчизняний досвід (підготовка підсумкових документів) 

 І кв. КБ  

 Документознавство, книгознавство, бібліотекознавство: актуальні 

питання теорії та практики 

    

 – Колекція архівних та книжкових пам’яток у фондах наукової бібліотеки: 0,3 а.а. І кв. НДВК  

                                                 
5
 Див. Додаток 5 «Нонелектронні та електронні ресурси бібліотеки. Публікації працівників» 

http://libenc.korolenko.kharkov.com/
file://kwin/Docs/Plan/План%202019/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23НОНЕЛЕКТРОННІ%20ТА%20ЕЛЕКТРОННІ%20РЕСУРСИ%20БІБЛІОТЕКИ.%20ПУБЛІКАЦІЇ%20ПРАЦІВНИКІВ
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

теоретичні основи колекціонування, термінологічний аспект 

 Документознавча експертиза     

 1. Державна експертиза документів
6
     

 – дослідження об’єктів державної експертизи 0,8–1,3 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 – підготовка експертних висновків 15 

експертних  

висновків 

І–ІV кв. НДВК  

 – відмова від проведення державної експертизи: підготовка експертних 

листів-довідок про попередній огляд об’єктів 

    

 2. Експертиза цінності документів за запитами установ та організацій, 

приватних осіб (без статусу державної) 

    

  дослідження об’єктів експертизи   І–ІV кв. НДВК  

  підготовка експертних висновків     

 3. Експертиза цінності документів з метою відбору ФДП 
7
 

 дослідження об’єктів експертизи  

 підготовка експертних висновків (щодо документів запропонованих 

бібліотеці) 

 І–ІV кв. НДВК  

 Колекції документних пам’яток у фондах ХДНБ: історія формування, 

характеристика складу 

    

 2 Колекція кириличних рукописних книг ХДНБ 

– палеографічне та текстологічне дослідження, описування пам’яток: 

збір та опрацювання даних, підготовка матеріалів до нових редакцій 

наукового описання пам’яток 

 

0,5 а.а. 

 

І, IV кв. 

 

НДВК 

 

 2. Українські стародруки у фондах ХДНБ.  

- історико-книгознавче та мистецтвознавче дослідження й описування 

пам’яток:  підготовка матеріалів до БЗ, рекаталогізації наукового видання 

0,5 а. а. І, ІІІ кв. НДВК  

                                                 
6
 Робота здійснюється за заявами державних установ та фізичних осіб згідно з «Порядком проведення державної експертизи культурних  цінностей», 

затверджених постановою КМУ від 26.08.2003 р. №1343, із змінами і доп. 2006 р. 
7
 Документів, запропонованих бібліотеці, нових надходжень та фондових документів ХДНБ (первинна, повторна та інші види експертизи). 
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 3. Колекція іноземних стародруків у фондах ХДНБ 

– історико-книгознавче та мистецтвознавче дослідження: 

 матеріали до рекаталогізації пам’яток, до електронних наукових 

публікацій. 

 

0,4 а .а. 

 

І–ІV кв. 

 

НДВК 

 

 – іноземні стародруки ХVIII ст.: 

наукове описування  

наукове редагування документів 

 

300 БЗ 

300 

документів 

 

І–ІV кв. 

 

ВЛІМ 

 

 4. Колекції  рідкісних та цінних видань ХІХ–ХХ ст.: українські, зокрема 

харківські друки, іноземні видання. 

    

 – історико-книгознавче дослідження: збір, обробка, аналіз та узагальнення 

даних, підготовка матеріалів до БЗ, статей 

 

0,4 а. а. 

 

І–ІV кв. 

 

НДВК 

 

 

5. Автографічні документи у фондах ХДНБ 

– збір, обробка, аналіз та узагальнення даних, підготовка матеріалів до 

бібліографічних описів, повідомлення, статті 

 І–ІV кв. НДВК  

 
6. Рідкісні та цінні періодичні видання ХДНБ: склад та особливості колекції 

– збір, обробка, аналіз та узагальнення даних, підготовка матеріалів до БЗ 

0,5 а. а. І–III кв. НДВК  

 

7. Колекція книг з екслібрисами 

– збір, обробка, аналіз та узагальнення даних, підготовка матеріалів до 

бібліографічних описів, публікацій 

0,3 а. а. І–ІV кв. НДВК  

 
8. Особові архівні фонди 

 – підготовка матеріалів до описів фондів  

1 а. а. ІІ–ІІІ кв. НДВК  

Історія бібліотечної справи Харківщини 

 Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном     

 наукові експедиції «Паралелі Л. Б. Хавкіної» за участю 6 бібліотек України  

– пошук, збір, обробка, аналіз та узагальнення матеріалів за темою «Любов 

Борисівна Хавкіна і Україна» 

– пошук і опрацювання матеріалів до інтегрованого меморіального ресурсу 

наукової спадщини та діяльності видатного бібліотекознавця 

 І–ІV кв. КБ  

 Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка     
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Пошук, збір, обробка, аналіз та узагальнення матеріалів:     

 – нових матеріалів меморіального фонду ХДНБ   ІV кв. НДВК  

 – до розділу веб-сайту «Історія ХДНБ»: «Історіографія», «Нагороди», 

«Персоналії» («Голови Правління ХГБ», «Директори», «Заслужені 

працівники культури України») 

 І–ІV кв. КБ  

 – Історія ХДНБ у 20-ті-40-ві роки ХХ ст.  І–ІV кв. КБ  

 - З історії окремих відділів або окремих напрямів роботи  І–ІV кв. Відділи  

 До історичної довідки   І–ІV кв. ВОФ, ВОК, 

ВАК 

 

 Історична хронологія подій ВОФ за 1830-2019 рр.  І–ІV кв. ВОФ  

 Історія заснування відділу, роки становлення та поступу: до 100-річчя ІБВ  І–ІІ кв. ІБВ  

 Українська комісія Харківської громадської бібліотеки (1906–1917 рр.)  І–ІV кв. ВУ  

 Керівники ВІП та їх внесок у розвиток бібліотеки  ІІ кв. ВІП  

 У круговороті наукових знань: з минулого до сьогодення   ВСК  

 Алфавітні каталоги періодичних видань: історія та сучасність  I–II кв. ВАК  

Відділ МБА та ЕДД: інформаційні технології та електронні ресурси в роботі 

у 2000–2019рр. 

 ІV кв. МБА  

Методична діяльність ХДНБ у 1930–2019 рр.  І–ІІІ кв. НМР  

НДВК у 1980-ті – 2010-ті  уб.: основні напрямки діяльності  ІV кв. НДВК  

- Вивчення персоналій     

 
Августина Станіславівна Габель, Орест Мартинович Габель, Віра 

Григорівна Трамбицька, Валерія Орестівна Габель 

 І–ІV кв. ІБВ  

 Мокроус Павло Гнатович  І–ІV кв. ВУ  

 Мірошникова Валентина Валентинівна, Ковальчук Галина Дмитрівна  І–ІІІ кв. НМР  

 Григорій Андрійович Мірошниченко, Надія Миколаївна Авдєєва  ІІ–ІІІ кв. КБ  
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2.4 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Участь у розробці та реалізації нормативно-правових актів 

 Підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових документів у 

галузі культури, бібліотечної справи (положень, інструкцій тощо), участь 

у громадському обговоренні 

Матеріали І–ІV кв. Дирекція, 

НМР, 

відділи 

За планом 

МКМС 

Підготовка пропозицій до матеріалів з впровадження національних 

нормативних документів, затверджених ДП «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» 

Матеріали  І–ІV кв. НМР  

 Організація та координація науково-методичної роботи. Методичне забезпечення корпоративних проєктів 

 Підготовка: 

– матеріалів про роботу ХДНБ до «Зведеного плану основних заходів 

бібліотек України на 2021 р.» (укладач НБУ ім. Ярослава Мудрого) 

 

Матеріали 

(0,2 а.а.) 

 

ІV кв. 

 

НМР 

 

 – «Зведеного плану науково-методичної та науково-дослідної роботи 

бібліотек – головних методичних центрів Харкова та громадських 

бібліотечних об’єднань на 2020 р.» 

План 

 (3 а.а.) 

І кв. НМР За участю 

бібліотек 

Харкова 

 – «Плану роботи Харківського обласного відділення (філії) ВГО 

Українська бібліотечна асоціація на 2020 р.» 

План 

(0,3а.а.) 

І кв. НМР Так саме 

 – «Звіту про роботу Харківського обласного відділення (філії) ВГО 

Українська бібліотечна асоціація за 2019 р.» 

Звіт 

(0,3 а.а.) 

І кв. НМР  

 Організація роботи Секції науково-методичної та науково-дослідної 

роботи ХОВ УБА. Обговорення питань: 

    

 – Підсумки науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек – 

головних методичних центрів Харкова за 2019 р., завдання на 2020 р. 

 

Нарада 

 

І кв. 

 

НМР 

 

 – Про  «Зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи 

бібліотек на 2020 р.» 

Затвердж. 

Плану 

І кв. НМР  

 – Проведення заходів до 150-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної (в 

межах проєкту «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном») 

Повідомл

ення 

І кв. КБ Міжнародний 

проєкт 

 – Підсумки роботи над БД «Соціальні комунікації зведений каталог Нарада ІІІ кв. КБ Нарада 
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надходжень до бібліотек Харкова» за 2019–2020 рр. учасників БД 

 – інші Заходи I–IV кв. НМР  

 Організаційно-методичний супровід формування корпоративних ресурсів:     

 – цифрового ресурсу «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» Заходи І–ІV кв. НМР  

 – бази даних «Метабібліографія Харківщини»; Заходи І–ІV кв. ВУ  

 – бази даних «Електронний зведений каталог періодичних видань, що 

надійшли до провідних бібліотек м. Харкова»; 

Нарада І кв. ІБВ  

 – бази даних «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до 

бібліотек Харкова»; 

Заходи І–ІV кв. КБ  

 Організаційно-методичний супровід Міжнародного проєкту 

«Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном»
8
 

Заходи І–ІV кв. КБ  

 Організація діяльності бібліотек Харкова у межах проєкту «Взаємодія» Заходи І–ІV кв. ВІП  

 Вивчення та аналізування діяльності бібліотек  

 Пошук, аналіз та узагальнення бібліотечних інновацій в Україні, за 

кордоном 

Заходи І–ІV кв. НМР, 

відділи 

 

 Надання консультативної допомоги бібліотечним фахівцям. Забезпечення роботи віртуальної методичної служби 

 Надання методичних консультацій фахівцям бібліотек України, Харкова, 

зарубіжжя, у т.ч. у режимі он-лайн  

770 конс. І–ІV кв. НМР, інші 

відділи 

За запитом 

 Забезпечення роботи віртуальної методичної служби «Бібліотекарям» 

(модернізація структури, актуалізація розділів, координування роботи) 

Комплекс 

заходів 

І–ІV кв. НМР, ВБІСТ  

 Актуалізація професійних ресурсів     

 – розділ сайту «Короленківські читання» 5 публ. І–ІV кв. НМР  

 – розділ сайту «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» 25 публ. І–ІV кв. НМР, НВВ  

 – сайт ХОВ УБА 60 публ. І–ІV кв. НМР  

 – блог «Школа бібліотечного журналіста» 20 публ. І–ІV кв. НМР  

 – БД «Соціальні комунікації: зведений каталог … бібліотек Харкова» 240 БЗ І–ІV кв. КБ  

 – БД «Бібліотеки Харкова» 250 зап. І–ІV кв. НМР Редагування 

 – Інтегрований меморіальний ресурс «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна 

поза часом і кордоном» 

 І–ІV кв. КБ  

 – інші ресурси Публікації І–ІV кв. Відділи  

                                                 
8
 Координація роботи з провідними бібліотеками регіону та країни; обмін науковою інформацією з представниками провідних бібліотекознавчих центрів України, Росії, 

США; співпраця з науковцями УБА, ХДАК та іншими організаціями. 
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 Організація заходів з професійного розвитку бібліотечних фахівців 

 Підготовка нових методичних лекцій 18 лекцій І–ІV кв. Відділи  

 Розробка лекцій за темами: «Грантові можливості для бібліотекарів: за 

матеріалами Школи соціального проєктування і грантрайтінга “Open 

Grants School”», «Створення відеотьюторіалу як частини дистанційного 

курсу», «Інтерактив в бібліотеці: тести, вікторини», «Створюємо дорожню 

мапу бібліотечних змін», «Бібліотечний сайт на платформі «EDUkIT»: 

особливості роботи» та ін. 

Лекції І– IV кв. НМР, 

відділи 

До методичних 

заходів 

 Читання методичних лекцій (на міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та локальних заходах з професійного розвитку бібліотекарів) 

79 лекцій І–ІV кв. Дирекція, 

відділи 

 

 Відвідування бібліотек Харкова, України (надання методичної допомоги, 

реалізації спільних проєктів, вивчення досвіду роботи, налагодження 

партнерських відносин тощо): 

24 

бібліотеки 

І–ІV кв. відділи  

 – бібліотек Харківського державного університету харчування та торгівлі, 

Української інженерно-педагогічної академії, Харківського 

кооперативного торгово-економічного коледжу, Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка (метод. 

допомога з питань формування та використання документних ресурсів на 

допомогу інноваційній діяльності, планування спільних заходів під час 

проведення Фестивалю науки тощо) 

5 бібліотек  І–ІV кв. ВІП  

 – Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. 

К. С. Станіславського, бібліотека Чичібабін-центру (удосконалення 

структури та складу окремих документних колекцій тощо) 

2 

бібліотеки 
І–ІV кв. НДВК  

 – ХОУНБ, ХОБЮ, ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського,  ЦРБ ім. Тургенєва, інші 

бібліотеки (забезпечення спільних методичних заходів) 

6 бібліотек І–ІV кв. НМР, 

відділи 

 

 Відрядження (участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, грантових 

проєктах, реалізація проєктів Гете-Інституту у Києві тощо)
9
 

7 

відряджен

ь 

І–IV кв. Дирекція,  

відділи 

 

 Підготовка наукових, науково-методичних та інших видань на допомогу професійному розвитку бібліотечних фахівців 

 Матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Збірник   ІІІ кв. Дирекція,  

                                                 
9
 Відповідно до «Зведеного плану основних заходів бібліотек України на 2020 р.» 
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«Короленківські читання 2019» (у 2-х частинах) НМР, 

НДВК 

НВВ 

 Збірник наукових праць. Вип. 9 Збірник ІV кв. Дирекція, 

відділи 

 

 Дайджест бібліотечних інновацій «БібліоSpace» (вип. 6) Дайджест ІІІ кв. НМР  

 «Методична діяльність публічних бібліотек в Україні» (огляд з історії) Огляд ІІІ кв. НМР  

 Збірник «Біля витоків бібліотечної освіти Харкова: до 100-річчя перших 

бібліотечних курсів» 

Збірник ІV кв.  КБ  

 Науково-популярне видання «Відповідати на виклики часу. 50-ті: Travel 

Book методиста бібліотеки». До 190-річчя ХДНБ ім. В. Г. Короленка  

Видання ІІІ кв. НМР Електронне 

видання 

 Проведення на базі ХДНБ заходів з професійного розвитку бібліотечних фахівців України, Харкова 

 Засідання секції науково-методичної та науково-дослідної роботи ХОВ 

УБА 

Нарада І кв. НМР  За участі КБ 

 Міжвідомча нарада бібліотек Харкова – учасниць формування БД 

«Електронний зведений каталог періодичних видань». Підсумки роботи за 

2019 р. Методика надання інформації про періодичні видання за 2020 р. 

Нарада І кв. ІБВ  

 Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної Конкурс І–ІV кв. КБ За підтримки 

УБА 

 Проєкт «Долучись до української Вікіпедії – назавжди залишись в історії 

країни» 

Цикл 

заходів 

І–ІV кв. ІБВ  

 Цикл виїзних заходів на базі бібліотек Харківщини «Актуальні питання 

розвитку публічних бібліотек» (партнер – корпорація «Ранок») 

Заходи І–ІV кв. НМР  

 Заняття з методики підготовки статей до цифрового ресурсу «Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини» 

Заняття І–ІV кв. НМР  

 Дистанційний курс «Журналістика в бібліотеці» Цикл 

занять 

І, ІV кв. Заст. 

директора 

Л. В. Глазуно

ва, НМР 

 

 VIII Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста Комплекс 

заходів 

квітень Заст. 

директора 

Л. В. Глазуно

ва, НМР 

За участі КБ, 

інших відділів 
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 Проєкт «Захистити себе від засилля фейків» Цикл 

заходів 

І–ІV кв. ІБВ  

 Проєкт «Школа цифрової грамотності» (у співпраці з Управлінням 

електронного урядування Харківської міської ради) 

Цикл 

заходів 

І–ІV кв. ІБВ  

 Регіональний науково-практичний семінар «Бібліотеки і реформа 

децентралізації» (спікер – Н. І. Розколупа, заступник генерального 

директора з наукової роботи НБУ імені Ярослава Мудрого) 

Семінар квітень НМР У межах  

ХОВ УБА 

 Регіональний круглий стіл «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у контексті 

заходів зі збереження національної культурної спадщини» 

Круглий 

стіл 

травень НДВК Спільно з 

ХОВ УБА 

 Марафон печа-куча молодих бібліотекарів Харкова «Дорожня мапа 

бібліотечних інновацій» (разом з ХОБЮ, корпорацією «Ранок», ЦРБ ім. 

Тургенєва м. Харкова) 

Марафон 

печа-куча 

травень НМР Так само 

 Семінар «Організаційно-методична робота: складові успіху в умовах 

викликів сучасності»
10

. Цикл повідомлень на тему «Краєзнавча робота 

бібліотеки в умовах цифровізації суспільства: нові підходи, методи, 

інструменти». 

Повідомл

ення 

І–ІV кв. ВУ Спільно з обл. 
навч. метод. 

центр 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

культосвітніх 

закладів  

 Тренінг «Бібліотеки у віртуальному просторі. Просуваємося 

інтерактивно» (для публічних бібліотек м. Харкова, на базі ЦМБ 

ім. В. Г. Бєлінського)  

Тренінг вересень НМР  

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 

2020». До 190-річчя ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

Комплекс 

заходів 

жовтень Дирекція 

НМР, НДВК, 

відділи 

За підтримки  

МКУ 

 Інші методичні заходи (у межах роботи Центру неформальної освіти 

бібліотекарів) 

Заходи І–ІV кв. НМР За запитом 

 Проведення виробничої практики студентів навчальних закладів культури. Стажування викладачів 

 Виробнича практика студентів ХДАК та інших навчальних закладів 

Харкова 

Заходи І–IV кв. НМР, відділи За запитом 

Практичні заняття для студентів за темами «Ступені наукової, історико- Заняття І–ІV кв. НДВК, ВУ, За запитом 

                                                 
  

10
 Для курсантів Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів  



25 

 

культурної цінності документів», «Документні пам’ятки: ціннісні 

характеристики, класифікація», «Експертиза рідкісних та цінних видань» 

та ін. 

КБ, відділи 

Заняття у межах «Науково-бібліотекознавчого лекторію»  Заняття І–ІV кв. КБ  

Стажування викладачів профільних ЗВО Заходи І–ІV кв. Відділи За запитом 

 Проведення заходів з професійного розвитку працівників ХДНБ 

 Адаптаційні курси для нових працівників «ХДНБ ім. В. Г. Короленка як 

інформаційний та науковий заклад культури державного значення» 

Комплекс 

заходів 

І–ІІ кв. НМР, інші 

відділи 

Для 13 

працівників 

 Організація та проведення тренінгів, семінарів, стажувань та інших 

заходів
11

 

Комплекс 

заходів 

І–ІV кв. НМР, інші 

відділи 

За окремим 

планом 

 Участь у роботі конференцій, семінарів, інших заходів (доповіді, повідомлення, обговорення тощо) 

 Міжнародні, всеукраїнські, регіональні науково-практичні конференції (на 

базі НБУВ, НБУ ім. Ярослава Мудрого, бібліотек Харкова, ХДАК, у 

межах роботи УБА тощо)
12

 

Доповіді, 

повідом-

лення 

І–ІV кв. Дирекція,  

відділи 

У т.ч. 

дистанційно 

 Обговорення актуальних питань сучасного бібліотечного сервісу шляхом 

участі у дистанційних відкритих (безкоштовних) формах професійної 

комунікації (вебінарах, скайп-конференціях тощо) 

Участь у 

роботі 

І–ІV кв. Дирекція,  

відділи 

 

      

 

2.4. НАУКОВО -БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Результат, 

обсяг 

 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки  

1 2 3 4 5 6 

2.4.1 Підготовка науково-допоміжних бібліографічних ресурсів 

1. 

«Банківська система України» 

Робота з редакторами, внесення правок, укладання допоміжних 

покажчиків тощо. 

8,0 а.а. І кв. ВУ 
 

                                                 
11

 Див. Додаток 2 «Заходи з професійного розвитку працівників ХДНБ». 
12

 Відповідно до «Зведеного плану основних заходів бібліотек України на 2020 р.», «Зведеного плану науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек – 

головних методичних центрів Харкова та громадських бібліотечних об’єднань на 2020 р.» тощо. 

file://kwin/Docs/Plan/План%202020/Кураторські/Розділи/План%20ХДНБ%202020Новая%20папка/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23ДОДАТОК%202
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2. 
Каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність «Харківська 

державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: (2016 – 2020)» 
Збір 

даних 
І-ІV кв. КБ 

Перехід на 

2021 р. 

3. «Харьковский календарь» (1869–1917 гг.): указатель содержания 4 а.а. І-ІV кв. ВУ 
Перехід на 

2021 р. 

4. 

«Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край»:  

– Ч. 10: 1911 – 1912 

Робота з редакторами, внесення правок, укладання допоміжних 

покажчиків тощо 

10,0 а.а. ІІ кв. ВУ  

5.  – Ч. 11: 1913 – 1914 10,0 а.а. І-ІV кв. ВУ 
Перехід на 

2021 р. 

6. «Український письменник Майк Йогансен» (серія «Повернені імена») 3 а.а. IV кв. ВУ 2-ге видання 

7. Біобібліографічний покажчик серії «Винахідники Харківщини». Вип. 12-й 2 а.а. І-ІV кв. ВІП  

8. Театральний Харків 18 а.а. І-ІV кв. ВУ 
Доопрацю-

вання
13

 

2.4.2 Підготовка інших бібліографічних ресурсів 

9. 

Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли до бібліотек 

м. Харкова в 2019 р.: Природничі науки. Техніка. Сільське господарство. 

Медицина 

1 а.а. ІV кв. ВЛІМ  

10. Блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках» 3 а.а. І-ІV кв. ВУ 
 

11. Інформаційний бюлетень (за матеріалами БД "Харківщина") 2 а.а. ІІІ кв. ВУ Робоча назва 

Електронні бібліографічні ресурси 

Віртуальні виставки 

12. «Кримськотатарська література в українських перекладах» 0,5 а.а. І кв. ІБВ  

13. 
«Розвіяні по чужині. Твори Ольги Косач в фондах ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» 
0,5 а.а. І кв. СЦ  

                                                 
13

 Так само 

http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
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14. «Біблія в українській культурі» 0, 5 а.а ІІ кв. НДВК, СЦ  

15. «Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому» 0,5 а.а ІV кв. ВУ Актуалізація 

16. 
Електронний ресурс «Реліквії музичного Харкова: До 175-річчя видатного 

музиканта Іллі Слатіна» 
0,5 а.а. ІV кв. ВУ  

17 
Електронний ресурс «І наречуть йому химерне ймення: – Йогансен» (до 

125-річчя від дня народження письменника Майка Йогансена) 
0,5 а.а. ІІІ кв. ВУ  

19.  «Нотні видання до 1917 р. у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка»  0,7 а.а. І-ІV кв. ВАК  

20 Виставка нових надходжень видань іноземними мовами 0,6 а.а.  І-ІV кв. ВЛІМ  

 Участь у всеукраїнських корпоративних бібліографічних проєктах 

27. 
Надання бібліографічної інформації до «Зведеного каталогу 

оцифрованих видань» (координатор НБУ ім. Ярослава Мудрого)
14

 
64 БО І–ІV кв. 

ВБІСТ, ВУ, 

інші 
 

 Створення профілів ХДНБ у Google Академія 

28. 
Створення профілів науковців та профілів корпоративних видань ХДНБ у 

Google Академія  
 5 Відділи  

 

2.6 НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ. РОБОТА ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

2.6.1 Організаційно-управлінська робота  

 
Планування, звітність. Облік роботи  

 Розробка планів роботи відділів на 2021 р. 18 планів IV кв. відділи  

Розробка плану роботи ХДНБ на 2021 р. план 
IV кв. 

адміністрація, 

НМР, відділи 

 

Складання звітів:     

– про роботу відділів за 2019 рік 18 звітів І кв. відділи  

– про роботу ХДНБ за 2019 рік звіт І кв. адміністрація  

                                                 
14

 Див. Додаток 6 «Перелік видань, які планується оцифрувати». 
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№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 НМР, відділи 

– державна статистична звітність: ЕСМаР, форми 6-НК, 80-а-РВК 3 звіти І кв. НМР  

Аналіз виконання основних показників діяльності відділів (за 2019 р.; 

І кв., ІІ кв., ІІІ кв., 2020 р. ) 

4 таблиці 
І–IV кв. НМР, відділи 

 

Робота дорадчих органів   

Корегування складу дорадчих органів ХДНБ ім. В. Г. Короленка  

(за узгодженням із завідувачами відділів) 

наказ 

директора 
І кв. 

заст. дирек-

тора 

Л. В. Гла-

зунова, НМР 

За необхід-

ністю 

Проведення засідань дорадчих органів бібліотеки
15

  
 

22 засідання 
І–IV кв. 

адміністрація, 

відділи 

 

 Проведення засідань науково-методичних рад (нарад) відділів засідання І–IV кв. відділи  

2.6.2 Робота з організаційно-управлінською документацією 

 

Розробка, доопрацювання, перегляд організаційно-управлінських 

документів
16

:  

50 

документів 
І–ІV кв. відділи 

 

– «Положення про систему каталогів і картотек ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» 

документ 
ІІ кв. ВСК 

 

– «Положення про алфавітно-предметний покажчик до систематичних 

каталогів та картотек ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ 
ІІ кв. ВСК 

 

– «Положення про генеральний алфавітний каталог видань іноземними 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ 
ІІІ кв. ВЛІМ 

 

– «Положення про алфавітний каталог періодичних видань та видань, що 

продовжуються іноземними мовами» 

документ 
ІV кв. ВЛІМ 

 

– «Положення про систематичний каталог видань іноземними мовами 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ 
ІV кв. ВЛІМ 

 

– «Положення про систематичний каталог підсобного фонду читального документ ІV кв. ВЛІМ  

                                                 
15

 Див. додаток 3 
16

 Відповідно до «Перспективного плану підготовки та перегляду організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації Харківської державної 

наукової бібліотеки на 2019–2023 рр.» 
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№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

залу відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв'язків» 

–  «Правила користування Німецьким читальним залом» документ ІV кв. ВЛІМ  

– «Правила користування Австрійською бібліотекою» документ ІV кв. ВЛІМ  

– «Положення про топографічний каталог» документ ІІ кв. ВОФ  

– «Положення про систематичний каталог довідкових та бібліографічних 

видань підсобного фонду відділу інформаційно-бібліографічної роботи» 

документ 
ІІІ кв. ІБВ 

 

– «Положення про алфавітний каталог довідкових та бібліографічних 

видань підсобного фонду відділу інформаційно-бібліографічної роботи» 

документ 
ІІІ кв. ІБВ 

 

– «Правила користування кабінетом бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної» документ ІV кв. КБ  

– «Положення про серію біобібліографічних покажчиків “Бібліотечні діячі 

Слобожанщини”»  

документ 
ІV кв. КБ 

 

– «Положення про алфавітний каталог спеціалізованого підсобного фонду 

кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної» 

документ 
ІV кв. КБ 

 

– «Положення про систематичний каталог книг спеціалізованого 

підсобного фонду кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної» 

документ 
ІV кв. КБ 

 

– «Положення про веб-сайт ХДНБ ім В. Г. Короленка» документ І–ІV кв. ВБІСТ  

– «Положення про Раду з обслуговування користувачів» документ ІІІ кв. ВОК  

– «Положення про Раду з формування та збереження документних 

ресурсів ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ 
ІІ кв. ВОФ 

 

– положення про структурні підрозділи ХДНБ 8 документів І–ІV кв. ВАК, ВСК, ІБВ  

– посадові інструкції фахівців ХДНБ, інші документи документи І–ІV кв. відділи   

2.6.3 Оптимізація інформаційно-бібліотечної технології   

 

Робота з технологічною документацією (розробка, доопрацювання та 

модифікація технологічних інструкцій та інших документів)
17

: 
14 документів І–ІV кв. відділи, НМР  

– «Норми часу на основні процеси бібліотечної роботи Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» 
документ І–ІV кв. НМР 

Внесення 

доповнень 

– «Редагування БД "Періодика"» документ ІІ кв. ВАК, НМР  

                                                 
17

 Відповідно до «Перспективного плану підготовки та перегляду організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації Харківської державної 

наукової бібліотеки на 2019–2023 рр.» 
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№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

– «Про формування та редагування БД "Авторитетний файл заголовків 

колективного автора (АФ КА)"» 
документ ІІІ кв. ВАК, НМР  

– «Порядок взаєморозрахунку відділів бібліотеки з ВОФ» документ ІІ кв. ВОФ  

– «Виявлення, розшук та оформлення видань, відсутніх на місці з 

невідомих причин» 

документ 
ІІ кв. ВОФ  

– «Інструкція про порядок ведення топографічного каталогу» документ ІІІ кв. ВОФ  

– «Інструкція про порядок створення відсутньої частини топографічного 

каталогу на літературу, що надійшла до ХДНБ за період 1982–1985рр.» 

документ 
ІІ кв. ВОФ  

– «Інструкція з оформлення систематичних каталогів і картотек ХДНБ                  

ім. В. Г. Короленка» 

документ 
І–ІV кв. ВСК  

– «Інструкція з розстановки карток до систематичних каталогів  та 

систематичної картотеки статей» 

документ І–ІV кв. 

 

ВСК 

 
 

– «Інструкція з редагування систематичних каталогів та систематичної 

картотеки статей ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ 
І–ІV кв. ВСК  

– «Інструкція про організацію та ведення алфавітно-предметного 

покажчика до систематичних каталогів та картотек ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» 

документ І–ІV кв. 

 

 

ВСК 

 

 

 

– «Порядок розподілу поточних надходжень за видами видань у ВФД»  документ ІV кв. ВФД  

– «Порядок роботи з періодичними виданнями у ВФД» документ ІV кв. ВФД  

–  «Звіряння записів топографічного каталогу на видання фонду основного 

зберігання ХДНБ ім. В. Г. Короленка з інвентарними книгами у ВФД»  

документ 
ІV кв. ВФД  

– «Про виконання віртуальної довідки» документ ІV кв. ІБВ  

– «Збереження підсобного фонду кабінету бібліотекознавства ім. 

Л. Б. Хавкіної в процесі обслуговування»  

документ 
ІІ кв. КБ  

–  «Інструкція про створення БД "Абонент" у відділі МБА та ЕДД» документ ІV кв. МБА  

–  «Інструкція про порядок приймання, опрацювання замовлень та видачі 

документів із фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка віддаленим абонентам 

МБА» 

документ ІV кв. 

 

 

МБА 
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№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

–  «Інструкція про порядок виконання замовлень службою електронної 

доставки документів (ЕДД)» 

документ ІV кв. 

 

МБА 

 
 

– «Добір документів для науково-допоміжних покажчиків українознавчої 

тематики» 

документ ІІІ кв. 

 

ВУ 

 
 

– «Про обов’язки чергового бібліотекаря відділу "Україніка" ім. 

Т. Г. Шевченка» 

документ 
ІІІ кв. ВУ  

– «Пам’ятка черговому бібліотекарю "Обслуговування користувачів у 

відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів"» 

документ 
ІV кв. ВІП  

– паспорти-характеристики до каталогів і картотек документ І–ІV кв. КБ, відділи  

– паспорти-характеристики до БД документ І–ІV кв. ВІП, відділи  

– інші технологічні інструкції так само І–ІV кв. відділи  

  Внесення змін та доповнень до чинних технологічних процесів 

 – редагування БД «Електронний каталог» 

– формування БД «Періодичні видання» 

– формування АФКА 

удосконален-

ня циклу 
І–ІV кв. ВАК, НМР 

 

 Нормування праці     

 Веб-представництво бібліотеки      

 – підтримка і наповнення контенту веб-сайта ХДНБ;  

– супровід інформаційного представництва ХДНБ в соціальних мережах 

запис, 

акт 
ІІ, ІІІ кв. 

НВВ, СЦ, 

НМР 

 

2.6.4 Маркетингова та фандрейзингова діяльність 

 Стратегічний напрямок  

Вивчення та моніторинг ринку попиту на бібліотечно-інформаційні та 

інші послуги відділів, ХДНБ 
моніторинг І–ІV кв. 

НМР, СЦ, 

відділи 

 

Формування асортименту основних та додаткових (платних) послуг, 

відповідно до потреб користувачів 
послуги І–ІV кв. відділи 

Спільно з  

бухгалтер. 

службою Визначення цін на додаткові (платні) послуги калькуляція І–ІVкв. НМР 

Формування та підтримка позитивного іміджу ХДНБ, висвітлення 

діяльності, основних послуг шляхом: 

– наочної реклами 

 

реклама 

 

І–ІV кв. 

 

СЦ, відділи 

 

 

 

– підготовка інформації про ХДНБ на Library Map of the World/ Бібліотечну реклама І–ІV кв. ВЛІМ  
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обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

карту світу (http://librarymap.ifla.org). 

– актуалізації інформації на сайті ХДНБ інформація І–ІV кв. відділи  

– розповсюдження інформації через соціальні мережі (блоги, Twitter, 

Facebook, Instаgram, YouTube, інші), розробка сторінки «Ювілей ХДНБ» у 

Facebook (на офіційній сторінці ХДНБ) 

повідомлення І–ІV кв. 
ВБІСТ, СЦ, 

КБ, відділи 

 

– повідомлень для ЗМІ повідомлення І–ІV кв. відділи  

 Розвиток зовнішнього соціального партнерства шляхом співпраці
18

 

 – з органами виконавчої влади
19

 заходи ІV кв. дирекція  

 – з інформаційними організаціями (книготорговельні організації, ЗМІ) 
заходи І–ІV кв. 

ВФД, СЦ, 

відділи 

 

 – із закладами культури, освітніми та іншими установами
20

 проєкти, 

заходи 
І–ІV кв. 

дирекція, 

відділи 

 

 – із громадськими організаціями так само І–ІV кв. відділи  

 – з підприємствами (проєкт «Взаємодія») тощо так само І–ІV кв. ВІП, відділи  

 – із зарубіжними організаціями
21

 
так само І–ІV кв. 

дирекція, 

ВЛІМ 

 

 Виявлення можливих суб’єктів благочинної допомоги, залучення цільових 

інвестицій 
моніторинг І–ІV кв. 

дирекція, 

НМР, відділи 

 

 Пошук додаткових джерел фінансування. Вивчення пропозицій 

грантодавців 

моніторинг, 

проєкти 
І–ІV кв. 

дирекція, 

НМР 

 

 Реалізація чинних грантових проєктів
22

 
заходи І–ІV кв. 

дирекція,  

відділи 

 

 Розробка та реалізація нових проєктів, у т.ч. проєкту «Бібліотека — заходи І–ІV кв. ВБІСТ, за участю 

                                                 
18

 Проведення спільних наукових, просвітницьких заходів, у т.ч. XXІІІ науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020», Фестивалю науки, обласної 

науково-практичної конференції «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області»; краєзнавчих читань, презентацій нових видань, 

екскурсій, реалізації проєктів; формування корпоративних ресурсів тощо. 
19

 Співпраця з Управлінням електронного урядування Харківської міської ради в межах проєкту  «Школа цифрової грамотності», інші заходи 
20

 Професійне партнерство – детальніше див. розділ 2.4 «Науково-методична діяльність». 

  21 Див. розділ 10 «Міжнародні зв’язки. Участь у реалізації спільних проєктів». 
22

Див.  розділ 2.4 «Науково-методична діяльність»,  розділ 10 «Міжнародні зв’язки. Участь у реалізації спільних проєктів» 

http://librarymap.ifla.org/
file:///F:/план%20ХДНБ%20%20cl/Кураторські/Розділи/Наукове%20управління%20НМР.docx%232.4%20НАУКОВО-МЕТОДИЧНА%20ДІЯЛЬНІСТЬ
file:///F:/план%20ХДНБ%20%20cl/Кураторські/Розділи/Наукове%20управління%20НМР.docx%2310%20МІЖНАРОДНІ%20ЗВ’ЯЗКИ.%20УЧАСТЬ%20У%20РЕАЛІЗАЦІЇ%20СПІЛЬНИХ%20ПРОЕКТІВ
file:///F:/план%20ХДНБ%20%20cl/Кураторські/Розділи/Наукове%20управління%20НМР.docx%232.4%20НАУКОВО-МЕТОДИЧНА%20ДІЯЛЬНІСТЬ
file:///F:/план%20ХДНБ%20%20cl/Кураторські/Розділи/Наукове%20управління%20НМР.docx%2310%20МІЖНАРОДНІ%20ЗВ’ЯЗКИ.%20УЧАСТЬ%20У%20РЕАЛІЗАЦІЇ%20СПІЛЬНИХ%20ПРОЕКТІВ
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обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

партнер процесу цифровізації в Україні, яка забезпечує кожному 

громадянинові рівний доступ до послуг, інформації та знань, що 

надаються на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій»
23

, проєктів Українського культурного фонду та інших 

відділи ХОВ УБА 

та інших 

організацій 

 Аналіз позабюджетних надходжень до ХДНБ, у т. ч. від надання платних 

послуг користувачам 
інформація І–ІV кв. 

дирекція, 

НМР 

 

 

3 ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки  

3.1 Обслуговування комп'ютерної техніки та мережевих комунікацій, підтримка веб-сайту 

3.1.1 Адміністрування веб-сайта: оновлення інформації, постійна підтримка та 

оптимізація, поліпшення апаратно-програмної частини, збір та аналіз 

статистичних даних 

Актуаліза-

ція веб-

сайта 

І–ІV кв. ВБІСТ, 

відділи 
 

3.1.2 Розробка нових сервісів і розділів веб-сайта Так само І–ІV кв. ВБІСТ  

3.1.3 Поточна підтримка функціонування автоматизованих робочих місць 

користувачів та працівників 

 І–ІV кв. ВБІСТ  

3.1.4 Розширення репертуару фонду електронних документів бібліотеки Поповнен 

ння фонду 

І–ІV кв. ВБІСТ  

3.2 Адміністрування програмного забезпечення 

3.2.1 Технічне супроводження програмного забезпечення серверної зони, 

збереження та захист інформаційних ресурсів 

Забезпече

ння 

серверної 

зони 

І–ІV кв. ВБІСТ  

3.2.2 Продовження роботи із супроводження АРМів ПЗ ІРБІС 64, підтримки в 

актуальному стані ПЗ Веб-ІРБІС 

Актуаль-

ний стан 

АРМів 

тощо 

І–ІV кв. ВБІСТ  

3.2.3 Технічна підтримка процесу ретроконверсії карткового каталогу Ретроконв.

ерсія 

І–ІV кв. ВБІСТ  

                                                 
23

 Програма House of Europe, що фінансується Європейським Союзом 
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3.3 
Електронна бібліотека ХДНБ. Фонд електронних документів.  

Участь у формуванні електронної бібліотеки «Культура України» (НБУ ім. Ярослава Мудрого) 

3.3.1 Відбір документів для включення до електронної бібліотеки 
13 

документів 

 

 

 

І–ІV кв. 

ВБІСТ,ВУ, 

НДВК, ВОФ 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 

 

 

 

 

Створення електронних документів: сканування документів; коре-

гування та опрацювання зображень (формат TIF/JPG); формування 

повнотекстового графічного представлення (PDFgr) та навігації по 

розділах книги; створення метаданих на твори образотворчого та 

фотомистецтва, що надані авторами для проєкту 

13 

документів 

 

 

І–ІV кв. 
ВБІСТ, ВУ, 

НДВК 
 

3.3.4 Складання анотацій на документи, що включені до електронної 

бібліотеки (українською мовою та переклад) 

    

 – українською мовою 13 анотацій І–ІV кв. ВУ  

 – російською мовою 13 анотацій І–ІV кв. ВУ  

 – англійською мовою 13 анотацій І–ІV кв. ВУ, ВЛІМ  

3.3.5 Формування Фонду електронних документів. Оцифрування видань з фонду ХДНБ 

 Формування ресурсів фонду електронних документів ХДНБ, в т. ч. 

унікальних документів НАФ: 

 Кирило Транквіліон Ставровецький. Зерцало богословіи. Почаїв, 

1618 

 Галілео Галілей. Діалог про дві найважливіші системи світу. Ліон, 

1641. Останнє прижиттєве видання твору великого італійського вченого 

(з портретом автора). 

 Джорджо Вазарі. Життєписи славнозвісних художників і 

архітекторів. Флоренція, 1568. Перше видання. 

 Леонардо да Вінчі. Трактат про живопис. Париж, 1650. Перше 

видання. 

 Інші 

64 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

НДВК, ВОФ 

 

3.3.6 Виготовлення електронних копій документів на замовлення 

користувачів  

документ І–ІV кв. ВБІСТ,  

МБА, ВОК 

за запитом 

Участь у всеукраїнських корпоративних проєктах  
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 Участь у формуванні електронної бібліотеки «Культура України»  13 

документів 

І–ІV кв. Відділи  

 Участь у наповненні порталу «Культурна спадщина України» (надання 

наукових матеріалів – пропозицій до Державного реєстру національного 

культурного надбання) 

10 БЗ І–ІV кв. ВУ, НДВК,  

ВЛІМ, інші 

відділи 

 

 Надання бібліографічної інформації до «Зведеного каталогу 

оцифрованих видань» (координатор НБУ ім. Ярослава Мудрого) 

17 БЗ І–ІV кв. ВБІСТ, ВУ, 

НДВК, інші 

 

 

 

4 ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ. ДОКУМЕНТООБМІН 
 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

4.1 Комплектування фондів. Списання документів 

4.1.1 Поповнення основного, підсобних та спеціалізованих фондів 40000 прим. І–ІV кв. ВФД  

 у т.ч. за видами документів:     

 – книги і брошури 27920 І–ІV кв. ВФД  

 – періодичні видання 10400 І–ІV кв.у ВФД  

 – аудіовізуальні матеріали 1000 І–ІV кв. ВФД  

 – електронні видання  200 І–ІV кв. ВФД  

 – інші види документів 480 І–ІV кв. ВФД  

4.1.2 Поповнення обмінного фонду  7000 прим. І–ІV кв. ВФД  

4.2 Документообмін 

4.2.1 Передача документів з обмінного фонду:     

 – до фонду ХДНБ 1000 прим. І–ІV кв. ВФД  

 – бібліотекам України 6000 прим. І–ІV кв. ВФД  

4.2.2 Міжнародний документообмін:     
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з/п 
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 – направлення документів до зарубіжних бібліотек 101 І–ІV кв. ВЛІМ  

 – надходження документів від зарубіжних бібліотек 250 І–ІV кв. ВЛІМ  

4.3 Організація та збереження документних ресурсів 

4.3.1 Проведення робіт з виявлення застарілих та зношених видань – 

перегляд фонду 

 

55000 прим. 

 

І–ІV кв. 

 

ВОФ 

Для 

вилучення  

4.3.2 Здійснення заходів із упорядкування фонду:     

 – перевірка правильності розстановки фонду 1582500 прим. І–ІV кв. ВОФ, інші 

відділи 

 

 – переміщення фонду 647200 прим. І–ІV кв. ВОФ, відділи  

4.3.3 Проведення інвентаризації     

 – основного фонду 275000 прим. І–ІV кв. ВОФ, ВФД 

ВЛІМ 

 

 – ФДП НДВК 79000 прим. I–III кв. ВОФ, НДВК  

 – спеціалізований фонд відділу «Україніка» 18000 прим. Iкв. ВОФ, ВУ  

 – спеціалізований фонд ВЛІМ 16000 прим. II кв. ВОФ, ВЛІМ  

4.3.4 Продовження звіряння фонду періодичних видань основного 

книгосховища з генеральним алфавітним каталогом 

    

 – фонд журналів 37000 прим. І–ІV кв. ВОФ, ВАК 

ВАКВАК 

 

4.3.5 Перевірка фізичного стану фондів основного книгосховища. 

Суцільний перегляд документів (350–400 топ. тис.) 

50000 прим. І–ІV кв. ВОФ  

4.3.6 Знепилювання фонду 21268 І–ІV кв. відділи  

4.3.7 Відбір, фізична оцінка та підготовка журналів для переводу на 

мікрофіші 

300 прим. І–ІV кв. ВОФ, ВРД  

4.3.8 Оправлення документів 4540 прим. І–ІV кв. ВКР  

4.3.9 Реставрація документів (аркушів) 5400 арк. І–ІV кв. ВКР  

4.3.10 Оправлення газет 130 І–ІV кв. ВКР  
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5 КАТАЛОГІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ. СТВОРЕННЯ БД 
  

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Каталогізування документів     

 
Систематизація документів  49410 І–ІV кв. ВСК, ВІП, ВЛІМ, НДВК, 

ВУ, КБ, 
 

 Предметизація документів 33898 І–ІV кв. ВСК, ВІП, ВУ, КБ  

 Формування бібліографічного запису (всього)  53010 І–ІV кв. Відділи  

 – у нонелектронному режимі 24265 І–ІV кв. ВАК, ВЛІМ, інші  

 – в електронному режимі 28745 І–ІV кв. ВАК, ВЛІМ, інші  

 
Тиражування карток 75922 І–ІV кв. ВАК, ВСК, ВЛІМ, ВУ, 

ВІП, інші  
 

 Організація карткових каталогів та картотек     

 Поповнення каталогів і картотек (всього) 111575 І–ІV кв. ВАК, ВСК, інші  

 Вилучення карток із каталогів та картотек 26290 І–ІV кв. ВАК, ВСК, інші  

 Поповнення електронного каталогу та інших БД     

 Поповнення БД (всього) 64065 І–ІV кв. Відділи  

 Поповнення БД, представлених в Інтернеті (нових записів): 36715 І–ІV кв. Відділи  

 
– БД «Електронний каталог» 25135 І–ІV кв. ВАК, ВУ, ВОФ, ІБВ, 

НДВК, інші 
 

 – БД «Періодичні видання» 7110 І–ІV кв. ВФД, ВАК, ВЛІМ  

 – БД «Електронний каталог Німецького читального залу» 100 І–ІV кв. ВЛІМ  

 
– БД «ХДНБ ім. В. Г. Короленка: видання та публікації про 

Бібліотеку» 

220 І–ІV кв. КБ 
 

 – БД «Харківщина»  2900 І–ІV кв. ВУ  

 – БД «Бібліотеки Харкова» (актуалізація) 250 І–ІV кв. НМР  

 – БД «Бібліотечна журналістика» 50 І–ІV кв. КБ  

 – БД «Фонд електронних документів» 110 І–ІV кв. ВБІСТ, ВУ, НВВ  

 у т.ч. корпоративні: 840    

 – БД «Електронний зведений каталог періодичних видань, які 500 І–ІV кв. ІБВ  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

надійшли до провідних бібліотек Харкова» 

 
– БД «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до 

бібліотек Харкова» 

240 І–ІV кв. КБ  

 – БД «Метабібліографія Харківщини» 100 І–ІV кв. ВУ  

 БД, представлені у локальній мережі  300    

 – «Винахідництво та стандартизація» 200 І–ІV кв. ВІП  

 – «Пам’ятні дати України, Слобожанщини» 100 І–ІV кв. ВУ  

 Формування службових БД 27050 І–ІV кв. відділи  

 – «Авторитетний файл предметних рубрик» 5000 І–ІV кв. ВСК  

 – «Авторитетний файл колективного автора» 1000 І–ІV кв. ВАК  

 – «Авторитетний файл індивідуального автора» 1000 І–ІV кв. ВАК  

 – «Комплектування» 20000 І–ІV кв. ВФД  

 – «Регламенти ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 50 І–ІV кв. НМР  

 

 6 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.  

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Основні показники роботи з обслуговування користувачів 

 Кількість користувачів за єдиною реєстраційною картотекою 30000 І–ІV кв. ВОК  

 Кількість користувачів, обслужених у читальних залах  56600 І–ІV кв. 
ВОК, ВІП, ВЛІМ, КБ, 

НДВК, ВУ, СЦ, ІБВ 
 

 Кількість відвідувань читальних залів 248200 І–ІV кв. Так само  

 Кількість відвідувань веб-сайта ХДНБ 130000 І–ІV кв. 
 

 

 Кількість документовидач  2815800 І–ІV кв. 
ВОК, ВІП, ВЛІМ, КБ, 

НДВК, ВУ, СЦ, ІБВ 
 

 Міжбібліотечний абонемент та ЕДД 

 Запис та перереєстрація абонентів МБА (всього) 3000 І–ІV кв. МБА, ВІП  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 – колективних 700 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 – персональних 2300 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 Кількість відвідувань (всього) 53000 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 – колективними абонентами 18400 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 – персональними абонентами 34600 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 Видача документів та їх копій (всього) 111570 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 Кількість замовлень (всього) 99570 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 Бібліографічне обслуговування користувачів 

 Довідково-бібліографічне обслуговування  

 Виконання бібліографічних довідок (всього): 30647 І–ІV кв. Відділи  

 – письмових 85 І–ІV кв. ІБВ, ВЛІМ, ВУ, НДВК  

 – віртуальних (електронних) 817 І–ІV кв. ІБВ, ВІП, ВУ, КБ, інші  

 Бібліографічне інформування користувачів  

 Масове бібліографічне інформування (у бібліотеці):     

 – дні інформації 30 І–ІV кв. ВІП, ВЛІМ, СЦ, ІБВ  

 – дні фахівця 31 І–ІV кв. ВІП, ВЛІМ, СЦ, ВУ  

 – бібліографічні огляди 40 І–ІV кв. Відділи  

 – виставки нових надходжень. 108 І–ІV кв.   

 Електронне масове бібліографічне інформування 

(локальних та віддалених користувачів) 

    

 Доступ до електронних ресурсів ХДНБ     

 – сайт ХДНБ, розділ «Ресурси» (розміщено: «Електронний 

каталог», «Нові надходження», «Краєзнавча електронна 

бібліотека», «Фонд електронних документів», «Віртуальні 

виставки», «Віртуальні проєкти», «Бази даних», «Видання та 

публікації»); блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках» 

 І–ІV кв. ВАК, ВФД, НВВ, ВУ, 

відділи 

 

 – інформація у соціальних мережах (Facebook, Twitter, повідомл. І–ІV кв. СЦ, КБ, ІБВ, ВІП, НМР  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Instagram) 

 Групове бібліографічне інформування     

 – тем 1 І–ІV кв. КБ  

 – повідомлень 240 І–ІV кв. КБ  

 Заходи з формування основ інформаційної культури користувачів, медіаграмотності 

 Бібліографічні консультації 14820 І–ІV кв. Відділи  

 Дні бібліографії 4 І–ІV кв. ІБВ, ВУ  

 Виставки довідкових видань та бібліографічних посібників 41 І–ІV кв. ІБВ, ВЛІМ, ВУ, НДВК  

 Лекції з основ інформаційної культури 61 І–ІV кв. ВОК, ІБВ, ВУ, ВІП  

 Огляди довідкових та бібліографічних видань 39 І–ІV кв. ВІП, ІБВ, ВУ, НДВК  

 Тренінги з написання статей до української вільної 

енциклопедії 

захід І–ІV кв. ІБВ  

 Підвищення оперативності, якості та комфортності обслуговування користувачів 

 Організація роботи віртуальної довідкової служби. Надання 

довідок 

817  І–ІV кв. ІБВ, ВУ, ВЛІМ, інші За запитом 

 Надання доступу користувачам до ресурсів Інтернету в 

інтернет-центрах 

відвід. І–ІV кв. ВОК, ІБВ За запитом 

 Надання послуг службами попереднього замовлення 

документів та «Експрес-замовлення» 

замовлен-

ня 

І–ІV кв. ВОК, ВОФ, інші відділи За запитом 
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8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА 

 

№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Результат,  

обсяг  

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки  

1 2 3 4 5 6 

8.1. Організація та проведення культурно-просвітницьких заходів 

 
Книгознавчі, історичні, літературні читання. Читацькі 

конференції, лекції, зустрічі за круглим столом 
 

1 
«Основоположник модерну в українській музиці: до 120 річчя від дня 

народження Бориса Лятошинського» 

Літературні 

читання 
3 січня СЦ 

 

 «Талант з Волині. До 115-річчя Уласа Самчука» Так само 20 лютого СЦ  

2 
Цикл лекцій «Колекції вітчизняних та зарубіжних пам'яток писемності 

та друку»  

Лекції  

(10 лекцій) 
I, IV кв. НДВК 

 

10 
«Спадщина Павла Івановича: до 195-річчя від дня народження 

П. І. Леонтовича, культурно-освітнього діяча, письменника» 
Трибуна вченого 9 березня СЦ  

11 
«”В книжках треба шукати здивування”: до 60 річчя Юрія 

Андруховича, українського письменника, перекладача, есеїста, 

громадського діяча» 

Літературна 

вітальня 
13 березня СЦ  

12 
«Камертон поезії Ліни Костенко: до 90 річчя української поетеси, 

прозаїка, сценаристки» 

Літературна 

вітальня 
19 березня СЦ  

13 
«Незламний співець епохи: до 125-річчя від дня народження Максима 

Рильського» 

Літературні 

читання 
19 березня СЦ  

14 
«Харків і поети крізь призму ретродетектива». Зустріч з харківською 

письменницею Іриною Потаніною 

Читацька 

конференція 
17 квітня СЦ  

15 
«Надати історії привабливості роману: до 135 річчя від дня смерті 

Миколи Костомарова» 

Історичні 

читання 
19 квітня СЦ  

16 
«Талант людяності: до 100-річчя від дня народження Григорія 

Тютюнника, українського письменника» 

Літературні 

читання 
23 квітня СЦ  

17 
«Закоханий у вроду слів: до 130-річчя від дня народження Миколи 

Зерова, українського поета» 

Літературні 

читання 
26 квітня СЦ  

http://www.maysterni.com/publication.php?id=1902
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18 
«У самотній мандрівці до вічності: до 125-річчя від дня народження 

Тодося Осьмачки (справж. – Теодосій), українського письменника» 
Літературні 

читання 
16 травня СЦ  

19 
«Апостол сцени: Марко Лукич Кропивницький». До 180-річчя від дня 

народження українського письменника 

Літературні 

читання 
22 травня СЦ  

20 
«Мистецтво слова: до 120-річчя від дня народження Григорія 

Яковенка (1895–1940 рр.), українського письменника» 

Літературні 

читання 
2 грудня СЦ  

 Тематичні вечори, літературно-музичні заходи     

21 
«Гей, піду я в ті зелені гори». До 130-річчя від дня народження 

Михайла Голинського (1890– 1973 рр.), українського співака 

Музична 

вітальня 
2 січня СЦ  

21 
«Сила єдності: до Дня Соборності України» Тематичний 

вечір 
22 січня СЦ  

22 
«Байкар-новатор: до 230-річчя від дня народження Петра Гулака-

Артемовського» 

Тематичний 

вечір 
27 січня СЦ  

23 
«Золотий фонд української естради: до 90-річчя від дня народження 

Діани Петриненко» 

Музична 

вітальня 
8 лютого СЦ  

24 
«Людина з божою іскрою: до 120-річчя від дня народження Оксани 

Петрусенко» 
Концерт 18 лютого СЦ  

25 
«У нашій пам’яті вони назавжди залишились: до Дня героїв Небесної 

Сотні» 

Тематичний 

вечір 
20 лютого СЦ  

26 
«Пісні серця: до 95-річчя від дня народження Ігоря Шамо, 

українського композитора» 
Концерт 21 лютого СЦ  

27 
«Самоцвіт українського танцю: до 115-річчя від дня народження 

Павла Вірського, українського артиста балету» 
Вечір танцю 25 лютого СЦ  

28 
«Геній багатогранний: до 206-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка» 

Тематичний 

вечір 
9 березня СЦ  

29 
«”Я неформальний і не форматний”. До 75-річчя Юрія Рибчинського, 

українського поета» 
Концерт 22 травня СЦ  

 
«Щаслива дитина – щаслива Україна: до Міжнародного дня захисту 

дітей» 

Зустріч за «круг-

лим столом» 
1 червня СЦ  

30 
«До 100-річчя від дня народження Степана Сабадаша, українського 

композитора» 
Концерт 5 червня СЦ  

31 «Святковий концерт-привітання». До Всеукраїнського дня бібліотек Концерт 30 вересня СЦ  
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32 
«Українське козацтво – наша гордість і слава». До Дня українського 

козацтва 

Тематичний 

вечір 
14 жовтня СЦ  

33 Заходи до відзначення Революції 1917-1921 років в Україні Цикл заходiв І–ІІІ кв. СЦ, ВУ  

 Краєзнавчі читання     

34 
«Художники Харківського політехнічного інституту – від Олексія 

Бекетова до Сергія Браткова і далі» 

Краєзнавчі 

читання 
24 січня ВУ  

35 «Історик Наталя Полонська-Василенко та її репресована Шевченкіана» 
Краєзнавчі 

читання 
21 лютого ВУ  

36 «Марко Кропивницький і Харків» Так само 27 березня ВУ  

37 «Фритьоф Нансен у Харкові» Так само 10 квітня ВУ  

38 «Таємниця майстра: Феномен Порфирія Мартиновича» Так само 22 травня ВУ  

39 

«Перший укладач друкованого каталогу української книги Павло 

Мокроус: доля, діяльність, найближче оточення: До 190-річчя ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка» 

Краєзнавчі 

читання 
24 червня ВУ  

40 
«Три грані одного обдарування: Юхим Бабецький – драматург, 

перекладач, театральний критик: До 160-річчя від дня народження» 

Краєзнавчі 

читання 
29 липня ВУ  

41 «Нові краєзнавчі видання» Так само 26 серпня ВУ Презентації 

42 «Шляхи сполучення Слобожанщини ХVІІ – початку ХІХ ст. » Так само 25 вересня ВУ  

43 «Таємниці половецького степу» Так само 16 жовтня ВУ  

44 
«Імена вчених Харківського університету, закарбовані у наукових 

термінах і назвах: До 215 річниці відкриття університету» 

Краєзнавчі 

читання 

27 

листопада 
ВУ  

45 «Ілля Рєпін і духовні святині Слобожанщини» Так само 18 грудня ВУ  

46 
Цикл заходів з харківщинознавства (квести, відеолекції, віртуальні 

подорожі тощо) 
Заходи 

Протягом 

року 
ВУ  

47 
Екскурсії: 

– «Історія та сьогодення кабінету бібліотекознавства ім. 

Л. Б. Хавкіної» 

Екскурсія 
Протягом 

року 
КБ  

48 
–  музейною експозицією «Від Харківської губернської публічної 

бібліотеки до Харківської громадської. 1830–1916 рр.» 
Екскурсія 

Протягом 

року 
КБ  

49 – історичною фотогалереєю «Від Харківської громадської до Екскурсія Протягом КБ  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.if.ua%2Fposts%2F1318337171.html&ei=mbPkU47EOaeM7AabxIGYCQ&usg=AFQjCNGwLgP8UqmxfxR6LyN4xQyfzy7GYg&bvm=bv.72676100,d.ZGU
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Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» року 

50 
Електронний гід-путівник по музейній експозиції «Від Харківської 

губернської публічної бібліотеки до Харківської громадської. 1830–

1916 рр.» 

Гід-путівник І, ІІ, ІІІ кв. КБ 
Презентація у 

ІІІ кв. 

51 
Заходи до 150-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної (міжнародний 

проєкт «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном») 
Заходи І, ІІ кв. КБ  

53 Участь у створенні електронної бібліотеки «Культура України»
24

  

 
 

Оцифровування 

документів 

І–IV кв. ВУ  

54 
Електронна колекція «Літературно-мистецькі журнали Харкова 

першої третини ХХ ст.» 
І–IV кв. ВУ, ВА Поповнення 

55 
Укладання бібліографічних посібників українознавчої тематики, 

створення електронних бібліографічних ресурсів
25

 

Бібліогр. покажч. 

(у т.ч. БЕР) 
І–IV кв. ВУ 

 

56 Формування електронної «Бібліотечної енциклопедії Харківщини» 
Енциклопедичні 

статті 
І–IV кв. 

НМР, 

відділи  
Поповнення 

 

8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ 
 

№ 
з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Виконавці Примітки  

1 2 3 4 5 6 

8.1 Науково-просвітницька діяльність     

 Науково-практичні конференції, семінари     

 «Інноваційні технології альтернативних автономних енергосистем» Конференція лютий ВІП  

 
«Наука ХХІ століття: Інноваційні технології у харчовій галузі і 

ресторанному бізнесі» 

 

Конференція 
травень ВІП 

У дні 
Фестивалю 

 
 «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в 

Харківській області» 
Конференція вересень ВІП 

Спільно з 
ХОРТВіР 

 

«Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні» (до ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Інтелектуальна власність») 

Науково-

практичний 

семінар 

квітень ВІП  

                                                 
24

 Див. розділ 3 «Впровадження нових інформаційних технологій. Електронна бібліотека». 
25

 Див. розділ «Науково-бібліографічна діяльність» 

file:///C:/Users/Public.Bibliomist-PC/Desktop/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%233%20ВПРОВАДЖЕННЯ%20НОВИХ%20ІНФОРМАЦІЙНИХ%20ТЕХНОЛОГІЙ.%20ЕЛЕКТРОННА%20БІБЛІОТЕКА
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Науково-практичний семінар з питань захисту інтелектуальної 

власності в Україні та Європі 

 
вересень ВІП  

 
Заходи  у межах Школи молодого винахідника (лекції, екскурсії, 

тренінги, творчі зустрічі, майстер-класи, презентації) 
86 заходів І–ІV кв. ВІП  

 Зустрічі за круглим столом  

 
   

 

 «Дорога в космос з Харкова» 

Зустрічі за 

круглим столом 

 

 

березень ВІП  

 
 «Туберкульоз – хвороба століття. До Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом» 
березень СЦ  

 
 «Інтелектуальна власність, як вирішальний фактор економічного 

розвитку України» 
квітень ВІП  

 
«Допомога дітям з аутизмом. До Всесвітнього дня поширення 

інформації про проблему аутизму» 
квітень СЦ  

 «Доля планети у наших руках. До Дня довкілля» 

Зустрічі за 

круглим столом 

 

квітень СЦ  

 «Світові бренди харківських виробників» 

 
травень ВІП Фестиваль 

науки   «Їжа: користь і шкода для здоров'я» травень ВІП 

  «Безпечна кров для всіх. До Всесвітнього дня донора крові» червень СЦ  

 «Спорт – запорука здоров'я нації» жовтень ВІП  

 Краєзнавчі читання     

 
«Імена вчених Харківського університету, закарбовані у наукових 

термінах і назвах: до 215-річчя відкриття університету» 

Краєзнавчі 

читання 
листопад ВУ  

 Трибуни вченого     

 

«Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з 

онкопатологієюю. До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на 

рак. 

Трибуна вченого лютий СЦ  

 «Міст у майбутнє. До 150-річчя від дня народження Є. О. Патона» Трибуна вченого березень СЦ  

 «Гастрогеографія: національні кухні у Харкові»  Трибуна вченого травень СЦ 
 

 «СНІД мусимо зупинити. До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом» Трибуна вченого грудень СЦ  

   Творчі зустрічі      

 
Зустріч з доктором технічних наук, професором, заслуженим 

працівником промисловості України, академіком Української 
Творча зустріч листопад ВІП  
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нафтогазової академії І. І. Капцовим 

 Майстер-класи     

 «Основи технічної творчості» (до дня дитячих винаходів) Майстер-клас січень ВІП  

 «Карамельна феєрія» від Майстерні карамелі Майстер-клас травень ВІП У межах 
Фестивалю 
науки 

 «Чайна церемонія» Майстер-клас травень ВІП 

 «Кавовижний всесвіт» від шеф-баристи Майстер-клас травень ВІП 

 

Презентації     

– проєкту інформаційного співробітництва «Взаємодія» Презентація 

 

 

січень 

 

 

ВІП 

 

 

 

– проєкту «Історія харківської реклами: 100 років тому» Презентація травень ВІП  

– винаходів харків’ян Презентація грудень ВІП  

 Робота клубів     

 

Засідання Клубу лікувально-оздоровчих технологій 3 засідання І–ІV кв. ВІП  

Засідання Клубу «Громадські ініціативи» 7 засідань І–ІV кв. ВІП  

Засідання Клубу «Екологія та енергетика» 4 засідання I –IV кв. ВІП  

8.2 Інформаційно-бібліографічне обслуговування     

 Дні інформації     

 «Інноваційні технології у харчовій промисловості» 2 заходи І–ІV кв. ВІП 
 

  «Здобутки українських науковців у медицині» Захід січень СЦ  

 «Інноваційні розробки в агропромисловому комплексі» 2 заходи лют., листоп. ВІП  

 «Нові технології в науці і виробництві» Захід лютий СЦ  

 «Нові технології у сільськогосподарському виробництві» Захід квітень СЦ  

 «Нова література з питань медицини» Захід квітень СЦ  

 «Сучасні методи діагностики та лікування органів дихання» 4 заходи ІІ кв. ВІП  

 «Нові технології у лікуванні захворювань органів дихання» Захід травень СЦ  

 «Наукові дослідження медичної освіти» Захід травень СЦ  

 «Нові технології в лікування серцево-судинних захворювань» Захід липень СЦ  

 «Нові технології у м’ясо-молочній промисловості» Захід серпень СЦ  
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 «Новітні технології лікування онкозахворювань» Захід серпень СЦ  

 «Профілактика застудних захворювань»  Захід вересень СЦ  

 «Нова література з питань медичної науки» Захід вересень СЦ  

 «Нові технології у лікуванні туберкульозу» Захід жовтень СЦ  

 «Нові технології у кондитерській промисловості» Захід жовтень СЦ  

 «Новітні технології  у лікуванні органів зору» Захід листопад СЦ  

 «Інноваційні технології у лікуванні інфекційних хвороб» Захід грудень СЦ  

 «Шкідливі звички молоді: шляхи попередження та подолання» Захід грудень СЦ  

 «Сучасні технології: прогрес чи загроза людству» Захід грудень СЦ  

 «Нова література з медицини, фармакології та ветеринарії» Захід ІV кв. ІБВ  

 

Дні фахівця     

«Як захистити авторські права на комп'ютерну техніку» Захід січень ВІП  

«Удосконалення технології приготування хлібопекарських виробів» Захід лютий СЦ  

«Захист прав інтелектуальної власності при створенні нових 

технологій» 
Захід березень ВІП  

«Енергозбереження в сучасних умовах» Захід квітень СЦ  

«Фітозасоби у лікуванні хвороб внутрішніх органів» Захід травень СЦ  

«Оборонно-військова промисловість України» Захід липень СЦ  

«Біохімія в сучасній медицині» Захід серпень СЦ  

«Харчові добавки у раціоні людини» Захід вересень СЦ  

«Стратегії розвитку екологічної освіти» Захід вересень СЦ  

«Проблеми молокопереробних підприємств України» Захід жовтень СЦ  

«Проблеми ІТ-технологій в мережі Інтернет» Захід листопад ВІП  

«Шляхи подолання кризи винахідництва в Україні» Захід грудень ВІП  

 День бібліографії     

 «Інтелектуальна власність. Захист» Захід ІІІ кв. ІБВ  

 Лекції з формування інформаційної культури, медіаграмотності     
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 «Методика пошуку літератури з захисту інтелектуальної власності» Лекція ІІ кв. ІБВ  

 «Пошук літератури з фармакології та фармації» Лекція ІІ кв. ІБВ  

 Тематичні перегляди 8 переглядів I–IV кв. СЦ  

 Виставки (тематичні, нових надходжень, віртуальні та ін)
26

 54 І–ІV кв. Відділи  

 

 

9 СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи 
Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 
Організація презентацій видавництв, нових видань, літературних вечорів, творчих зустрічей з письменниками 

 
Заходи з популяризації книги та читання (літературні та книгознавчі 

читання, творчі зустрічі тощо) за темами: 
 

1  
«Основоположник модерну в українській музиці». До 120 річчя від дня 

народження Бориса Миколайовича Лятошинського 

Літературні 

читання 

3 січня СЦ 
 

2  
«Байкар-новатор. До 230-річчя від дня народження П. П. Гулака-

Артемовського» 

Тематичний 

вечір 

27 січня СЦ 
 

3  
«Талант з Волині. До 115-річчя У. О. Самчука» Літературні 

читання 

20 лютого СЦ 
 

4  
«Спадщина Павла Івановича Леонтовича». До 195-річчя від дня 

народження українського культурно-освітнього діяча, письменника 

Трибуна 

вченого 

9 березня СЦ 
 

5  
«Геній багатогранний». До 206-річчя від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка 

Тематичний 

вечір 

9 березня СЦ 
 

6  

«В книжках треба шукати здивування». До 60 річчя від дня народження 

Юрія Ігоровича Андруховича, українського письменника, перекладача, 

есеїста, громадського діяча 

Літературна 

вітальня 

13 березня СЦ 

 

7  
«Камертон поезії Ліни Костенко». До 90-річчя Ліни Василівни Костенко, 

української поетеси, прозаїка, сценариста 

Літературна 

вітальня 

19 березня СЦ 
 

                                                 
26

 Див. ДОДАТОК 4 ПЛАН ВИСТАВОК 

 

file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727463
file:///F:/план%20ХДНБ%202020/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23_Toc534727463
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8  
«Незламний співець епохи». До 125-річчя від дня народження  

М. Т. Рильского. 

Літературні 

читання 

19 березня СЦ 
 

9  
«Харків і поети крізь призму ретродетектива». Конференція за участю 

харківської письменниці Ірини Потаніної. 

Читацька 

конференція 

17 квітня СЦ 
 

10  
«Талант людяності». До 100-річчя від дня народження Григорія 

Михайловича Тютюнника, українського письменника. 

Літературні 

читання 

23 квітня СЦ 
 

11  
«Закоханий у вроду слів». До 130-річчя від дня народження Миколи 

Костянтиновича Зерова, українського поета. 

Літературні 

читання 

26 квітня СЦ 
 

12  

«У самотній мандрівці до вічності». До 125-річчя від дня народження 

Тодося Степановича Осьмачки (справжне ім’я – Теодосій) українського 

письменника 

Літературні 

читання 

16 травня СЦ 

 

13  
«Апостол сцени: Марко Лукич Кропивницький». До 180-річчя від дня 

народження українського письменника 

Літературні 

читання 

22 травня СЦ 
 

14  
«Мистецтво слова». До 120-річчя від дня народження Григорія 

Прокоповича Яковенка, українського письменника  

 

Літературні 

читання 

2 грудня СЦ 
 

 Організація роботи клубів 

 Клуб лікувально-оздоровчих  технологій 4 засідання І–ІV кв. ВІП  

 Клуб громадських ініціатив  8 засідань І–ІV кв. ВІП  

 Клуб «Екологія та енергетика» 4 засідання І–ІV кв. ВІП  

 Клуб інтернет-користувачів «Клік» 16 засідань І–ІV кв. ІБВ  

 Клуб «Онлайн» 10 засідань І–ІV кв. ВОК  

 Німецький розмовний клуб «Rednerwerkstatt Kharkiw» 10 засідань І–ІV кв. ВЛІМ  

 Клуб спілкування англійською мовою «English Speaking Club»  20 засідань І–ІV кв. ВЛІМ  

 Австрійський розмовний клуб «VindobonaCamp» 16 засідань І–ІV кв. ВЛІМ  

 Есперанто-клуб «Ардо» 4 засідання І–ІV кв. ВЛІМ  

 Клуб «КЛІК»  16 засідань І–ІV кв. ІБВ, ВЛІМ  

 Клуб «Краєзнавець»
27

 12 засідань І–ІV кв. ВУ  

 Клуб інтелектуального кіно 4 засідання І–ІV кв. СЦ  

 Літературна студія 12 засідань І–ІV кв. СЦ  

 Молодіжна літературна студія 12 засідань І–ІV кв. СЦ  

 Клуб «В кругу друзей»  4 засідання І–ІV кв. СЦ  

                                                 
27

 Тематичний план засідань клубу див. у розділі 7 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjABahUKEwir4-2BiprJAhWDjSwKHVXzAro&url=http%3A%2F%2Flib.if.ua%2Ffranko%2Fintel_club.html&usg=AFQjCNG_HaswlTdineXq281j2bp1BY-j7A
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Організація книжкових виставок, виставок-переглядів 

28
 

 Тематичні книжкові виставки 95 виставок І–ІV кв. Відділи  

 Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат 42 виставки І–ІV кв. Відділи  

 Виставки нових надходжень документів 108 виставок  І–ІV кв. Відділи  

 Віртуальні книжкові виставки 17 виставок І–ІV кв. Відділи  

 

10 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ 

 
№ 

з/п 

Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

10.1 Співпраця з посольствами (консульствами) зарубіжних країн, представництвами міжнародних центрів, культурними 

інститутами у реалізації спільних проєктів 
 Участь у реалізації проєктів 

 Комплексні бібліотечні проєкти: 

 – Австрійські бібліотеки за кордоном 

Проєкт реалізується за сприяння Федерального міністерства з 

європейських та міжнародних питань Республіки Австрія. 

ХДНБ бере участь у цьому проєкті з 1996 р. 

Забезпечення діяльності Австрійської бібліотеки у Харкові за 

підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні, Австрійського 

культурного форуму, Українсько-австрійського центру 

співробітництва з питань науки, освіти і культури  (OеAD) у Львові. 

Підтримка «Міжнародного проєкту "SprachWanderCamp – 2020"». 

Робота Австрійського розмовного клубу «VindobonaCamp». 

Проведення Шостого міжнародного семінару з підвищення 

кваліфікації викладачів німецької мови м. Харкова та області. 

Організація та проведення наукових тематичних вечорів 

«Wissenschaftliche Österreich-Abende». 

Проведення соціокультурних заходів. 

 – Німецькі читальні зали 

Проєкт реалізується за підтримки Центрального управління 

Ґете-Інституту (м. Мюнхен, Німеччина). ХДНБ бере участь у 

цьому проєкті з 1996 р. 

Забезпечення діяльності Німецького читального залу у Харкові за 

підтримки Goethe-Institut в Україні та співпраці з Німецькою 

службою академічних обмінів (DAAD), Будинку Нюрнберга 

(м. Харків), Товариства побратимства Харків – Нюрнберг. 

Участь у республіканських конкурсах та проєктах Goethe-Institut в 

                                                 
28

 Тематичний план книжкових виставок та виставок-переглядів представлено в Додатку 4. 
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№ 

з/п 

Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

Україні.  

Розробка та реалізація власних проєктів. 

Робота німецького розмовного клубу «Rednerwerkstatt Kharkiw». 

Проведення соціокультурних заходів. 

 Чеська поличка сучасної літератури 

Проєкт Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. 

ХДНБ бере участь у проєкті з 2013 р. 

Забезпечення функціонування «Чеської полички сучасної 

літератури» за підтримки Чеського центру в Києві при Посольстві 

Чеської Республіки в Україні. 

 Інтернет для користувачів публічних бібліотек  

У межах проєкту «Покращення можливостей для освіти, 

самоосвіти, творчої самореалізації та соціальній адаптації 

внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській 

області».  

Проєкт діє в межах проєкту «Підтримка українських громад у 

зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», 

що є однією з Ініціатив інфраструктурної програми для 

України, які фінансуються німецьким урядом та виконуються 

німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за підтримки ХОДА. 

Забезпечення роботи Інформаційно-ресурсного центру, створеного 

в межах проєкту. 

Робота клубу комп'ютерної грамотності ONLINE для внутрішньо 

переміщених осіб та інших користувачів ХДНБ.  

Допомога в реалізації можливостей для освіти, самоосвіти, творчої 

самореалізації та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб. 

Проведення тренінгів, майстер-класів. 

Проведення циклу віртуальних екскурсій, он-лайн вікторин, 

впровадження туристичних тематичних он-лайн маршрутів по 

Харкову, розробка тематичних літературно-мистецьких он-лайн 

карт, методична допомога екскурсоводам Харкова у межах послуги 

для користувачів ХДНБ «Харківщина туристична». 

 Проєкти зі сприяння професійному розвитку 

 Школа бібліотечного журналіста (працює у ХДНБ з 2013 р.)  

Грантовий проєкт у межах програми «Бібліоміст», що  

реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX), Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та Міністерством культури України за підтримки 

Фундації Білла та Мелінди Гейтс 

Організація та проведення Восьмої Всеукраїнської школи 

бібліотечного журналіста (квітень 2020 р.). 

 

 

Соціальний проєкт ХДНБ ім. В.Г. Короленка 

 «Інтернет для людей старшого віку “50 плюс”» Заняття з основ комп’ютерної грамотності та роботи в Інтернеті. 

Продовження функціонування клубу «КЛІК». 

Культурно-просвітницькі проєкти 
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№ 

з/п 

Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

  Французька весна в Україні 

Проєкт реалізується Посольством Франції в Україні. ХДНБ бере 

участь у проєкті з 2006 р. 

Участь в організації та проведенні культурних заходів (зустрічі з 

сучасними французькими письменниками, художниками тощо) 

спільно з Альянс Франсез м. Харкова. 

10.2 Підтримка партнерських зв'язків з провідними бібліотеками світу 

 Міжнародний книгообмін Співробітництво з 32 бібліотеками світу у міжнародному 

документообміні, залучення нових партнерів. 

 Співпраця у науковій роботі 

 

 

Обмін досвідом та науковою інформацією з провідними 

бібліотеками світу за основними напрямками діяльності ХДНБ. 

У межах міжнародного проєкту «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна 

поза часом і кордоном» проведення загальнодержавних заходів  до 

150-річчя від дня її народження. 

Розширення зв'язків із закладами Білорусі – Президентською 

бібліотекою та БДУКіМ. Читання циклу онлайн-лекцій за запитом 

цих установ. 

 Організація, проведення та участь у міжнародних наукових 

конференціях, семінарах 

Участь у роботі міжнародних форумів, наукових конференцій, 

семінарів у провідних бібліотеках України та зарубіжжя. 

 

11 РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Найменування видання Термін  

підготовки 

Обсяг Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Наукові видання 

1.  Матеріали Всеукр. наук.-практ. кнф. «Короленківські читання 2019» за темою 

«Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-

медійність, клієнтоорієнтованість» 

І кв. 10 а. а. Дирекція, 

НМР, НДВК 

 

2.  Матеріали наук.-практ конф. «Наука ХХІ століття: інноваційні технології у 

харчовій галузі і ресторанному бізнесі»  

ІІ кв. 4 а. а. ВІП  

3.  Зб. наук. праць. Вип. 9 ІІІ кв. 10 а. а Відділи До 190-річчя 

ХДНБ 4.  Історія методичної діяльності публічних бібліотек в Україні І кв. 5 а.а. НМР 
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№ 

з/п 

Найменування видання Термін  

підготовки 

Обсяг Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Всього  29 а. а.   

Бібліографічні ресурси 

5.  Винахідники Харківщини. Випуск 12  І 0,5 а. а. ВІП  

6.  Український письменник Майк Йогансен ІІІ кв. 2 а. а. ВУ  

7.  Банківська система України І кв. 8 а. а. ВУ  

8.  Театральний Харків ІІІ кв. 18 а. а. ВУ  

9.  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (ч. 11). IV кв. 10 а. а. ВУ  

10.  Інформаційний бюлетень (за матеріалами БД "Харківщина") ІІІ кв. 2 а. а.  ВУ  

11.  Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли до бібліотек м. 

Харкова в 2019 р.: Природничі науки. Техніка. Сільське господарство. 

Медицина 

IV кв. 1 а. а. ВЛІМ Електронний 

ресурс 

 Всього І– IV кв. 41,5 а.а. Відділи  

Віртуальні бібліографічні ресурси 

12.  «Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка»  І– IV кв. 0,3 а. а. ВІП Доповнення  

13.  «З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини»  І– IV кв. 0,2 а. а. ВІП Доповнення 

14.  «І наречуть йому химерне ймення – Йогансен »  ІІІ кв. 0,5 а. а. ВУ  

15.  «Реліквії музичного Харкова: до 175-річчя від дня народження видатного 

музиканта І. І. Слатіна» 

IV кв.  ВУ  

16.  «Літературна Харківщина: он-лайн вікторина»  (ч. 4) ІІ кв. 0,5 а. а. ВУ Доповнення 

17.  «Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому» І– IV кв. 0,5 а. а. ВУ Доповнення 

18.  Розділ сайту «Краєзнавство» І– IV кв. 3 а. а. ВУ  

19.  «Кримськотатарська література в українських перекладах» І кв. 0,5 а. а. ІБВ  

20.  «Розвіяні по чужині. Твори Ольги Косач у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка» І кв. 0,5 а. а. СЦ  

21.  «Біблія і українська література. За матеріалами з фондів ХДНБ  

ім. В. Г. Короленка»  

ІІ кв. 0,5 а. а. СЦ, НДВК  

22.  «Реклама» (виставка) І– IV кв. 0,5 а. а. СЦ Доповнення 

23.  «Вікно в минуле ("скарби" забутих речей у книгах) » ІІ кв. 0,5 а. а. КБ  

 Всього  7 а. а.   

Методичні та інформаційні матеріали 
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№ 

з/п 

Найменування видання Термін  

підготовки 

Обсяг Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

24.  Ілюстрований публічний «Звіт Харківської державної наукової бібліотеки  

ім. В. Г. Короленка. 2019» 

І кв. 1 а.а. Дирекція, 

НМР, відділи 

 

25.  Блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках» І– IV кв. 4 а. а. ВУ  

26.  Адміністративний розділ сайта І– IV кв. 4 а. а. НВВ  

27.  Статті до «Бібліотечної енциклопедії Харківщини» І– IV кв. 5 а. а. Відділи  

28.  Перша публічна бібліотека Харкова: буклет ІІІ кв. 0,5 а. а. КБ  

29.  Дайджест бібліотечних інновацій «БібліоSpace» (VІ вип.)  ІІІ кв. 2 а. а. НМР  

30.  Відповідати на виклики часу. 1950-ті: Travel Book методиста бібліотеки ІІІ кв. 2 а. а. НМР До 190-річчя 

ХДНБ 31.  Моя бібліотека: подарунк. комплект електрон. листівок  ІІІ кв. 0,5 а. а. НМР, ВІП 

32.  Зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек – 

головних методичних центрів Харкова  … на 2020 рік 

 

І кв. 

 

2 а. а. 

 

НМР 

 

 Всього  І– IV кв. 23 а. а. Відділи  

 Разом І– IV кв. 100,5 а. а.   

 
ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

№ 

з/п 
Показники 

План на 

2019 р. 

План на 

2020 р. 

у т.ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ IV 

1 Бібліотечне обслуговування користувачів       

1.1 Кількість користувачів (всього) 59600 59600 19100 15830 9745 14925 

 – за єдиною реєстраційною картотекою 30000 30000 9700 8500 4000 7800 

 – абонентів МБА 3000 3000 1270 1115 230 385 

1.2 Кількість відвідувань  301200 301200 86575 78875 52800 82950 

 у т.ч. звернень до веб-сайту ХДНБ 130000 130000 32000 33000 31000 34000 

1.3 Видача документів та їх копій  2927370 2927370 796875 758085 590585 781825 
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2 Довідково-бібліографічна  робота       

2.1 Кількість бібліографічних довідок,  30647 30643 8000 8000 6643 8000 

 у т.ч. віртуальних: 821 817 210 210 200 205 

3 Популяризація документів       

3.1 Кількість заходів (всього) 155 169 44 45 30 50 

4 Формування бібліотечного фонду       

4.1 Надходження документів 40000 40000 10000 10000 10000 10000 

4.2 Вилучення документів 20200 20200 5200 5000 5000 5000 

5 Наукова діяльність       

5.1 Науково-організаційна робота       

5.1.1 Кількість науково-організаційних заходів  20 20 5 6 4 5 

5.2 Науково-дослідна робота       

5.2.1 Кількість досліджень, які проводяться у Бібліотеці,   8 протягом року 

 у т.ч. участь у дослідженнях (всеукраїнських)  2 протягом року 

5.3 Науково-методична робота        

5.3.1 Кількість організаційно-методичних заходів  20 20 5 7 3 5 

5.3.2 Відвідування бібліотек 20 24 4 5 3 10 

5.3.3 Відрядження  2 5 1 1 1 2 

5.3.4 Кількість методичних лекцій:       

 – підготовка нових лекцій 18 18 5 5 5 3 

 – читання лекцій 62 79 34 23 10 12 

5.3.5 Кількість методичних консультацій 770 770 232 176 156 206 

5.4 Підготовка видань і публікацій:       

 – кількість видань  29 2 5 10 12 

 – кількість назв       

 – кількість публікацій  59 9 15 15 20 
 

 

ДОДАТОК 2 

 

ЗАХОДИ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ХДНБ 
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№ 

з/п 
Форма та назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатор 

    1 Insta-лаб «Instagram: розширюємо можливостi комунiкацiï» І кв. НМР 

2 Адаптаційні курси для нових працівників «ХДНБ ім. В. Г. Короленка як інформаційний та науковий 

заклад культури державного значення» 
І–ІІ кв. НМР 

3 Заняття на тему «Грантові можливості для бібліотекарів: за матеріалами Школи соціального 

проєктування і грантрайтінга “Open Grants School”»  
ІІ кв. НМР 

4 Регіональний круглий стіл «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у контексті заходів зі збереження 

національної культурної спадщини»  
травень НДВК 

 Цикли занять за темою: 
  

5 – «Профігайд сучасного бібліотекаря» (питання «Оптимізація роботи в Excel», «Нетикет ділового 

електронного листування», «Google акаунт» та ін.) 
І–ІV кв. НМР 

6 – «Соціальні медіа як інструмент інформаційно-інтеграційного процесу бібліотеки» І–ІV кв. НМР 

 7 Дні фахівця «Новини бібліотечної справи» ІІ, ІV кв. НМР 

8 Заняття з професійного розвитку працівників у межах роботи Технологічної групи ХДНБ І–ІV кв. НМР 

9 Читання методичних лекцій на тему ««Бібліографічний опис ресурсів віддаленого доступу з 

соціальних мереж», «Сервіси для створення бібліотечної інфографіки», «Буктрейлер – сучасний 

спосіб просування книги в бібліотеці», «Використання мобільних технологій в діяльності бібліотек», 

«Бібліотечний інтерактив: створюємо опитування, вікторини, тести у Kahoot, Quizizz, Socrative»  та ін. 

І–ІV кв. НМР 

10 Цикл лекцій за темами «Система інформаційно-бібліотечного сервіса», «Охорона праці в середовищі 

професійної діяльності бібліотеки 
І–ІV кв. НМР, ХДАК 

11 Заняття працівників ВОК (сектору використання каталогів) з питань актуалізації галузевих розділів 

СК та СКС (природничих, сільськогосподарських, медичних, технічних наук тощо), лінгвістичного 

забезпечення ЕК та формування авторитетного файлу предметних рубрик    

І–ІV кв. ВСК, ВОК 

12 Заходи з упровадження УДК в практику роботи ХДНБ (консультації, лекції тощо) І–ІV кв. ВСК, відділи 

13 Стажування працівників на базі відділів:   

 

 

  – НДВК І–ІV кв. НДВК, КБ 

 – ВСК
29

 І–ІV кв. ВСК, ВОК, 

                                                 
29

 Питання інформаційно-лінгвістичного забезпечення АІБС, сучасних методів індексування та можливостей предметного (тематичного) пошуку інформації в 

автоматизованому режимі; методика систематизації та предметизації, освоєнням таблиць УДК, індексування документів,  організація систематичних каталогів 

відповідно до цих таблиць. 
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№ 

з/п 
Форма та назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатор 

інші відділи 

 – Інших відділів І–ІV кв. Відділи 

13 Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-методичних заходах 
30

 І–ІV кв. Відділи 

 

ДОДАТОК 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ 

 

№ 

з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

ВЧЕНА РАДА 

1.  
Про підготовку ХХІІІ науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020» І кв. Л. В. Глазунова, заст. 

директора, НМР, НДВК 

2.  
Про проведення Восьмої Всеукраїнської школи бібліотечного журналіста. ІІ кв. Л. В. Глазунова, заст. 

директора, НМР  

3.  

Обговорення та затвердження до друку рукописів видань, інших документів. 

І–ІV кв. 

Л. В. Глазунова,  заст. 

директора, Н. О. Стрілець, 

зав. НВВ, відділи 

РАДА ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛАМИ ПРИ ДИРЕКТОРІ 

4.  

Основні підсумки роботи ХДНБ за 2019 р. (розширене засідання). 

І кв. 

Л. В. Глазунова, 

Н. К. Фірсова, 

А. В. Підгайна, заст. 

директора,  О. П. Куніч, 

зав. НМР  

5.  Про підготовку публічного звіту роботи ХДНБ у 2019 р. І кв. 
Л. В. Глазунова, заст. 

директора, НМР 

6.  Основні завдання та напрямки роботи ХДНБ в 2021 р. IV кв. Л. В. Глазунова, 

                                                 
30

 Згідно з «Планом основних заходів бібліотек України на 2020 рік», «Зведеним планом науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек-головних 

методичних центрів Харкова на 2020 рік тощо». 
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№ 

з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

Н. К. Фірсова, 

А. В. Підгайна, НМР, 

відділи 

РАДА З ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ 

7.  
Обговорення умов використання мікрофільмів та мікрофіш користувачами ХДНБ з 

метою збереження оригіналів документів 
ІІ кв. 

ВОФ, ВОК, ВРД 

8.  
Обговорення та затвердження Положення про Раду з формування та збереження фонду 

ХДНБ  

 

ІІІ кв. 

Н. П. Борисенко, 

А. В. Філатова  

9.  
Обговорення та затвердження профілів комплектування підсобних та спеціалізованих 

фондів ХДНБ згідно з «Перспективним планом перегляду регламентуючої документації». 
I–IV кв. 

Н. К. Фірсова, заст. 

директора ВФД 

10.  
Робота структурних підрозділів з ліквідації заборгованості за результатами інвентаризації 

підсобних фондів. 
ІV кв 

Н. К. Фірсова, заст. 

директора, ВОФ, КБ 

11.  
Робота Комісії із вилучення документів з фондів ХДНБ I–IV кв. 

4 засідання 

Н. К. Фірсова, заст. 

директора, ВОФ 

РАДА З ПИТАНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

12.  
Інформаційні комунікації в середовищі соціальних мереж: ефективність та перспективи 

взаємодії бібліотеки з користувачами 

ІV кв  

 

А. В. Підгайна, заст. 

директора, НМР, СЦ 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА 

(при раді з питань технологічного забезпечення бібліотечних процесів ) 

13.  

Підсумки та перспективи роботи технологічної групи при раді з питань технологічного 

забезпечення бібліотечних процесів. Завдання на 2020 р. 
I кв. 

А. В. Підгайна, заст. 

директора, 

В. В. Лужанчук,  голов. 

технолог НМР 

14.  
Внесення змін до загальнобібліотечної інструкції «Шлях документу…» про порядок 

повернення документів на переробку з ВОФ  
I кв. 

В. В. Лужанчук, голов. 

технолог НМР  

15.  
Проблеми наукової обробки періодичних видань та відображення специфічних елементів 

та інших відомостей в ЕК і базах даних 
ІI кв. 

Л. О. Мартовицька, голов. 

редактор ВАК 

16.  БД «Аналітика»: питання технології. IV кв. В. В. Лужанчук, голов. 
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№ 

з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

технолог НМР 

17.  Заняття циклу «Технології ‘”ІРБІС”» з актуальної тематики І–ІV кв. 
В. В. Лужанчук, голов. 

технолог НМР 

18.  Обговорення питань технологічної взаємодії І–ІV кв. 

А. В. Підгайна, заст. 

директора, 

В. В. Лужанчук, 

Л.О. Мартовицька 

РАДА З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

19.  
Сучасний образ бібліотекаря  ІІІ кв. Н. В. Черкашина, зав. 

відділом ВОК  

20.  Стан та проблеми впровадження УДК в організацію ПФ ВОК IV кв. 
Н. К. Фірсова, 

заст. директора, ВОК  

21.  
Підсумки роботи ради у 2020 році. Визначення напрямів роботи на 2021 рік. ІV кв. Н. К. Фірсова, заст. 

директора, ВОК  

ЕКСПЕРТНА ГРУПА З ПИТАНЬ ВІДБОРУ ТА ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ ХДНБ 

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ 

22.  
Відбір та опис документів з фонду ХДНБ до Державного реєстру національного 

культурного надбання. 

I–IV кв. І. Я. Лосієвський, зав. 

НДВК 
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ДОДАТОК 4 

ПЛАН ВИСТАВОК 

 

№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

 Тематичні книжкові виставки І–ІV кв. Відділи 

1  «Сяйво новорічних свят».   14 січня ВУ 

2  «Книги і люди: ХХІ сторіччя». До Всесвітнього дня книги і авторського права. 20 січня СЦ 

3  «Релігії світу». 20 січня ІБВ 

4  «Видавнича діяльність бібліотек Харкова». До засідання секції науково-методичної роботи  

ХОВ  УБА. 
лютий КБ 

5  «Рак виліковний». До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак. 4 лютого СЦ 

6  «Танці просто неба. До Міжнародного дня танцю. 7 лютого СЦ 

7  «Розстріляний Майдан». До дня Героїв Небесної Сотні. 17 лютого ВОК 

8  «Від прози життя до його драми». До Міжнародного дня театру. 17 лютого СЦ 

9  «Винахідницькі інновації – на допомогу фермерським господарствам». До десятиріччя сімейних 

фермерських господарств. 
24 лютого ВІП 

10  «Дарування яскравих відчуттів: до  Міжнародного дня зимових видів спорту» 25 лютого ВЛІМ 

11  «Цей цікавий світ тварин» 2 березня ІБВ 

12  «Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України» 3 березня ВУ 

13  «Т. Г. Шевченко – український поет, художник, мислитель». До 206-річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка. 
5 березня ВОК 

14  «Мандри "любомудра" Григорія Сковороди» 5 березня ВУ 

15  «Харків – космічна гавань» 12 березня ВІП 

16  «Голокост: пам'ять та попередження». До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 16 березня СЦ 

17  «Радянська ксенофобія». До Дня боротьби з ксенофобією та расовою дискримінацією 21 березня СЦ 

18  «Водні артерії Землі». До Всесвітнього дня водних ресурсів. 22 березня СЦ 

19  «Павутиння лиха». До Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом. 24 березня СЦ 

20  «Мова – духовний скарб нації». До дня української писемності та мови. 25 березня ВОК 

21  «Завісу піднято. До Міжнародного Дня театру». 25 березня ВУ 
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№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

22  «Можливість радіти життю – La Festa Venezianna». 25 березня ВЛІМ 

23  «Квіти у нашому житті» 6 квітня ІБВ 

24  «Бібліотечна журналістика» (До Всеукраїнської школи бібліотечного журналіста, назва умовна) квітень КБ 

25  «Україна і космос». До Всесвітнього дня авіації та космонавтики. 12 квітня СЦ 

26  «Спів пташиний дарує весна». До Міжнародного дня птахів. 18 квітня СЦ 

27  «Реліквії рідної землі». До Дня заповідників і національних парків. 18 квітня СЦ 

28  «Між минулим і майбутнім». До Міжнародного дня музеїв. 20 квітня СЦ 

29  «Чорнобиля чорне, мов саван крило….». До Міжнародного  дня пам’яті Чорнобиля. 20 квітня ВОК 

30  «Країна Героїв та Богів». До дня незалежності Грецької Республіки. 21 квітня ВЛІМ  

31  «Краса рідної землі». До Дня довкілля. 21 квітня СЦ 

32  «Охорона та захист інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів». До 

Міжнародного дня інтелектуальної власності. 
22 квітня ВІП 

33  «Людина і космос» До Дня космонавтики. 22 квітня СЦ 

34  «Багатства рідної природи». 13 травня ВУ 

35  «Т. Г. Шевченко – український поет, художник, мислитель».  23 квітня ВОК 

36  «Голодомор: нищення ідентичності». До дня пам’яті жертв Голодомору. 29 квітня ВОК 

37  «Кухня народів світу». До фестивалю науки. 7 травня СЦ 

38  «Багатства рідної природи». 13 травня ВУ 

39  «Живе одкровення століть». З нагоди Національного свята Італії – дня заснування Риму. 17 травня ВЛІМ 

40  «Україна в Європейському просторі: своя серед своїх». До дня Європи. 18 травня СЦ 

41  «Продукти, що змінили світ». До круглого столу «Їжа: користь і шкода для здоров'я». 18 травня ВІП 

42  «Шедеври світової кухні». 18 травня ІБВ 

43  «Уроки минулого для світлого майбутнього». До Міжнародного дня визволення в'язнів 

фашистських концтаборів. 

18 травня 

 
СЦ 

44  «Вкрадений Крим. Історія депортації». До дня  пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 

народу. 
18 травня СЦ 
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№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

45  «Документні пам’ятки з приватних зібрань у фондах ХДНБ». До дня слов’янської писемності та 

культури. 
травень НДВК 

46  «Вишиванку одягай – Україну кохай!». До  дня вишиванки 18 травня ВОК 

47  «Творець періодичної системи хімічних елементів». До дня хіміка 26 травня СЦ 

48  «Екологія повсякденності – запорука якісного життя». До Всесвітнього дня навколишнього 

середовища. 
5 червня СЦ 

49  «Патріотизм очима журналістів» . 

 
6 червня СЦ 

50  «Країна для життя». З нагоди Національного свята Королівства Норвегія – дня Конституції. 12 червня ВЛІМ 

51  «Письменник — це очі, думки та совість суспільства». До Всесвітнього дня письменника. 17 червня СЦ 

52  «Конституція України – символ незалежної держави». 22 червня ІБВ 

53  «Конституція України: з історії боротьби за правову державу». До дня  Конституції України. 25 червня ВОК 

54  «Здорова молодь – здорова нація». До круглого столу «Спорт – запорука здоров'я нації». 25 червня ВІП 

55  «Усе удосконалює природа». До Всесвітнього дня навколишнього середовища. 10 липня ВЛІМ 

56  «Вода природних джерел: методи очищення». 13 липня ВІП 

57  «Мальовничі куточки України». 20 липня ІБВ 

58  «Шахи – гра королів». До Міжнародного дня шахів. 20 липня СЦ 

59  «Традиції українського народного харчування». 3 серпня ВУ 

60  «За чашкою чаю». До Міжнародного дня чаю. 21 серпня СЦ 

61  «Є найсвятіше слово на землі, одне високе, світле –Україна». До дня незалежності України. 25 серпня ВОК 

62  «Системи інноваційної діяльності та трансфер технологій». До Дня винахідника і 

раціоналізатора України. 
21 вересня ВІП 

63  «Мир в твоїх руках». До Міжнародного дня миру. 21 вересня СЦ 

64  «Свято Різдва Христова в країнах світу» 24 грудня ВЛІМ 

65  «Країна неймовірного колориту». З нагоди Національного свята Багатонаціональної Держави 

Болівія – дня незалежності. 
22 вересня ВЛІМ 

66  «Безсмертний подвиг бійців тихого фронту». До Дня партизанської слави. 
22 вересня СЦ 
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№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

67  «Бібліотека як складова туристичного простору». До Всесвітнього дня туризму. 

 
27 вересня СЦ 

68  «Бібліотека: час змін – час дій!». До Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня КБ 

69  «Таємниця еліксиру молодості». До дня людей похилого віку. 1 жовтня СЦ 

70  «Спільна героїчна історія». До Балтійського дня Єдності. 11 жовтня ВЛІМ 

71  «Визначні видання місцевого друку кінця ХІХ – початку ХХ ст.» 12 жовтня ВУ 

72  «Україна – земля козацька». До дня Українського козацтва.  12 жовтня ВОК 

73  «Інновації в галузі розвитку автомобільної індустрії». До Дня автомобіліста. 16 жовтня ВІП 

74  «Новознайдені писемні та друковані пам’ятки національного та світового значення у колекціях 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка». 
жовтень НДВК 

75  «Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв». Назва умовна, до конференції 

«Короленківські читання 2020». 
жовтень КБ 

76  «Інновації в галузі розвитку автомобільної індустрії». До дня автомобіліста. 16 жовтня ВІП 

77  «Цінні видання сучасних вітчизняних видавництв». До Дня української писемності та мови. листопад НДВК 

78  «Бренд сучасної Європи». З нагоди Національного свята Князівства Монако – Національного дня 

Монако. 
листопад ВЛІМ 

79  «Шлях до здоров'я». 2 листопада ІБВ 

80  «Українська мова – духовний скарб народу». 9 листопада ВУ 

81  «Мова – духовний скарб нації». До Дня української писемності та мови. 9 листопада ВОК 

82  «Українська діаспора як суспільний феномен». 12 

листопада 
ВУ 

83  «Європейські стандарти як засіб забезпечення якості роботи підприємств». До Європейського 

тижня якості. 

12 

листопада 
ВІП 

84  «Цукровий діабет: провідні тенденції лікування». До Всесвітнього дня боротьби із 

захворюванням на діабет. 

14 

листопада 
СЦ 

85  «Тема толерантності в історичній літературі». До Міжнародного дня толерантності. 16 

листопада 
СЦ 

86  «Перлина Середземномор’я». З нагоди Національного свята Турецької Республіки – Дня 

Республіки» 

19 

листопада 
ВЛІМ 
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№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

87  «Пам’ять єднає». До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. 22 

листопада 
СЦ 

88  «Голодомор: нищення ідентичності». До дня пам’яті жертв Голодомору. 23 

листопада 
ВОК 

89  «Спільнота вільних вояків». До дня Українського козацтва. 7 грудня ВУ 

90  «Поліція і права людини». До Міжнародного дня прав людини. 10 грудня СЦ 

91  «Хай рік новий, Різдво Христове, Вам подарують дні казкові».  15 грудня СЦ 

92  «День пам'яток історії та культури». 18 грудня СЦ 

93  «Фольклор та народна творчість». 21 грудня ІБВ 

94  «Сучасна молодь – крок у майбутнє». До дня молодіжних та дитячих громадських організацій. 21 грудня СЦ 

95  «Різдвяно-новорічні передзвони»». До новорічних та різдвяних свят. 18 грудня ВОК 

 Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат   

96  «До 225-річчя від дня народження О. С. Грибоєдова» січень НДВК 

97  «Запорізький батько» українського козацтва. До 160-річчя з дня народження Дмитра 

Яворницького»  

 

7 січня 

 

ВУ 

98  «Чудодійний світ пригодницьких романів». До 170-річчя від дня народження французького 

письменника П’єра Лоті» 

19 січня ВЛІМ 

99  «Володимир Винниченко в літературі, мистецтві і політиці: до 140-річчя з дня народження» 4 лютого ВУ 

100  «Лицар української поезії: до 125-річчя від дня народження Максима Рильського» 2 березня ВУ 

101  «До 125-річчя від дня народження М. Т. Рильського» березень НДВК 

102  «Майстер соціальної прози: до 135-річчя від дня народження американського письменника 

Сінклера Льюїса». 

 

15 березня 

ВЛІМ 

103  «Образ України в творах Т. Г. Шевченка».  До 180-річчя з дня виходу «Кобзаря». 1 квітня ВУ 

104  «Лідер українських неокласиків».  До 130-річчя від дня народження Миколи Зерова. 2 квітня ВУ 

105  «До 325-річчя від дня смерті Жана Лафонтена»  квітень НДВК 

106  «Видатний український ортопед-травматолог: до 135-річчя з дня народження Михайла Ситенка» 11 квітня ВУ 
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№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

107  «І наречуть йому химерне ймення: – Йогансен».  До 125-річчя від дня народження письменника 

Майка Йогансена 
15 квітня 

ВУ 

108  «Духовна скарбниця Слобожанщини: до 100-річчя заснування Харківського історичного музею 

імені М. Ф. Сумцова» 
18 квітня ВУ 

109  «Чорнобиля чорне, мов саван крило…». До Міжнародного  дня пам’яті Чорнобиля. 23 квітня ВОК 

110  «Голодомор: нищення ідентичності». До дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 29 квітня СЦ 

111  «Всенаростаюча круговерть подій: до 100-річчя від дня народження канадського письменника 

Артура Хейлі» 

 

15 травня 

ВЛІМ 

112  «Вишиванку одягай – Україну кохай!». До  дня вишиванки. 18 травня ВОК 

113  «Співчуття людським проблемам: до 105-річчя від дня народження англійської письменниці 

Моніки Діккенс» 

 

5 червня 

ВЛІМ 

114  «Є найсвятіше слово на землі, одне високе, світле – Україна». До дня незалежності України. 25 червня ВОК 

115  «Конституція України: з історії боротьби за правову державу»: до дня  Конституції України. 25 червня ВОК 

116  «До 80-річчя від дня народження С. Б. Шоломової» червень НДВК 

117  «Виразник експресивної природи людини: до 130-річчя австрійського  художника Егона Шіле» 26 липня ВЛІМ 

118  «В пошуках художньої правди: до 190-річчя французького живописця Каміля Піссаро»   6 серпня ВЛІМ 

119  «До 150-річчя від дня народження О. І. Купріна» серпень НДВК 

120  «Есперантія – 120 країн світу: до Міжнародного дня мови Есперанто» 22 серпня ВЛІМ 

121  «Від Харківської губернської публічної бібліотеки до ХДНБ ім. В. Г. Короленка (назва умовна, 

до 190-річчя ХДНБ) 

  

серпень КБ 

122  «До 175-річчя від дня народження І. Карпенко-Карого» вересень НДВК 

123  «Відділ інформаційно-бібліографіної роботи: історія, події, люди.  До 100-річчя відділу». 7 вересня ІБВ 

124  «Реліквії музичного Харкова: до 175-річчя видатного музиканта Іллі Слатіна» 15 вересня ВУ 

125  «Майстер наукової фантастики: до 100-річчя від дня народження американського письменника 

Рея Бредбері» 

 

29 вересня 

ВЛІМ 

126  «Велетень машинобудування: до 125-річчя заснування ДП "Завод ім. Малишева"»  1 жовтня ВУ 

127  «До150-річчя від дня народження І. О. Буніна» жовтень НДВК 

128  «Прижиттєві видання творів та автографи Сергія Єсеніна у фондах ХДНБ: до 125-річчя від дня 

народження» 

жовтень НДВК  
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№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

129  «Україна – земля козацька». До дня Українського козацтва.  14 жовтня ВОК 

130  «Особлива достовірність життя». До 210-річчя від дня народження англійської письменниці  

Елізабет Гаскелл. 

 

29 жовтня 

 

ВЛІМ 

131  «Шлях до здоров'я» 2 листопада ІБВ 

132  «Творча спадщина Олександра Потебні: до 185-річчя з дня народження вченого» 6 листопада ВУ 

133  «Людська симфонія життя: до 135-річчя від дня народження французького письменника Франсуа 

Моріака» 

 

6 листопада 

ВЛІМ 

134  «Перлина Середземномор’я». До Національного свята Турецької Республіки – Дня Республіки. 19 

листопада 

ВЛІМ 

135  «Розстріляний Майдан»: до дня Героїв Небесної Сотні. 23 

листопада 
ВОК 

136  «Спільнота вільних вояків».  До Дня Українського козацтва.  7 грудня ВУ 

137  «Хай рік новий, Різдво Христове, Вам подарують дні казкові». До Різдва Христового. 15 грудня СЦ 

138  «Непередбачуваність людських метаморфоз: до 130-річчя від дня народження австрійського 

письменника Роберта Музіля». 

 

16 грудня 

 

ВЛІМ 

139  «До Дня пам’яток історії та культури» 18 грудня СЦ 

140  «Сучасна молодь – крок у майбутнє».  До Дня молодіжних та дитячих громадських організацій. 

 

21 грудня СЦ 

141  Цикл виставок «Знаменні та пам’ятні дати: Книгознавство. Бібліотечна справа. 

Бібліотекознавство»: 

І–ІV кв. КБ 

142  – «Чегринець Марія Миколаївна: до 65-річчя (працівника ХДНБ) 7 січня КБ 

143  – «25 років з часу створення Української бібліотечної асоціації»  1 лютого КБ 

144  – «Березюк Ніна Михайлівна: до 85-річчя»   9 червня КБ 

145  – «Філатова Алла Валентинівна: до 70-річчя» (працівника ХДНБ) 9 серпня КБ 

146  – «Кушнаренко Наталя Миколаївна:  до 70-річчя» 21 жовтня КБ 

147  – «Його життя – взірець служіння бібліотеці: до115-річчя від дня народження  Г. А. 

Мірошниченка, директора ХДНБ у 1949–1969 рр. 

29 

листопада 

КБ 

148  – «Пам’яті Мірошникової Валентини Валентинівні: до 70-річчя від дня народження» 

(заступник директора ХДНБ) 

23 грудня КБ 
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№ 

з/п 

Тематика (назва) виставки Термін  

виконання 
Виконавці 

 Виставки нових надходжень документів (у читальних залах відділів, що обслуговують 

користувачів)  
І–ІV кв. Відділи 

 Віртуальні виставки   

149  «Розвіяні по чужині. Твори Ольги Косач в фондах ХДНБ ім. В.Г. Короленка» I кв. СЦ 

150  «Кримськотатарська література в українських перекладах» I кв. ІБВ 

151  «Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (поповнення) I–IV кв. ВІП 

152  «З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини» (поповнення) І–ІV кв. ВІП 

153  «Іноземна реклама у Харкові» (доповнення) 15 травня ВУ 

154  «Вікно в минуле («скарби» забутих речей у книгах)» IІІ кв. КБ 

155  «І наречуть йому химерне ймення: – Йогансен. До 125-річчя від дня народження письменника 

Майка Йогансена» 

вересень ВУ 

156  «З колекції періодичних видань з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства у 

фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 20–30 роки ХХ ст.»  

IV кв. КБ 

157  «Реліквії музичного Харкова: до 175-річчя видатного музиканта Іллі Слатіна» ІV кв. ВУ 

158  «Нові надходження» (доповнення)
31

 I–IV кв. Відділи 

159  Віртуальні проєкти, вікторини   

160  Он-лайн вікторина «Літературна Харківщина» (ч. 4) квітень ВУ 

161  Електронна колекція ХДНБ «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої третини ХХ ст.» I–IV кв. ВУ 

162  Інші I–IV кв. Відділи 

 

                                                 

31
 Відображає нові надходження до залу періодичних видань, підсобного фонду загального читального залу,  фонду залу електронних документів 

(ВОК); фондів відділів «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка,  інформаційно-бібліографічної роботи, літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків,  науково-

інформаційного забезпечення інноваційних процесів,  науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів (ФДП),  основного 

книгосховища,  Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної. 

 

http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/zpv.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/fond.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/eldoc.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/ukr.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/ibv.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/vlim.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/vip.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/vip.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/ndvk.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/bookfond.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/bookfond.html
http://korolenko.kharkov.com/novi-nadhodzhennia/ndvb.html
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ДОДАТОК 5 

 

НОНЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ 
 

№ 

з/п 

Найменування видання Термін 

 підготовки 

Обсяг Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Наукові видання 

33.  «Короленківські читання 2019» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: 

конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість»: 

матеріали наук.-практ. конф. 

І кв. 10 а. а. Дирекція,  

НМР, НДВК 

 

34.  «Наука ХХІ століття: інноваційні технології у харчовій галузі і ресторанному 

бізнесі»: матеріали наук.-практ. конф. 

ІІ кв. 4 а. а. ВІП  

35.  «Збірник наукових праць. Вип.9» (до 190-річчя ХДНБ ім. В.Г. Короленка) IV кв. 10 а.а. Відділи  

36.  «Документні пам’ятки – раритети ХДНБ ім. В. Г. Короленка»: нарис, альбом  ІІІ кв.   7 а. а 

 

НДВК  

 Всього І-IV кв. 31 а. а. Відділи  

Бібліографічні ресурси 

37.  Винахідники Харківщини. Випуск 12  IV кв. 0,5 а. а. ВІП  

38.  Український письменник Майк Йогансен ІІІ кв.  2 а. а. ВУ  

39.  Банківська система України І кв. 8 а. а. ВУ  

40.  Театральний Харків ІІІ кв. 18 а. а. ВУ  

41.  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (ч. 11). IV кв. 10 а. а. ВУ  

42.  Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли до бібліотек м. 

Харкова в 2019 р.: Природничі науки. Техніка. Сільське господарство. 

Медицина 

IV кв. 1 а. а. ВЛІМ Електронни

й ресурс 

 Всього І–IV кв. 39,5 а. а. Відділи  

Віртуальні бібліографічні ресурси 

43.  «Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка»  І–IV кв. 0,3 а. а. ВІП Доповнення 

44.  «З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини»  І–IV кв. 0,2 а. а. ВІП Доповнення 

45.  «І наречуть йому химерне ймення: – Йогансен»  ІІІ кв. 0,5 а. а. ВУ  

46.  «Реліквії музичного Харкова: до 175-річчя від дня народження видатного 

музиканта І. І. Слатіна» 

IV кв. 0,5 а.а. ВУ  

47.  «Літературна Харківщина: он-лайн вікторина»  (ч. 4) ІІ кв. 0,5 а. а. ВУ  
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№ 

з/п 

Найменування видання Термін 

 підготовки 

Обсяг Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

48.  «Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому»  І–IV кв. 0,5 а. а. ВУ Доповнення 

49.  Розділ сайту «Краєзнавство» І–IV кв. 3 а. а. ВУ  

50.  «Кримськотатарська література в українських перекладах» І кв. 0,5 а. а. ІБВ  

51.  «Розвіяні по чужині. Твори Ольги Косач у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка» І кв. 0,5 а. а. СЦ  

52.  «Біблія і українська література». За матеріалами фондів ХДНБ ім. 

В. Г.Короленка  

ІІ кв. 0,5 а. а. СЦ, НДВК  

53.  «Реклама» І–IV кв. 0,5 а. а. СЦ Доповнення  

54.  «Вікно в минуле («скарби» забутих речей у книгах)» ІІ кв. 0,5 а. а. КБ  

 Всього І–IV кв. 7 а. а. Відділи  

Методичні та інформаційні матеріали 

55.  Ілюстрований публічний «Звіт Харківської державної наукової бібліотеки  

ім. В. Г. Короленка. 2019» 

 

І кв. 1 а.а. Дирекція, 

НМР, 

відділи 

 

56.  «Перша публічна бібліотека Харкова»: буклет ІІІ кв. 0,5 а. а. КБ  

57.  Дайджест бібліотечних інновацій «БібліоSpace» (VІ вип.)  ІІІ кв. 2 а. а. НМР  

58.  «Відповідати на виклики часу. 1950-ті: Travel Book методиста бібліотеки» ІІІ кв. 2 а. а. НМР  До 190-річчя 

ХДНБ 59.  «Моя бібліотека: подарунковий комплект електрон. листівок» (назва умовна, 

за матеріалами «Майстерні ідей») 

ІІІ кв. 0,5 а. а. НМР, ВІП 

60.  «Зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек – 

головних методичних центрів Харкова … на 2020 рік» 

І кв. 2 а. а.   

 Всього  І–IІІ кв. 8а. а.      Відділи  

 Разом І–IV кв. 75,5 а. а.      Відділи  

 

ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№  

з/п 

Назва публікації Термін  

підготовки 

Автори Джерело 

опублікування 

Статті до «Української бібліотечної енциклопедії» 

1 «Борович Б. О.» ІІІ кв. В. В. Сафонова УБЕ 

2 «Бібліотечні об'єднання 1920-х років» ІІ кв. В. В. Сафонова УБЕ 
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Статті до «Бібліотечної енциклопедії Харківщини» 

1.  «Центр інформаційної підтримки винахідництва» ІV кв. В. Г. Прохорова БЕХ 

2.  «База даних "Харківщина"» І–IV кв. Н. І. Полянська, 

О. І Дмитрієва 

БЕХ 

3.  «Українська комісія Харківської громадської бібліотеки (1906–1917 рр.)» І–IV кв. О. І. Дмитрієва БЕХ 

4.  «Мокроус Павло Гнатович» І–IV кв. О. І. Дмитрієва БЕХ 

5.  «Августина Станіславівна Габель» ІІІ кв. С. В. Телегіна БЕХ 

6.  «Орест Мартинович Габель» ІІ кв. С. В. Телегіна БЕХ 

7.  «Віра Григорівна Трамбицька» ІІІ кв. І. В. Дмитриченко БЕХ 

8.  «Валерія Орестівна Габель» ІІІ кв. С. В. Телегіна БЕХ 

9.  «Г. А. Мірошниченко» ІІ кв. Н. В. Петренко БЕХ 

10.  «Н. А. Авдєєва» І кв. Н. В. Петренко БЕХ 

11.  «Мірошникова Валентина Валентинівна» І кв. О. П. Куніч БЕХ 

12.  «Ковальчук Галина Дмитрівна» ІV кв. О. П. Куніч БЕХ 

13.  «Інновації у бібліотеках Харкова» ІV кв. О. В. Соцков БЕХ 

14.  «Методична діяльність бібліотек як особливий вид бібліотечної діяльності» ІV кв. Г. Д. Ковальчук БЕХ 

15.  «Хропач О. М.» (або «Волкова С.І.») ІV кв. Г. Д. Ковальчук БЕХ 

16.  «Корпоративні рішення харківських бібліотек (хмарні технології)» ІV кв. А. А. Тіщенко БЕХ 

17.  «Бібліотечний туризм» ІV кв. В. В Лужанчук. БЕХ 

18.  «Мобільна бібліотека» ІІІ кв. К. М. Вірютіна БЕХ 

19.  «Козаченко А.I.» ІІІ кв. В. В. Сафонова БЕХ 

20.  «Інтеграція діяльності бібліотек, архівів, музеїв» ІV кв. В. В. Сафонова БЕХ 

21.  «Борович Б.О.» ІІ кв. В. В. Сафонова БЕХ 

22.  «Годкевич М. А.» І кв. В. В. Сафонова БЕХ 

Статті  до інших видань 

23.  «Керівники ВІП та їхній внесок у розвиток бібліотеки» ІІ кв. В. Г. Прохорова 

Л. І. Кравченко  

Фахове видання 

24.  «Видатні науковці та винахідники у складі читачів ХДНБ ім. В. Г. Короленка» ІІІ кв. Г. В. Прохорова Фахове видання 

25.  «Алфавітні каталоги періодичних видань: історія та сучасність» ІІІ кв. О. І. Сергієнко, 

О. А. Поліщук 

Фахове видання 

26.  «Історія заснування відділу, роки становлення та поступу: до 100-річчя ІБВ» І кв. І. В. Дмитриченко Фахове видання 

27.  «"З когорти короленківців": виставкова діяльність кабінету бібліотекознавства ім. ІІІ кв. О. А. Непочатова Фахове видання 



71 

 

Л. Б. Хавкіної назустріч 190-річчю книгозбірні» 

28.  «Новознайдені писемні та друковані пам’ятки національного та світового 

значення: за результатами атрибуції фондових примірників та нових надходжень 

у 1980– 2020 роках» 

ІІ кв. І. Я. Лосієвський До збірки 

«Короленківські 

читання 2020» 

 

 

 

29.  «Особливості наповнення контенту з історії книгозбірні: презентація розділу 

сайту» 

ІІІ кв. Н. В. Петренко 

30.  «Особливості розробки електронного гіда-путівника по музейній експозиції "Від 

Харківської губернської публічної бібліотеки до Харківської громадської. 1830–

1916 рр." як важливого інструменту комунікаційних практик»   

ІІІ кв. Ю. В. Ходарєва 

31.  «Родоначальники бібліотечної династії Габелів – Орест Мартинович та 

Августина Станіславівна» 

ІV кв. С. В. Телегіна Так само 

32.  «Бібліотечний ландшафт: інноваційні підходи» ІV кв. О. В. Соцков Так само 

33.  Голови Правління ХГБ («М. М. Серебряков», «Г. М. Абрамов», «О. П. 

Грузинцев», «А. П. Комаров») 

ІV кв. Ю. В. Ходарєва Сайт ХДНБ 

34.  Директори бібліотеки («Н. І. Чепіга», «О. М. Кубланівський», «П. С. Сафронов», 

«М. І. Румницька) 

ІV кв. Н. В. Петренко Сайт ХДНБ 

35.  «Заслужені працівники культури» ІV кв. Н. В. Петренко Сайт ХДНБ 

36.  «Від перших платних абонементів ХГБ до використання інформаційних 

технологій» (з практики роботи відділу МБА та ЕДД у 2000–2019 рр.)  

ІV кв. Г. О. Туркот Фахове видання 

37.  «Документно-пам’яткові комплекси у наукових бібліотеках, архівах, музеях: 

актуальні питання формування, описування, розкриття» 

І кв. І. Я. Лосієвський Збірник наук. 

праць. Вип.9 

38.  «Історія ХДНБ: від губернської публічної…» І кв. О.І.Танько Так само 

39.  «Методична діяльність ХДНБ ім. В.Г.Короленка у 1930–40 рр.» ІІ кв. В.В.Сафонова Так само 

40.  «До характеристики особового фонду літературознавця та письменниці Лідії 

Яновської у ХДНБ ім.  В. Г. Короленка» 

І кв. І. Я. Лосієвський Фахове видання 

41.  «Харківський генерал-губернатор князь Д. І. Святополк-Мирський: за 

документальними матеріалами ХДНБ» 

ІІІ кв. В. Г. Биков Фахове видання 

42.  «Видатний радянський і український конструктор танків О. О. Морозов: за 

документальними матеріалами ХДНБ ім. В.Г. Королена» 

ІІІ кв. В. Г. Биков Фахове видання 

43.  «Кирило Транквіліон Ставровецький. Зерцало богословіи. Почаїв, 1618. Видатна 

пам’ятка української духовної літератури, вітчизняного друку. Науковий опис»  

ІІ кв. І. Я. Лосієвський Сайт ХДНБ 

44.  «Галілео Галілей. Діалог про дві найважливіші системи світу. Ліон, 1641. 

Останнє прижиттєве видання твору великого італійського вченого (з портретом 

     ІІІ кв. І. Я. Лосієвський Сайт ХДНБ 
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автора)»  

45.  «Джорджо Вазарі. Життєписи славнозвісних художників і архітекторів. 

Флоренція, 1568. Перше видання»  

     ІV кв. І. Я. Лосієвський Сайт ХДНБ 

46.  «Леонардо да Вінчі. Трактат про живопис. Париж, 1650. Перше видання»       ІV кв. І. Я. Лосієвський Сайт ХДНБ 

47.  «Нововведення у тренінгових програмах для бібліотекарів»      ІІ кв. О. В. Соцков Б-ка ХДУХТ 

(матеріали конф.) 
48.  «Хмарні технології у самоосвіті»      ІІ кв. А. А. Тіщенко 

49.  «Методична діяльність публічних бібліотек: тенденції та проблеми»      ІV кв. Г. Д. Ковальчук НБУВ 

50.  «Гейміфікація в бібліотечній діяльності»      ІV кв. К. М. Вірютіна Б-ка ХДУХТ 

(матеріали конф.) 51.  «П. С. Єфименко – ініціатор і засновник Харківського архіву: до 185-річчя від 

дня народження, 140-річчя Харківського архіву» 

     ІІІ кв. А. Л. Шалиганова 

52.  «Просопографічний портрет наукової еліти Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 

за матеріалами дослідж. "Правління Харків. громад. б-ки 1885 –1918 рр."»  

ІІ кв. А. Л. Шалиганова Фахове видання 

53.  «Трансформація функцій методичної діяльності публічних бібліотек України» ІV кв. Г. Д. Ковальчук Фахове видання 

54.  «Форсайт-програми: розвиток бібліотек майбутнього» ІV кв. О. В. Соцков Фахове видання 

55.  «ІТ-безпека у бібліотеках» ІV кв. А. А. Тіщенко Фахове видання 

56.  «ХДНБ ім. В. Г. Короленка як методичний центр популяризації науково-

технічних знань (1964–2019рр.)» 

ІІІ кв. О. П. Куніч Фахове видання 

57.  «Історія методичної діяльності публічних бібліотек в Україні» ІІІ кв Г. Д. Ковальчук Фахове видання 

58.  «Бібліотека, книги, читання на сторінках журналу “Перець”» ІІІ кв. І. А. Карнаух Фахове видання 

59.  «Представництва бібліотек у соціальних медіа: критерії ефективності» ІV кв. А. Л. Шалиганова Фахове видання 
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ДОДАТОК 6 

ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ОЦИФРУВАТИ 

 

 № 

з/п Бібліографічний запис 

Вико 

навці Примітки 

1 2 3 4 

  Електронна бібліотека «Культура України»     

1 

 

Б 8315 Йогансен, М. Г. Доробок : (речі 1917–1923 р.) / Михайло Йогансен. – Київ : Червоний шлях, 1924. – 100 

с. 

 

ВУ 

 
  

2 

 

Б 43685 Йогансен, М. Г. Життя Гая Сергійовича Шайби / Майк Йогансен. – Харків : Література і мистецтво, 

1931. – 72 с. – (Масова художня бібліотечка). 
ВУ 

   

3 Б 8139 Йогансен, М. Г. Кроковеє коло / Мих. Йогансен. – Київ : Гарт, 1923. – 31 с. ВУ   

4 Б 44153 Йогансен, М. Г. Подорож у Дагестан / Майк Йогансен. – Харків : Рух, 1931. – 146 с. ВУ   

5 Б 8497 Йогансен, М. Г. 17 хвилин : (оповідання) / М. Йогансен. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с. ВУ   

6 

 

Б 40353 Йогансен, М. Г. Солоні зайці / Майк Йогансен. – Харків : Плужанин, 1929. – 32 с. – (Гумористична 

серія «Весела книжка» ; № 41). 
ВУ 

   

7 

 

Б3-85-99 Йогансен, М. Г. Старий вепер / Майк Йогансен ; мал. та обкл. Є. Рачова. – Харків ; Одеса : Дитвидав 

ЦК ЛКСМУ, 1936. – 30 с., 2 арк. іл. : іл. 
ВУ 

   

8 

 
Б 43776 Йогансен, М. Г. Три подорожі / Майк Йогансен. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 189 с. 

ВУ 

   

9 

 

139070 Йогансен, М. Г. Украинский язык : пособ. для курсов и самообразования / Мих. Йогансен. – Киев : 

Гарт, 1923. – 48 с. 

ВУ 

   

10 Б 40367 Йогансен, М. Г. Ясен. Поезій кн. 2-га / Майк Йогансен. – Харків : Держ. вид-во України, 1930. – 64 с. ВУ   

11 

 

 

 

 

99274 Коваленко-Коломацький, Г. Хто такий Тарас Шевченко / розказав  Г. Коваленко-Коломацький (Гр. 

Гетьманець). — Передрук вид. 1913 р., з дод. мал. та портр., вірша Г. Комарівни та афоризму (думки) Д’Ізраелі. 

— Київ : Друк. 2-ї артілі, 1914. — 32 с. – У надзаг.: До 100-літніх роковин народження Великого Кобзаря 

України, 1814–1914. 

 

 

ВУ 

 

 

 

 
  

12 

 

 

Павлик, М. Тарас Шевченко й Галицька Україна : в 25-ті роковини його смерті / написав і видав М. Павлик. – 

Львів : друк. І. Айхельбергера, 1911. – 24 с. 

 

ВУ 
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13 

 

 

Понятенко, П. Значення рідної мови для поетичної творчості Шевченка / П. Понятенко. – Київ : Зоря, 1911. – 

18 с. 

 

ВУ 

 

 
  

  Електронна колекція ХДНБ «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої третини ХХ ст.»     

14 

 

 

Литстрой : лит.-худож. журн. / Союз писателей Украины. – Харьков, 1933. – №№  1–12. – 1030 с. 

 

 

ВУ 

 

 

  

15 

 

 

 

Музы : ил. журн., посвященный лит., театру и обществ. мысли. –Харьков, 1919. – № 1. – 18 с. 

 

 

 

ВУ 

 

 

 

  
16 

 

 

Театральна декада : вид. Харків. держ. театртресту. – Харків, 1934. – №№  1–3. – 48 с. 

 

 

ВУ 

 

 

  

 

 
17 Театральные известия, 1920, №2, 3 ВБІСТ   

18 Театральные известия, 1921, №1, 2, 3, 7–10 ВБІСТ   

19 Театральные известия, 1922, №1–9  ВБІСТ   

20 Театральный журнал, 1918, №№1–8  ВБІСТ   

  Оцифрування документів із фонду рідкісних та цінних видань      

21 

 

Кирило Транквіліон Ставровецький. Зерцало богословіи. Почаїв, 1618 

ВБІСТ

, 

НДВК   

22 

 

 

Галілео Галілей. Діалог про дві найважливіші системи світу. Ліон, 1641. Останнє прижиттєве видання твору 

великого італійського вченого (з портретом автора). 

 

ВБІСТ

, 

НДВК 

 

  

23 

 

Джорджо Вазарі. Життєписи славнозвісних художників і архітекторів. – Флоренція, 1568. Перше видання. 

ВБІСТ

, 

НДВК   

24 

 

Леонардо да Вінчі. Трактат про живопис. – Париж, 1650. Перше видання. 

ВБІСТ

, 

НДВК   

  Документи у незадовільному фізичному стані     

25 Бюллетень Харьковской Каменноугольной и железоторговой биржи, 1913 г. № 1. ВБІСТ   

26 Знання. – Харків. 1926 № 1. ВБІСТ   

27 Театральна декада. – Харків 1931 № 1. ВБІСТ   

28 Сочинения М. В. Ломоносова. ВБІСТ   

29 Красноармейский крокодил. – 1924, № 1. ВБІСТ   

30 Нива. – 1906, № 1, 2. ВБІСТ   

31 Огонек. – 1923, № 39, 1939, № 5. ВБІСТ   

32 Работница и домашняя хазяйка. – 1926, № 1. ВБІСТ   
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33 Скорпион. – 1922,  № 1. ВБІСТ   

34 Юг. – 1918, № 5. ВБІСТ   

35 Политработник. – 1920, № 10. ВБІСТ   

36 Крокодил. – 1922, № 10, 12, 13; 1926, № 19. ВБІСТ   

37 Бюллетень Харьковской торговой биржи. – 1926, № 253. ВБІСТ   

38 Пролетарий. – 1920. ВБІСТ   

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

Структурні підрозділи бібліотеки 

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 

ВСК відділ наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів 

ВУ відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка 

ВФД відділ наукового формування документних ресурсів і документообміну 

ГАК генеральний алфавітний каталог 

ІБВ відділ інформаційно-бібліографічної роботи 

ІРЦ  інформаційно-ресурсний центр 

КБ кабінет бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної 

МБА та ЕДД відділ міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів 

НВВ науково-видавничий відділ 

НДВК науково-дослідний відділ документознавства, колекцій рідкісних видань і  рукописів 

НМР відділ науково-методичної роботи 

СЦ соціокультурний центр 

ФДП фонд документних памя’ток 

ХДНБ Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 
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Інші скорочення 

АІБС автоматизована інформаційно-бібліотечна система 

АРМ автоматизоване робоче місце 

БД база даних 

БДУКіМ Білоруський держаний університет культури і мистецтв 

БЗ бібліографічний запис 

БО бібліографічний опис 

ДА  дистанційна академія «Основа» 

ЕК електронний каталог   

МКМС Міністерство культури, молоді та спорту України 

МКУ Міністерство культури України 

НАФ національний архівний фонд 

НБУ Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

ОННБ  Одеська національна наукова бібліотека 

СК систематичний каталог 

СКС систематична картотека статей 

УБА Українська бібліотечна асоціація 

УДК універсальна десяткова класифікація 

ХГБ Харківська громадська бібліотека 

ХДАК Харківська державна академія культури 

ХДУХТ Харківський державний університет харчування та торгівлі 

ХОБЮ Харківська обласна бібліотека для юнацтва 

ХОВ УБА Харківське обласне відділення (філія) ВГО Українська бібліотечна асоціація 

ХОДА Харківська обласна державна адміністрація 

ХОРТВіР Харківська обласна рада Товариства винахідників і раціоналізаторів 

ХОУНБ Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

ЦМБ Центральна міська бібліотека імені В. Г. Бєлінського 

ЦНБ ХНУ Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

ЦРБ     Центральна районна бібліотека ім. І. С. Тургенєва 

DAAD Німецька служба обмінів 

OеAD Українсько-австрійський центр співробітництва з питань науки, освіти і культури 

 


