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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ В 2021 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 2021 році робота бібліотеки буде спрямована на виконання цільових завдань Міністерства культури та інформаційної 

політики України (МКІП), окреслених Програмою діяльності Уряду до 2025 року (схвалена Кабінетом Міністрів України 29.09. 

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 22.11.2018), ключових ініціатив Стратегічного плану 

Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) на 2016–2021 рр., міжнародного проєкту «Роль бібліотек у 

реалізації Глобальних цілей сталого розвитку ООН до 2030 р.». 

У зв’язку із запровадженням в країні карантинних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, обслуговування 

користувачів, у т. ч. проведення масових заходів здійснюватиметься згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (від 20.05.2020 № 392), іншими 

урядовими постановами, рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, Всеукраїнської громадської організації 

Українська бібліотечна асоціація (УБА), наказами директора бібліотеки, спрямованими на забезпечення безпечного перебування 

відвідувачів і працівників у приміщенні закладу. У разі необхідності, не менше 30% діяльності бібліотеки здійснюватиметься 

дистанційно. 

Згідно з Меморандумом про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та УБА ХДНБ сприятиме розвитку 

цифрової грамотності, долучившись до національної кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі!» та популяризуватиме 

інформацію про проєкт «Дія. Цифрова освіта». Бібліотека входить до мережі цифрових хабів (https://osvita.diia.gov.ua/hubs), куди 

можна звернутись, щоб оволодіти новими знаннями та цифровими інструментами, де проконсультують як підвищити цифрову 

грамотність. Надаватиметься доступ до безкоштовного навчання на національній онлайн-платформі цифрової грамотності.  

На виконання Публічної заяви бібліотек щодо сприяння цифровій інклюзії та доступу до інформації під час COVID-

19 і поза ним, оголошеної ІФЛА від 17.11.2020 р. та підтриманої УБА, бібліотеками України, ХДНБ сприятиме: найкращому 

можливому доступу до інтернету для громад, надійному і безкоштовному або за низьку ціну, щоб нікому не бракувало зв’язку 

через фінансові причини; якнайширшому можливому доступу до відповідного цифрового контенту і сервісів, підтримуючи 

освіту, дослідження й участь в економічних, соціальних і культурних процесах; якнайсильнішій можливій підтримці розвитку 

цифрових навичок, надаючи користувачам шанс бути успішними і впевненими інтернет-користувачами; справедливим 

процедурам забезпечення широкосмугового доступу до інтернету на всіх рівнях. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959
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Фахівці бібліотеки (заст. директора з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій Л. В. Глазунова) продовжать роботу 

як експерти Українського культурного фонду (УКФ). 

Комплекс наукових, інформаційних та просвітницьких заходів заплановано з нагоди 150-річчя від дня народження 

видатного бібліотекознавця, доктора педагогічних наук Л. Б. Хавкіної – однієї з фундаторок Харківської бібліотечної школи, 

організатора першого в країні відділу бібліотекознавства при Харківській громадській бібліотеці (ХГБ) (1903 р.): бібліотекознавчі 

студії «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном», засідання круглого столу «Молода бібліотечна наука», підбиття 

підсумків Всеукраїнського конкурсу імені Л. Б. Хавкіної серед молодих бібліотечних фахівців на кращу наукову роботу та 

інноваційний проєкт, організованого бібліотекою під егідою УБА (проводиться з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 року); 

підготовка електронного путівника «Актуальна спадщина Л. Б. Хавкіної» з колекції бібліотекознавця у фонді ХДНБ. Відбудеться 

також комплекс заходів приурочених 120-річчю від часу заснування в ХДНБ одного із перших в країні відділу науково-

інформаційного забезпечення інноваційних процесів (до 2009 р. – відділ технічної літератури, до 1969 р. – відділ патентів). 

Буде проведена атестація працівників ХДНБ, відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» (від 

12.01.2012 р. № 4312-VІ), постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації керівного складу державних 

підприємств» (від 27 серпня 1999 р. № 1571), «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій 

та закладів галузі культури» (затвердженого наказом Міністерства культури України (МКУ) від 16.07.2007 р. № 44), на підставі 

«Положення про проведення атестації працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» та з метою 

об'єктивної оцінки професійної кваліфікації та ділових якостей працівників бібліотеки на основі обґрунтованих критеріїв, 

виходячи з результатів їх роботи, для визначення можливостей їх професійного і посадового росту. 

 

1. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. Провідні фахівці працюватимуть у складі робочої групи з реалізації 

«Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року» та інших дорадчих органів. 

Серед наукових заходів, запланованих на 2021 рік, – ХХІV Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Короленківські читання 2021», п’ятий Фестиваль науки на тему «Наука ХХІ століття: інновації в харчовій галузі та 

ресторанному бізнесі» (пандемія коронавірусу не дозволила провести його у 2020 р.), щорічна науково-практична конференція 

до Дня винахідника і раціоналізатора України «Проблеми винахідницької і раціоналізаторської діяльності в Харківській 

області» (проводиться з 2006 р.). 

Буде проведено круглий стіл на тему «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у контексті заходів зі збереження 

національної культурної спадщини» (також мав відбутися 2020 р.; учасники – бібліотечні, архівні та музейні працівники, 

власники та працівники приватних музеїв, експерти букіністичних та антикварних магазинів, колекціонери).  

У межах реалізації міжнародного науково-просвітницького проєкту «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і 

кордоном», присвяченого 150-річчю від дня народження 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 
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УБА та інших заходів. 

Забезпечуватиметься участь фахівців ХДНБ у масштабних наукових заходах бібліотечної спільноти, які проводитимуться 

в Україні, Харкові, за кордоном (формати онлайн, офлайн; у межах проєктної діяльності тощо), – в щорічній науково-практичній 

конференції УБА, Міжнародному форумі молодих бібліотекарів УБА (організатор – Молодіжна секція (МС) УБА), на якому 

планується підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу імені Л. Б. Хавкіної серед молодих бібліотечних фахівців на кращу 

наукову роботу та інноваційний проєкт, у конференціях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ імені Ярослава Мудрого) та інших. На Харківщині – у наукових 

заходах Харківської державної академії культури (ХДАК), Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 

університету (ЦНБ ХНУ) імені В. Н. Каразіна, наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі 

(ХДУХТ) та інших. 

 

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Фахівці бібліотеки братимуть участь у науково-просвітницьких проєктах 

НБУ ім. Ярослава Мудрого, що реалізуються на всеукраїнському рівні, – у формуванні інтегрованого цифрового ресурсу 

«Культура України»,
1
 «Української бібліотечної енциклопедії». Здійснюватиметься 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» затвердженим наказом МКУ від 

14.06.2016 р. № 437), яку буде активізовано. 

У межах регіонального корпоративного проєкту «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» 

(http://libenc.korolenko.kharkov.com) продовжиться підготовка та публікація статей за участю авторів ХДНБ, бібліотек-партнерів, у 

т. ч. закладів вищої освіти (ЗВО), та інших. Зокрема працівники ХДНБ до рубрики «Персоналії» опрацьовуватимуть матеріали 

енциклопедичних статей «П. С. Сафронов», «І. Я. Каганов», «О. М. Хропач» «А. І. Козаченко» та інші; до рубрики «Науково-

методична робота, інноваційна практика», – статті на тему «Дистанційні форми роботи у бібліотеках Харкова в умовах 

карантину», «Мейкерспейс в бібліотеці», «Бібліотечні цифрові проєкти» та ін. 

Провідними будуть також документознавчі, теоретико- та історико-книгознавчі дослідження. Зокрема за напрямом 

«Колекції документних пам'яток у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія формування, характеристика складу» 
(виконавці – працівники науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань та рукописів (НДВК). 

Об'єктами досліджень стануть: колекція кириличних рукописних книг XIV–XVIII ст., архівні пам’ятки ХІХ ст., окремі документи 

(палеографічне та текстологічне дослідження, матеріали до наукових описань пам’яток та статті 2021 р.); колекції українських 

стародруків – видань XVI–XVIII ст., іноземних стародруків та колекції друків XIX–XX ст., зокрема харківських (історико-

книгознавче та мистецтвознавче дослідження, матеріали до рекаталогізації пам’яток, наукових публікацій, у т. ч. електронних; 

колекція рідкісних та цінних періодичних видань XVIII–XX ст. (матеріали до бібліографічних описів та рекаталогізації пам’яток); 

                                                 
1
 Станом на 01.12.2020 р. зареєстровано 113 учасників проєкту (у т. ч. 28 бібліотек України, наукові установи, видавництва, автори). ХДНБ була і 

залишається одним із найактивніших учасників (представлено 218 цифрових документів). 

http://libenc.korolenko.kharkov.com/
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автографічні документи у фондах ХДНБ та книги з екслібрисами (збір, обробка, аналіз та узагальнення даних, підготовка 

матеріалів до бібліографічних описів, наукових публікацій у т. ч. електронних); особові архівні фонди та особові бібліотеки діячів 

науки та культури у складі фонду документних пам’яток (ФДП). 

За напрямом науково-дослідної роботи «Документне пам’яткознавство, книгознавство, бібліотекознавство: 

актуальні питання теорії та практики» планується збір та обробка матеріалів за темами: «Зібрання та колекції книжкових 

пам’яток у фондосховищах Харкова: видова характеристика та особливості бібліотечних комплексів», «Експертиза цінності 

документних пам’яток у науковій бібліотеці», «Значення почеркознавчої експертизи для бібліотечної роботи з архівними 

пам’ятками». 

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). 

Продовжиться реалізація досліджень «Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «Формування електронного архіву 

документів бібліотеки: зарубіжний і вітчизняний досвід», націлених на розкриття історико-культурного значення ХДНБ. 

Триватиме опрацювання матеріалів в меморіальному, архівному фондах бібліотеки, Державному архіві Харківської області 

(ДАХО), сторінок розділу «Історія» вебсайту ХДНБ («Історіографія», «Будівлі бібліотеки», «Нагороди», «Персоналії бібліотеки»); 

історії структурних підрозділів, окремих напрямів роботи бібліотеки (укладання історичних довідок, видань і публікацій за 

визначеними темами). 

Дослідження «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном», спрямоване на вивчення та введення у науковий 

обіг меморіальної та епістолярної спадщини Л. Б. Хавкіної, її внеску у розвиток бібліотечної справи України, здійснюватиметься 

за участю ХДАК, НБУВ, Одеської національної наукової бібліотеки (ОННБ), ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, інших найбільших 

бібліотек країни та зарубіжних. 

 

3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Вирішуватимуться завдання конкретизації діяльності ХДНБ як методичного 

центру всеукраїнського значення відповідно до стратегічних пріоритетів, визначених МКІП; 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 напряму 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». У його межах 

заплановані: ХІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста за темою «Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові навички» та окремі заняття-тренінги (протягом року); дистанційні експрес-курси 
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«Журналістика в сучасній школі/бібліотеці» (у партнерстві з дистанційною академією видавничої групи (ДА ВГ) «Основа», 

корпорацією «Ранок»), дистанційний курс на платформі «Фейсбук» «Бібліотечна газета: основи композиції та верстки». У 

співпраці з ДА ВГ «Основа» планується провести дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Цифрова 

бібліографія» для бібліотекарів-бібліографів України на платформі Moodle. Для молодих харківських бібліотекарів, які працюють 

у бібліотеках різних систем та відомств, буде проведений онлайн-марафон печа-куча «Дорожня мапа бібліотечних інновацій» 

(разом з Харківським обласним відділенням УБА (ХОВ УБА)), Харківською обласною бібліотекою для юнацтва (ХОБЮ), 

Центральною районною бібліотекою (ЦРБ) ім. І. С. Тургенєва Слобідського району Харкова, корпорацією «Ранок»).  

Для бібліотечних працівників науково-технічних бібліотек ЗВО та коледжів Харкова буде проведена тематична зустріч 

«Сучасна бібліотека – екологічна територія» (з директором Харківської міської громадської організації (ХМГО)«Енергія 

миру» Т. О. Сухановою), а також засідання круглого столу «120 років діяльності відділу: історія і сьогодення», на якому буде 

презентовано книгу «Инна Сергеевна Гончарова. С улыбкой к миру» (присвячена першій завідувачці відділу патентів, 

створеного у 1956 р., у подальшому – заступнику директора з наукової роботи), та електронну газету «120 років в авангарді 

інновацій». 

Відбудуться дні фахівця «Новини бібліотечної справи», тренінги «Бібліотеки у віртуальному просторі» (для 

публічних бібліотек Харкова), презентація видання «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу ―Перець’’», 

підготовленого НМР. 

Приділятиметься увага вивченню та аналізуванню діяльності бібліотек України. Зокрема з питань просування читання в 

умовах пандемії, роботи з винахідниками. Продовжиться вивчення та популяризація інновацій шляхом підготовки та публікації 

чергового випуску дайджесту «БібліоSpace» (вип. 7), який користується значним попитом бібліотечної громадськості. 

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

Харкова, яке здійснюватиметься переважно в межах діяльності секції науково-методичної та науково-дослідної роботи ХОВ УБА, 

організаційно-методичне забезпечення корпоративних проєктів «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», база даних (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 бібліотекарам України, у т. ч. в дистанційному режимі. Забезпечуватиметься 

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

Пріоритетною, як і раніше, буде робота спрямована на професійний розвиток працівників ХДНБ. Першочергова увага 

приділятиметься питанням опанування й ефективного використання працівниками цифрових інструментів та вебсервісів. 

Заплановано цикл занять зі створення відео-інструкцій «Онлайн-сервіси ХДНБ ім. В. Г. Короленка: як користуватись» для 

ютуб-каналу ХДНБ, на тему: «Методика підготовки відео інструкцій для користувачів», «Створення відеороликів за допомогою 

програмного забезпечення (ПЗ) OpenShot Video Editor та Free Cam 8», «Знайомство з програмами-суфлерами CuePrompter, 
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EasyPrompter, Online Teleprompter», «Знайомство з безкоштовними мобільними додатками для вдосконалення ораторської 

майстерності: I-Clickr PowerPoint Remote, Penxy, Public Speaking, Speech Center»; зі створення відеоекскурсій для 

вебпредставництв ХДНБ, аудіогідів відділами ХДНБ ім. В. Г. Короленка (для IZI.Travel): заняття з екскурсоводами Харкова, 

тренінг «Платформа IZI.Travel. Розробляємо аудіогід бібліотекою». У межах циклу «Опанування й ефективне використання 

цифрових інструментів та вебсервісів» відбудуться практикуми на тему: «Адміністрування сайту бібліотеки за допомогою 

системи управління WordPress: алгоритм, правила», «Проведення прямих ефірів на ютубі».  

Задля подальшого розвитку комунікаційних засад бібліотеки продовжиться методичне забезпечення використання 

корпоративного інстаграму шляхом проведення занять «IGTV ХДНБ ім. В. Г. Короленка» тощо
2
. Забезпечуватиметься участь 

працівників у національному тестуванні на цифрову грамотність «Дія. Цифрова Освіта», дистанційних міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних наукових та науково-методичних заходах, які проводитимуть УБА, найбільші бібліотеки України, 

Харкова, інші організації. 

 

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

приділятиметься науковому обґрунтуванню та реалізації пріоритетних завдань ХДНБ відповідно до цільових установок МКІП, 

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, 

цифрового хабу, загальнодоступного мультифункціонального центру, який забезпечує право громадян на бібліотечне 

обслуговування, вільний доступ до інформаційних ресурсів розглядатимуться на засіданнях дорадчих органів бібліотеки
3
, 

науково-методичних рад (нарад) відділів. Продовжиться опрацювання регламентуючої документації, відповідно до 

«Перспективного плану підготовки та перегляду організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації 

Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка на 2019–2023 рр.».  

Розвиватиметься маркетингова, фандрейзингова діяльність. Здійснюватиметься моніторинг попиту на бібліотечно-

інформаційні та інші послуги ХДНБ. Забезпечуватимуться формування та підтримка позитивного іміджу бібліотеки, висвітлення 

діяльності, основних послуг тощо шляхом: наочної реклами; створення відеоконтенту для інтернет-представництв (ютуб, 

інстаграм, вебсайт, платформи IZI.Travel тощо); розміщення інформації про ХДНБ на сайтах МКІП, УБА, МС УБА, ХОВ УБА, 

організацій – партерів ХДНБ; актуалізації інформації на вебресурсах бібліотеки – сайті ХДНБ (https://korolenko.kharkov.com), 

блогах («Школа бібліотечного журналіста» http://journalist-library.blogspot.com, «Історія Харкова у пам'ятних дошках» 

http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/?zx=dbc06b367a70aa84, «Регіональний конкурс ім. Л. Б. Хавкіної» 

http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com, «Фестиваль науки» http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/, «Щоденник ювілейних 

заходів» http://korolenko-kharkov.blogspot.com/); поширення інформації у соціальних мережах (на офіційних сторінках ХДНБ, 

структурних підрозділів, проєктів бібліотеки): фейсбук (Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 

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

3
 Див. додаток 3 «Організація роботи дорадчих органів». 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959
https://korolenko.kharkov.com/
http://journalist-library.blogspot.com/
http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/?zx=dbc06b367a70aa84
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
http://korolenko-kharkov.blogspot.com/
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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https://www.facebook.com/hdnb.korolenko; інстаграм librarykorolenko18 ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

https://www.instagram.com/librarykorolenko18/; твітер Научная библиотека@hgnb_korolenko https://twitter.com/hgnb_-korolenko, 

повідомлень для ЗМІ. 

Основним джерелом залучення додаткових коштів до бюджету залишаться платні послуги відповідно до затвердженого 

переліку, грантові проєкти, благодійні внески. Здійснюватимуться реалізація чинних грантових проєктів, зокрема «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), «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 Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА), а також нових проєктів, у т. ч. 

УКФ, Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»; програми, що фінансується 

Європейським Союзом House of Europe тощо. 

 

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. Перш за все це: офіційні документи; наукові та 

виробничі видання; енциклопедичні, довідкові, бібліографічні видання; нормативно-технічні і технічні документи; документи на 

допомогу соціально-економічному та культурному розвитку України; видання про Слобожанщину; рідкісні, цінні видання та 

рукописи, сучасні видатні твори друку.  

Основними шляхами реалізації завдань щодо розширення зібрань стануть: систематичний моніторинг книжкового 

ринку та видавничих процесів; налагодження та укріплення контактів з видавництвами, редакціями, книжковими фабриками; 

контроль за одержанням періодичних видань, книг, документів, що включені до обов’язкового примірника; ретроспективне 

комплектування і доукомплектування фондів; виявлення потенційних інвесторів з метою одержання ХДНБ фінансової допомоги 

для поповнення фондів; контроль і профілактика утворення прогалин; контроль за розподілом документів між основним, 

підсобними і спеціалізованими фондами; формування та упорядкування колекцій пам’яток писемності та друку на базі нових 

надходжень і перегляду документів в основному книгосховищі. 

Для формування і ведення фонду нормативних документів відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних 

процесів (ВІП) буде продовжено моніторинг сайтів національного органу стандартизації (Державного підприємства (ДП) 

https://www.facebook.com/hdnb.korolenko
https://www.instagram.com/librarykorolenko18/
https://twitter.com/hgnb_-korolenko
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«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості») та інших агентів з 

розповсюдження копій нормативних документів («Леонорм», видавництво «Форт», ДП «Харківстандартметрологія», Приватне 

акціонерне товариство «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»); виявляти інформацію про національні 

стандарти, каталоги та інформаційні видання, розроблені національним органом стандартизації, міждержавні та міжнародні 

стандарти для складання списку замовлень офіційних паперових копій наукових документів. 

Планові показники нових надходжень видань складають 40000 пр., у т. ч.17020 пр. книжкових видань, 1400 брошур, 

10000 пр. журналів, 400 комплектів газет, 8000 авторефератів дисертацій, 2000 продовжуваних видань, 280 нотних, 

картографічних та образотворчих, 400 пр. електронних документів та 500 ін. Фонд ХДНБ поповниться на 33850 пр. українською 

мовою. Буде вилучено з бібліотечного фонду 20200 пр. застарілих, зношених та непрофільних документів. 

Планується надходження до обмінного фонду 7000 пр. з них 1000 пр. буде передано до фонду ХДНБ, 6000 – до бібліотек 

та інших установ України. Сприятиме цьому розміщення інформації про наявність документів в обмінному фонді ХДНБ на 

вебсторінці бібліотеки та інші види інформування бібліотек-партнерів. За міжнародним книгообміном у 2021 році заплановано 

надходження 200 документів і надсилання партнерам 101 пр. видань. 

Пріоритетним напрямком залишиться розширення зібрань ФДП. Основною метою діяльності у цьому напрямі є 

досягнення якомога більшої повноти та репрезентативності ФДП за основними групами пам'яток і відповідне підвищення його 

наукової, історико-культурної цінності. Пріоритетом є формування колекцій українських рідкісних та цінних видань, цінних 

рукописів та інших архівних документів, створення науково цінних архівних фондів особового та офіційного походження. Робота 

проводитиметься на основі положень сучасної науки (документознавства, книгознавства, архівознавства, бібліотекознавства, 

пам’яткознавства тощо), з урахуванням досвіду роботи найбільших бібліотек, музеїв та архівних установ, результатів науково-

дослідної і науково-бібліографічної роботи ХДНБ, згідно з перспективним планом заходів НДВК з формування (організації та 

розширення) колекцій ФДП у 2019–2023 рр. Продовжуватиметься робота з упорядкування та розширення колекцій книжкових 

пам’яток XIX–XXІ ст., насамперед, колекцій україномовних пам’яток та видань, що вийшли на українських землях, зокрема 

рідкісних та цінних харківських видань; колекції рідкісних та цінних періодичних видань XIX–XXІ ст.; роботі з формування 

особових архівних фондів діячів науки та культури. Планується здійснити заходи з виявлення у фондах ХДНБ та переведення до 

ФДП профільних документів, роботу з реконструкції та переведення до ФДП фрагментів цінних особових бібліотек XIX–XX ст. – 

комплексних пам'яток вітчизняної книжкової культури у складі фондів ХДНБ. Регулярною буде комунікація з колекціонерами, 

власниками документних пам’яток, продовжуватимуться перемовини щодо їх передачі до фондів бібліотеки.  

Основними завданнями роботи з розширення комплексів архівних документів є створення нових та поповнення вже 

сформованих особових фондів діячів науки та культури, розширення тематичних архівних колекцій – за результатами регулярної 

роботи з їх власниками, з фондоутворювачами. Продовжуватиметься формування колекції рідкісних та цінних видань з 

документознавства, книгознавства, бібліографознавства, бібліотекознавства та архівної справи, а також підсобного фонду 

читально-експозиційного залу ім. академіка Д. І. Багалія – завдяки новим надходженням і надходженням з фондів основного 

зберігання бібліотеки. 
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Поточна робота з розширення колекцій цінних сучасних видань планується завдяки новим надходженням до ХДНБ, а 

також на основі комунікації з авторами та видавництвами, що випускають наукові (зокрема ілюстровані, факсимільні) видання 

історико-документальних та літературних пам’яток, у першу чергу, таких, що належать до історії та культури України; альбомні 

та інші цінні друки, що відрізняються високим рівнем поліграфічного виконання. Усього до ФДП надійде до 2000 профільних 

документів. 

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 відділу наукової 

організації і використання основного фонду ВОФ (275 тис. пр.), ФДП НДВК (81 тис. пр.) та спеціалізованого фонду відділу архіву 

та діловодства (ВАД) (обсяг 40516 пр.). З метою відображення достовірної інформації в електронному каталозі 

здійснюватимуться звіряння фонду журналів з генеральним алфавітним каталогом (ГАК) (37 тис. пр.), картотеки газет ВОФ з 

ГАК, з подальшим відображенням та редагуванням інформації в цьому каталозі. З метою звільнення площі для розміщення нових 

надходжень планується перемістити до ВОФ 220000 пр.  

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

переведення на мікрофіші, оцифрування документів з фонду рідкісних та цінних видань, зокрема «Каталогу описань усіх робіт, 

що складають творчу спадщину Рембрандта (Париж, 1751). Здійснюватиметься оцифрування документів у незадовільному 

фізичному стані: «Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України» (1922–1923), періодичних видань 

«Юг» (1918, № 5), «Театральная декада» (1931, № 1), «Скорпион» (1922, № 1), «Работница и домашняя хазяйка» (1926, № 1, 

«Огонек» (1924, № 39; 1939, № 5) тощо. 

 

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. 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. Пріоритетною буде робота з інформаційної соціалізації 

користувачів, цифрової грамотності. 

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

практику роботи нових дистанційних 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 онлайн-замовлення (попереднього замовлення: 

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

читального залу бібліотеки або відділу міжбібліотечного абонемента та електронної доставки документів (МБА та ЕДД) за 

http://korolenko.kharkov.com/zamovlennia-online.html
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допомогою інтернету. Продовжиться обслуговування абонентів 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. 

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. Бібліотека братиме 

участь у національній кампанії «Будь на часі!», реалізації урядового проєкту «Дія. Цифрова освіта» (втілюється за підтримки 

швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та 

реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge), спрямованого на підвищення цифрової грамотності щонайменше 

шести мільйонів українців до 2023 року, який має онлайн-складову — платформу, де розміщені безкоштовні курси з цифрової 

грамотності, і офлайн-складову — мережу партнерських хабів цифрової освіти по всій країні, де можна отримати доступ до 

інтернету та цифрових гаджетів. Відвідувачам бібліотеки надаватиметься доступ до безкоштовного навчання на національній 

онлайн-платформі з цифрової грамотності (започаткована 21 січня 2020 р.), а також консультаційна допомога щодо навчання на 

сайті osvita.diia.gov.ua. 

У співпраці з Управлінням електронного урядування Харківської міської ради продовжиться реалізація проєктів 

«Захистити себе від засилля фейків», «Школа цифрової грамотності», продовжиться навчання основам комп’ютерної 

грамотності для користувачів похилого віку. Для членів клубів «КЛІК» та «Онлайн» заплановано 26 засідань, тематика яких 

допоможе адаптуватись 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 громадською 

організацією  «Вікімедіа Україна», з якою бібліотека успішно співпрацює, 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. 

http://korolenko.kharkov.com/e-dostavka.html
http://korolenko.kharkov.com/e-dostavka.html
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7. СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Продовжиться діяльність ХДНБ 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 робота 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», «Онлайн» «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 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 та популяризації їх доробку заплановані 

заходи до 210-річчя від дня народження українського поета, фольклориста, письменника, публіциста, перекладача, греко-

католицького священника М. С. Шашкевича, 165-річчя від дня народження українського актора, режисера, театрального діяча 

М. К. Садовського, 155-річчя від дня народження українського історика, соціолога, літературознавця, письменника, публіциста, 

політичного, громадського й державного діяча М. С. Грушевського, 150-річчя від дня народження: українського письменника, 

громадського й політичного діяча В. С. Стефаника, українського письменника, перекладача, поета, режисера, актора, 

громадсько-політичного та театрального діяча, одного із засновників Української Центральної ради, Українського національного 

театру М. К. Вороного, поетеси, письменниці, громадсько-політичного діяча Лесі Українки, українського письменника, юриста, 

громадського, культурного й політичного діяча Леся Мартовича, вченого-сходознавця, поета, перекладача, одного з 

організаторів Академії наук України А. Ю. Кримського, 100-річчя від дня народження вченого, археолога, історика, музеєзнавця, 

бібліографа, заслуженого діяча науки і техніки України І. Г. Шовкопляса, 90-річчя від дня народження українського 

композитора, поета, педагога О. І. Білаша, 85-річчя від дня народження поета, кінодраматурга, державного й громадського діяча 

І. Ф. Драча та інших видатних діячів.  

Буде актуалізовано інтернет-портал «Краєзнавство», що забезпечить 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.  

Електронну колекцію ХДНБ «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої третини ХХ ст.» поповнять цифрові 
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аналоги видань: «Друг искусства» (1913. №№ 1–3», «Камена. 1918. Кн. 1», «Пути творчества» (1919. №№ 1–5; 1920. № 6/7), 

«Сириус» (1916. № 1), «Шляхи мистецтва» (1921. №№ 1–2; 1922. №№ 1–2). 

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, онлайн-вікторин, туристичних тематичних онлайн-маршрутів Харковом; розробка тематичних літературно-мистецьких 

онлайн-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 

на них обговорюватимуться такі теми: «Репресовані родичі Лесі Українки», «Марко Кропивницький і Харків», «Таємниця 

майстра: феномен Порфирія Мартиновича», «Три грані одного обдарування: Юхим Бабецький – драматург, перекладач, 

театральний критик: до 160-річчя від дня народження», «Шляхи сполучення Слобожанщини ХVІІ – початку ХІХ ст.», «Імена 

вчених Харківського університету, закарбовані у наукових термінах і назвах: До 217-ї річниці відкриття університету», «Фритьоф 

Нансен у Харкові» тощо. 

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

забезпечення інноваційного розвитку. Більшість із запланованих заходів здійснюватиметься за циклами «Видатні події та 

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

«Екологія довкілля». 

Буде проведений п’ятий Фестиваль науки за темою «Наука ХХІ століття: інновації в харчовій галузі та 

ресторанному бізнесі» (як завжди у травні, впродовж тижня), який об’єднає викладачів ЗВО, виробників, підприємців, 

представників малого бізнесу, студентів, школярів. Партнери заходу – Департамент науки і освіти ХОДА, Департамент молоді, 

сім’ї і спорту Харківської міської ради, ХОВ УБА, ХДУХТ, Корпорація «Бісквіт-Шоколад», видавництво «Ранок». У межах 

Фестивалю відбудуться однойменна науково-практична конференція, круглий стіл на тему «Світові бренди харківських 

виробників», трибуна вченого «Гастрогеографія: національні кухні у Харкові», майстер-класи від шефа-баристи «Кавовижний 

всесвіт», «Чайні церемонії», «Значення та якість меду», інтелектуальне шоу для молоді «Книга – їжа для розуму», презентація 

проєкту «Історія харківської реклами: 100 років тому», інтерактивна гра та інші заходи.  

До Дня винахідника і раціоналізатора України заплановане проведення щорічної науково-практичної конференції 

«Проблеми винахідницької і раціоналізаторської діяльності в Харківській області», у співпраці з Харківською обласною 

радою Товариства винахідників і раціоналізаторів (ХОРТВіР), за підтримки департаменту науки і освіти ХОДА. До 

Європейського тижня якості – тиждень якості на тему «Стандартизація і сертифікація на залізничному транспорті», для 

фахівців ДП «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на 

залізничному транспорті». Продовжить свою роботу Школа молодого винахідника, яка працюватиме протягом року за підтримки 

патентно-правової фірми «Inventa», ХОРТВіР, науковців та викладачів ЗВО. Слухачами школи будуть студенти Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), Харківського національного технічного 
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університету сільського господарства (ХНТУСГ) ім. Петра Василенка, Аерокосмічного ліцею на базі Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», а також студенти коледжів та учні шкіл Харкова. Як завжди початок 

роботи Школи приурочений до Дня дитячих винаходів. Для школярів буде організований інтелектуальний квест та майстер-клас з 

технічної творчості. З лютого щотижня будуть організовуватися практичні заняття, тренінги, лекції, огляди літератури та 

спеціалізовані екскурсії (для студентів НТУ «ХПІ» та інших закладів). Студенти також братимуть участь у щорічному конкурсі 

«Молодий новатор Харківщини», засіданні круглого столу «Молодь. Інновації. Майбутнє» до Міжнародного дня 

інтелектуальної  власності, де відбудеться підбиття підсумків конкурсу.  

Цикл «Видатні події та постаті в історії науки і техніки» буде представлений круглими столами «Дорога в космос з 

Харкова» з нагоди 60-річчя від дня першого польоту людини у космос, «Альфред Нобель – видатний інженер, винахідник та 

філантроп», «Історія створення зброї: міномет системи польової реактивної артилерії». Традиційно будуть поповнені 

віртуальна виставка «З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини» та віртуальний проєкт 

«Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка». До знаменних і пам’ятних дат 

розроблятимуться віртуальні виставки «П’ять винаходів Галілея» (до 400-річчя винайдення телескопу), «Зінгер: революція у 

швейній справі» (до 210-річчя від дня народження І. Зінгера і 170-річчя патентування першої швейної машинки «ZINGER»), «Ті, 

хто вели за собою» (до 120-річчя ВІП). 

У межах циклу заходів «Екологія довкілля», спрямованого на розвиток екологічного руху та формування екологічної 

свідомості. заплановані тематичні, у зокрема віртуальні, виставки «Зелені технології та інновації як рушій економічного 

зростання», «Альтернативна енергетика та ресурси збереження», «Екологія харчування» тощо. На засіданнях клубу «Екологія та 

енергетика» буде організована зустрічі з директоркою ХМГО «Енергія миру» Т. О. Сухановою «Сучасна бібліотека – екологічна 

територія» та «Подбай про себе та планету», майстер-клас «Екологічна краса для жінок» та інші заходи, що зацікавлять 

молодь та фахівців різних галузей.  

 

8. ВПРОВАДЖЕННЯ 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. 

Впровадження 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 МКУ «Про затвердження Порядку формування зведеного 

каталогу оцифрованих видань» (№ 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 ст. (27 номерів). 
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Представлення цифрових активів, інформування про всі аспекти діяльності та здобутки ХДНБ через вебсайт бібліотеки. 

Постійне оновлення контенту вебсайту 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. Бібліотека братиме участь у реалізації «Міжнародного проєкту "SprachWanderCamp – 2021"», 

проведенні VII міжнародного семінару з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови м. Харкова та області. Продовжить 

свою роботу Австрійський розмовний клуб «VindobonaCamp», проводитимуться наукові тематичні вечори «Wissenschaftliche 

Österreich-Abende». 

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. Забезпечуватиметься участь у конкурсах та проєктах Goethe-Institut в Україні: 

міжнародних проєктах «Тижні Німеччини в Україні – 2021», «Заочний абонемент. Україна», у проєкті «Onleihe – E-Books та E-

Reader». 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ 
 

 

Найменування процесу План на рік 
у т. ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ IV 

1 2 3 4 5 6 

Надходження документів до фонду ХДНБ:  

– примірників  

– назв 

 

40000 

35000 

 

10000 

8750 

 

10000 

8750 

 

10000 

8750 

 

10000 

8750 

Вилучення документів 20200 5200 5000 5000 5000 

Кількість користувачів, обслужених усіма структурними 

підрозділами 

59600 17030 17900 9745 14925 

– у т .ч. за єдиною реєстраційною картотекою 30000 9700 8500 4000 7800 

 – абонентів МБА 3000 1190 1195 230 385 

Кількість відвідувань 301200 82575 82875 52800 82950 

Кількість звернень до вебсайту ХДНБ 130000 32000 33000 31000 34000 

Кількість виданих документів 2927370 776875 778085 590585 781825 

Поповнення власних електронних баз даних (нових записів)  65165 161265 16300 16300 16300 
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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 МКІП України, інших установ. 

Участь у колегіальних органах управління 

Участь у дорадчих органах МКІП 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 універсальної 

десяткової класифікації (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. 

Участь у роботі Українського культурного фонду 

Експертні ради Заступник директора з наукової роботи, голова ХОВ УБА, канд. 

наук із соц. комунікацій Л. В. Глазунова, експерт 2020 р. 

 

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 

Завідувач НДВК, професор кафедри інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи ХДАК, доктор філол. наук, заслужений 
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Назва колегіального органу Працівники, які братимуть участь у роботі 

університеті імені В. Н. Каразіна (К 64.051.07)  працівник культури України І. Я. Лосієвський (член ради). 

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій (Д 64.807.02) у ХДАК 

Завідувач НДВК, професор кафедри інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи ХДАК, доктор філол. наук, заслужений 

працівник культури України І. Я. Лосієвський (член ради). 

Колегія Департаменту культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації 

Директор, заслужений працівник культури України 

В. Д. Ракитянська (член колегії). 

Колегія ДАХО Завідувач ВУ, заслужений працівник культури України 

Н. І. Полянська (член колегії). 

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 ДАХО 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, заслужений 

працівник культури України 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 

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

 – Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної на 

кращу наукову роботу та інноваційний проєкт серед молодих спеціалістів 

бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів (підбиття та оголошення підсумків 

І-ІІ кв.  КБ Спільно з 

УБА, 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатори Примітки 

1 2 3 4 5 

конкурсу; церемонія нагородження переможців та презентація їх робіт на 

Міжнародному Форумі молодих бібліотекарів УБА)
4
 

МС УБА, 

ХОВ 

УБА, 

ХДАК 

 – Круглий стіл «Молода бібліотечна наука» ІІ кв. КБ 

 – Бібліотекознавчі студії «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і 

кордоном»: «Л. Б. Хавкіна. ―Піонер американізації бібліотек‖»; «Любов Борисівна 

Хавкіна і Україна»; «Електронний путівник ―Актуальна спадщина Л. Б. Хавкіної‖ з 

колекції бібліотекознавця фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

ІІ кв. КБ  

 Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Цифрова 

бібліографія» 

протягом 

року 

Заст. 

директора 

Л. В. Глазу

нова, НМР 

На базі 

ДА ВГ 

«Основа» 

 Засідання круглого столу на тему «Молодь. Інновації. Майбутнє». До 

Міжнародного дня інтелектуальної власності 

квітень ВІП  

 ХІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста за темою 

«Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички» 
(дистанційно, на платформі «Фейсбук») 

травень Заст. 

директора 

Л. В. Глазу

нова, НМР 

За 

підтримк

и ХОВ 

УБА 

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

галузі і ресторанному бізнесі».  

травень ВІП Комплекс 

заходів 

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

заходів зі збереження національної культурної спадщини» (учасники: фахівці 

бібліотек, архівів, музеїв, власники та працівники приватних музеїв, експерти 

букіністичних та антикварних магазинів, колекціонери)   

травень НДВК За 

підтримки  

ХОВ УБА 

 Науково-практична конференція «Проблеми винахідницької і 

раціоналізаторської діяльності в Харківській області». До Дня винахідника і 

раціоналізатора України 

вересень ВІП Спільно з 

ХОРТВіР 

                                                 
4
 Конкурс проводиться з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. 



24 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатори Примітки 

1 2 3 4 5 

 Науково-практичний семінар з питань захисту інтелектуальної власності в Україні 

та Європі 

вересень ВІП  

 ХХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 

2021» 

жовтень Дирекція,  

НМР, 

НДВК 

За 

підтримки 

МКІП, 

ХОВ УБА 

 

 

2.3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 

Викона

вці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

2.3.1 Участь у проведенні загальнодержавних (всеукраїнських) досліджень 

 Підготовка матеріалів до Державного реєстру національного 

культурного надбання
5
 

    

 – наукове редагування корпусу електронних записів (рукописи, 

стародруки, видання гражданського шрифту) 

2,5 а.а. І–ІV кв. НДВК, 

ВЛІМ 

 

 Підготовка матеріалів до Української бібліотечної енциклопедії 
(очолює НБУ ім. Ярослава Мудрого)  

    

 – статті 0,3 а.а. ІІ–IV кв. відділи  

2.3.2 Проведення регіональних досліджень 

 «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» (регіональний цифровий 

проєкт) 

 І–IV кв. ХДНБ, 

ХДАК, 

бібліот

еки 

Харків

Спільно з 

архівами, 

музеями 

тощо  

                                                 
5
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 

Викона

вці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

щини 

 – компонування матеріалу, наукове редагування статей 25 

статей 

І–ІV кв. НМР, 

Л.В. Гл

азунов

а, НВВ 

 

 – збір і обробка, узагальнення даних (у межах тем енциклопедичних 

статей) 

5 а.а. І–IV кв. Авторс

ька 

група 

ХДНБ, 

партнери 

 – написання енциклопедичних статей
6
 25 

статей 

І–IV кв. Так 

само 

Так само 

 – актуалізація електронного ресурсу «Бібліотечна енциклопедія 

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

40 

статей 

І–IV кв. НМР  

2.3.3 Проведення локальних досліджень 

 Бібліотекознавство. Документознавство. Книгознавство. Краєзнавство 

 Моніторинг електронних повнотекстових періодичних та 

продовжуваних видань з питань соціальних комунікацій у мережі 

«Інтернет» 

– вивчення та аналіз інформаційних ресурсів 

– збір даних 

50 

сайтів 

І–IV кв. КБ  

 Документне пам’яткознавство, книгознавство, бібліотекознавство: 

актуальні питання теорії та практики 

    

 1) Зібрання та колекції книжкових пам’яток у фондосховищах Харкова: 

видова характеристика та особливості бібліотечних комплексів:  

– статистичні та аналітичні матеріали 

0, 3 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 2) Експертиза цінності документних пам’яток у науковій бібліотеці:  

– матеріали до статті 

0, 3 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 3) Значення почеркознавчої експертизи для бібліотечної роботи з 

архівними пам’ятками: 

– матеріали до статті 

0,5 а .а. І–ІV кв. НДВК  

                                                 
6
 Див. додаток 5 «Нонелектронні та електронні ресурси бібліотеки. Публікації працівників» 

http://libenc.korolenko.kharkov.com/
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 

Викона

вці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Документознавча експертиза     

 1. Державна експертиза культурних цінностей (рукоп. кн. та друк)
7
      

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

 – підготовка експертних висновків 

– відмова від проведення державної експертизи: підготовка експертних 

листів-довідок про попередній огляд об’єктів 

10–15 

експерт. 

висновків 

І–ІV кв. НДВК  

 2. Експертиза цінності документів за запитами установ та організацій, 

приватних осіб (без статусу державної) 

 І–ІV кв. НДВК  

 – дослідження об’єктів експертизи   І–ІV кв. НДВК  

 – підготовка експертних висновків  І–ІV кв. НДВК  

 3. Експертиза цінності документів з метою відбору до фонду 

документних пам’яток: 

– дослідження об'єктів експертизи  

– підготовка експертних висновків (щодо документів, запропонованих 

ХДНБ) 

40 І–ІV кв. НДВК  

 Колекції документних пам’яток у фондах ХДНБ: історія 

формування, характеристика складу 

    

 1. Колекція кириличних рукописних книг XIV–XVIII ст. 

(палеографічне та текстологічне дослідження, матеріали до наукового 

описання 2-х пам’яток) 

0, 2 а.а. І, IV кв. НДВК  

 2. Колекція українських стародруків у фондах ХДНБ – видань 

XVI–XVIII ст. (історико-книгознавче та мистецтвознавче дослідження, 

матеріали до рекаталогізації пам’яток) 

0,5 а. а. І–ІV кв. НДВК  

 3. Колекція іноземних стародруків (історико-книгознавче та 

мистецтвознавче дослідження, матеріали до рекаталогізації пам’яток, 

до електронної наукової публікації 2021 р. 

0,4 а .а. І–ІV кв. НДВК, 

ВЛІМ 

 

 – науковий опис (електронний) 300 БЗ І–ІV кв. ВЛІМ  

 – наукове редагування 300 док. І–ІV кв. ВЛІМ  

                                                 
7
 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. 
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 

Викона

вці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 4. Колекції рідкісних та цінних видань XIX–XX ст. : українські, 

зокрема харківські друки, іноземні видання. 

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

узагальнення даних, підготовка матеріалів до бібліографічних описів, 

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, 

наукових публікацій) 

 І–ІV кв. НДВК  

 

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

колекції 

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

бібліографічних записів 

0,2 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 

7. Колекції книг з екслібрисами 

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

бібліографічних описів, публікацій 

    

 

8. Цінні архівні документи ХІХ ст. у фондах ХДНБ 

– дослідження рукопис твору Я. Кухаренка, підготовка матеріалів до 

статті 

0,4 а.а.  ІІ–ІІІ кв. НДВК  

 
9. Особові архівні фонди  

– підготовка нових описів 2-х фондів; нових редакцій описів 3-х фондів 

0,7 а. а. І–ІV кв. НДВК  

 

10. Особисті бібліотеки вчених та письменників у фондах ХДНБ 

– обробка нової інформації та формування джерельної бази 

дослідження колекції Г. П. Данилевського 

0,4 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 ХДАК, 

НБУВ, ОННБ, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центральної міської 

бібліотеки (ЦМБ) імені В. Г. Бєлінського) 

 І–ІІ кв. КБ  

  Любов Борисівна Хавкіна і Україна  І–ІV кв. КБ дистанційно 

  Любов Борисівна Хавкіна і США  І–ІV кв. КБ 
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 

Викона

вці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

  Пошук і опрацювання матеріалів до електронного путівника 

«Актуальна спадщина Л. Б. Хавкіної» з колекції бібліотекознавця 

фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

 І кв. КБ  

 Перша бібліотечна столиця (1919-1934 рр.)  III–ІV кв НМР  

 Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка  І–ІV кв. КБ, 

відділи 

 

 Пошук і опрацювання матеріалів до сторінок вебсайту ХДНБ 

«Історія»: 

 І–ІV кв. КБ  

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

  до історичної хроніки ХДНБ за 2019, 2020 рр.  ІІ кв. КБ  

  до сторінок вебсайту ХДНБ «Історія»: «Історіографія»,  

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

«Заслужені працівники культури України»), «Відео». 

 І–ІV кв. КБ  

 Пошук і опрацювання матеріалів з історії окремих відділів та 

напрямів роботи 

 І–ІV кв. Відділ

и 

 

  нових матеріалів меморіального фонду ХДНБ «НДВК у 1980-ті – 

2010-ті рр.: основні напрямки діяльності»  

 І–ІV кв. НДВК  

  персоналій співпрацівників ВІП (підготовка за результатами 

досліджень: електронної газети до 120-річчя відділу, відеоролика, 

віртуальної виставки «Ті, хто вели за собою» (робоча назва), круглого 

столу «120 років діяльності відділу: історія і сьогодення», підготовка 

історичної довідки з часу заснування відділу по 2020 р.). 

 І–ІV кв. ВІП  

  продовження роботи над електронною версією «Історичної 

хронології подій ВОФ» (періодизація та хронологія найважливіших 

подій становлення і розвитку ВОФ тощо) 

 І–ІV кв. ВОФ  

  підготовка історичних довідок про роботу відділів  І–ІV кв. відділи  
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2.4 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Резуль-

тат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

2.4.1 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 

Матері

али 

І–ІV кв. дирекція 

НМР, 

відділи 

За планом 

МКІП 

Підготовка пропозицій до матеріалів з впровадження національних 

нормативних документів, затверджених ДП «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» 

Матері

али 

тощо 

І–ІV кв. НМР  

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

 Підготовка: 

– матеріалів про роботу ХДНБ до «Зведеного плану основних заходів 

бібліотек України на 2022 р.» (укладач НБУ ім. Ярослава Мудрого) 

Матеріа

ли 

(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 2021 р.» 

План  

(2 а.а.) 

І кв. НМР За участю 

бібліотек 

Харкова 

 – «Плану роботи Харківського обласного відділення (філії) ВГО УБА на 

2021 р.» 

План 

(0,3 а.а.) 

І кв. НМР Так само 

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

за 2020 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 2020 р., завдання на 2021 р. 

Нарада І кв. НМР Дистанційн

о 

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

бібліотек … на 2021 р.» (обговорення та затвердження плану) 

Нарада І кв. НМР  

 – напрями співпраці бібліотечної спільноти в межах міжнародного 

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

Повідо

млення 

І кв. КБ  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Резуль-

тат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 – Підсумки роботи над БД «Соціальні комунікації зведений каталог 

надходжень до бібліотек Харкова» за 2019–2020 рр. 

Повідо

млення 

І кв. КБ  

 – інші Заходи I–IV кв. НМР  

 Організаційно-методичний супровід формування корпоративних 

ресурсів: 

    

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

 – 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  

 Методична підтримка Всеукраїнського конкурсу ім. Л. Б. Хавкіної 

(координація з МС УБА, членами Оргкомітету та ін.) 

Заходи І–ІІІ кв. КБ, 

НМР 

 

 Організація методичного забезпечення пілотного проєкту розділу сайту 

«Історія ХДНБ» 

Заходи І–ІV кв. КБ  

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

2.4.3 Вивчення та аналізування діяльності бібліотек 

 Пошук, аналіз та узагальнення бібліотечних інновацій в Україні, за 

кордоном 

Заходи І–ІV кв. НМР, 

відділи 

 

 Пошук та опис бібл. інновацій (до дайджесту «БібліоSPACE», вип. 7) Заходи І–ІІІ кв. НМР  

 Аналіз та узагальнення діяльності публічних бібліотек України з 

просування читання в умовах пандемії 

Заходи І–ІІ кв. НМР До доповіді 

на «Королен

ківських 

читаннях 

2021» 

 Аналіз та узагальнення досвіду роботи бібліотек України з підтримки 

винахідництва та раціоналізаторства. 

Заходи І–ІІІ кв. ВІП 

                                                 
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 ін. організаціями. 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Резуль-

тат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

2.4.4 Надання консультативної допомоги бібліотечним фахівцям. Забезпечення роботи віртуальної методичної служби 

 Надання методичних консультацій фахівцям бібліотек України, Харкова, 

зарубіжжя, у т.ч. у режимі онлайн  

710 

конс. 

І–ІV кв. НМР, 

відділи 

За запитом 

 Забезпечення роботи віртуальної методичної служби «Бібліотекарям» 

(модернізація структури, актуалізація розділів, координування роботи) 

Компл

екс 

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» 87 БЗ І–ІV кв. КБ  

 – інші ресурси Публік

ації 

І–ІV кв. відділи  

2.4.5 Організація заходів з професійного розвитку бібліотечних фахівців 

 Підготовка нових методичних лекцій на тему:     

 – «Бібліотечний онлайн-захід: від платформ проведення до організації 

інтерактиву», «Мережеві спільноти в фейсбуці, інстаграмі для 

просування читання», «Методика підготовки відеоінструкцій для 

користувачів», «Огляд базових додатків для інстаграму» та ін. 

20 

лекцій 

І– IV кв. НМР, 

відділи 

До 

методичних 

заходів 

 Читання методичних лекцій (на міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та локальних заходах) 

47 

лекцій 

І–ІV кв. дирекція, 

відділи 

 

 Відвідування бібліотек Харкова, України (надання методичної 

допомоги, реалізації спільних проєктів, вивчення досвіду роботи, 

налагодження партнерських стосунків тощо): 

24 

бібліот

еки 

І–ІV кв. відділи  

 –технічні бібліотеки, інформаційні підрозділи підприємств та установ 

Харкова. 

 І–ІV кв. ВІП  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Резуль-

тат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 – Харківська ОУНБ, ХОБЮ, ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського, ЦРБ ім. 

Тургенєва, інші бібліотеки (забезпечення спільних методичних заходів) 

спільні 

заходи 

І–ІV кв. НМР, 

відділи 

 

 Відрядження (участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, грантових 

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

5 

відряд

жень 

І–IV кв. дирекція, 

відділи 

 

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

фахівців 

 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Короленківські читання 2021»  

збірник  ІV кв. НМР, 

НДВК 

За участю 

НВВ 

 Дайджест бібліотечних інновацій «БібліоSpace» (вип. 7) дайджест ІІІ кв. НМР  

 Збірник матеріалів бібліотекознавчих студій «Бібліотекознавець 

Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» 

збірник ІV кв. КБ  

 Збірник матеріалів Всеукраїнського конкурсу «Creative & Бібліотека»  збірник ІІІ кв. КБ  

 Каталог видань бібліотеки та публікацій про її діяльність ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка (2016–2020) 

каталог І–IV кв. КБ Перехід на 

2022 р. 

 Збірка статей та нарисів «Керманичі ХДНБ ім. В. Г. Короленка» збірник  І–IV кв. КБ 

 Електронне видання «Відповідати на виклики часу. 50-ті: Travel Book 

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

електрон. 

видання 

І–ІІІ кв. НМР  

 Електронне видання «Бібліотечна тематика на сторінках українського 

журналу ―Перець‖» 

І–ІІ кв. НМР  

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

 Засідання секції науково-методичної та науково-дослідної роботи  

ХОВ УБА 

онлайн-

нарада 

І кв НМР За участю 

КБ 

 Засідання робочої групи бібліотек-учасниць корпоративного проєкту 

«БД «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек 

Харкова» 

онлайн-

засідання 

І, ІІ кв. КБ  

 Міжвідомча нарада бібліотек Харкова – учасниць формування БД 

«Електронний зведений каталог періодичних видань». Підсумки роботи 

нарада І кв. ІБВ  

                                                 
9
 Відповідно до «Зведеного плану основних заходів бібліотек України на 2020 р.» 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Резуль-

тат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

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

 Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної 

на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт 

конкурс І–ІІІ кв. КБ Під егідою 

УБА, ХОВ 

УБА 

 Цикл заходів у межах проєкту «Долучайся до української Вікіпедії!»: 

Wiki-вишколи (написання та редагування статей до Вікіпедії); Wiki-

толока (тематичні заняття), Вікімарафон 2021 

цикл 

заходів 

І–ІV кв. ІБВ  

 Експрес-курси «Цифрова журналістика в школі/бібліотеці» (на 

платформі Moodle) 

дистан

ційні 

курси 

протягом 

року 

Заст. 

директо

ра Л. В. 

Глазуно

ва, НМР 

Разом з ДА 

ВГ 

«Основа», 

корпораціє

ю «Ранок» 

 Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Цифрова 

бібліографія» (на платформі Moodle) 

дистан

ційні 

курси 

Протягом 

року 

Заст. 

директо

ра Л. В. 

Глазуно

ва, НМР 

На базі ДА 

ВГ 

«Основа» 

 Тематична зустріч директора ГО «Енергія миру» з представниками 

бібліотек м. Харкова «Сучасна бібліотека – екологічна територія» 

зустріч І кв. ВІП  

 Круглий стіл «120 років діяльності відділу: історія і сьогодення» (до 

річниці заснування ВІП) 

круглий 

стіл 

І кв. ВІП  

 ХІ Всеукраїнська онлайн школа бібліотечного журналіста за темою 

«Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові 

навички» 

компле

кс 

заходів 

травень Заст. 

директо

ра Л. В. 

Глазуно

ва, НМР 

дистанційно, 

на 

платформі 

«Фейсбук» 

 Заходи у межах проєкту «Школа цифрової грамотності» (у співпраці з 

Управлінням електронного урядування Харківської  міської ради) 

Цикл 

заходів 

І–ІV кв. ІБВ  

 Регіональний навчально-практичний семінар «Бібліотеки і реформа 

децентралізації» 

семінар квітень НМР У межах 

ХОВ УБА 



34 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Резуль-

тат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Регіональний круглий стіл «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у 

контексті заходів зі збереження національної культурної спадщини» 

круглий 

стіл 

травень НДВК Спільно з 

ХОВ УБА 

 Онлайн-марафон печа-куча молодих бібліотекарів Харкова «Дорожня 

мапа бібліотечних інновацій» (спільно з ХОВ УБА, ХОБЮ, 

корпорацією «Ранок», ЦРБ ім. Тургенєва) 

марафон травень НМР  

 Дистанційний курс «Бібліотечна газета: основи верстки» (в програмі 

Microsoft Publisher, на платформі «Фейсбук») 

дистанці

йний 

курс 

серпень НМР Школа 

бібліотечного 

журналіста  

 Семінар для методичного об’єднання бібліотекарів технікумів м. 

Харкова  

семінар ІІ, ІV кв. СЦ За 

підтримки 

ХОВ УБА 

 Тренінг «Бібліотеки в віртуальному просторі» (для публічних 

бібліотек м. Харкова, на базі ЦМБ ім. Белінського)  

тренінг вересень НМР Спільно з 

ЦМБ ім. 

Белінського 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські 

читання 2021» 

компле

кс 

заходів 

жовтень НМР, 

НДВК, 

відділи 

За 

підтримки 

МКІП, 

ХОВ УБА 

 Інші методичні заходи у межах роботи Центру неформальної освіти 

бібліотекарів тощо 

заходи І–ІV кв. НМР За запитом 

2.4.8 Проведення виробничої практики студентів навчальних закладів культури. Стажування викладачів 

 Виробнича практика студентів ХДАК, інших навчальних закладів 

Харкова 

заходи І–IV кв. НМР, 

відділи 

За запитом 

Практичні заняття для студентів на тему «Ступені наукової, історико-

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

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

заняття І–ІV кв. НДВК, 

ВУ, КБ, 

відділи 

За запитом, 

дистанційно 

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

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

2.4.9 Проведення заходів з професійного розвитку працівників ХДНБ 

 Адаптаційні курси для нових працівників «ХДНБ ім. В. Г. Короленка як компле І–ІІ кв. НМР,  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Резуль-

тат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

інформаційний та науковий заклад культури державного значення» кс 

заходів 

інші 

відділи 

 Тренінги, семінари, стажування, інші заходи (заняття «Інсталаб 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка», День дослідника з історії ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка тощо) 
10

 

Компл

екс 

заходів 

І–ІV кв. НМР, 

інші 

відділи 

 

2.4.1

0 

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)
11

 

допові

ді, 

повідо

млення 

І–ІV кв. Дирекці

я, НМР, 

відділи 

У т.ч. 

дистанційн

о 

 Обговорення актуальних питань сучасного бібліотечного сервісу шляхом 

участі у дистанційних відкритих (безкоштовних) формах професійної 

комунікації (вебінарах, онлайн-конференціях тощо) 

участь 

у 

роботі 

І–ІV кв. НМР, 

ВБІСТ, 

відділи 

 

 

                                                 
10

 Див. Додаток 2 «Заходи з професійного розвитку працівників ХДНБ». 
11

 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. 
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2.5. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Відділи-

виконавці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

2.5.1 Підготовка науково-допоміжних бібліографічних ресурсів 

 Банківська система України 
8,0 а.а. І–ІV кв. ВУ доопрацюван

ня 

 
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (2016 – 

2020) : каталог видань бібліотеки та публікацій про її діяльність  

2 а.а. І–ІІІ кв. КБ 
 

 Харьковский календарь: указатель содержания: 1875–1879 гг. 2 а.а. ІV кв. ВУ  

 Харьковский календарь: указатель содержания: 1880–1884 гг. 2 а.а. ІV кв. ВУ  

 Харьковский календарь: указатель содержания: 1885–1889 гг. 2 а.а. ІV кв. ВУ  

 «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Ч. 11: 1912 
10,0 а.а. І–ІV кв. ВУ доопрацюван

ня 

 «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Ч. 11: 1913 10,0 а.а. ІV кв. ВУ  

 «Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край"». Ч. 13: 1914 
10,0 а.а. І–ІV кв. ВУ Перехід на 

2022 р. 

 «Прапор» : покажчик змісту журналу (1956–1988) 
15 а.а. IV кв. ВУ доопрацюван

ня 

2.5.2 Підготовка інших бібліографічних ресурсів 

 

Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли до 

бібліотек м. Харкова в 2020 р.: Природничі науки. Техніка. Сільське 

господарство. Медицина 

1 а.а. ІV кв. ВЛІМ 

 

 
Надходження до бази даних «Харківщина» за 2020 р.: інформаційний 

бюлетень 

2 а.а. ІІІ кв. ВУ 
 

 Історія Харкова у пам’ятних дошках 3 а.а. І–ІV кв. ВУ електрон-

ний ресурс 

(блог) 

2.5.3 Електронні бібліографічні ресурси 

Віртуальні виставки 

 «Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому».  0,5 а.а. ІV кв. ВУ Доповнення 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 

Відділи-

виконавці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

матеріалами 

 
Нотатки з повсякденного життя «харківців»: за матеріалами ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка 

0,5 а.а. ІV кв. ВУ  

 Виставка нових надходжень видань іноземними мовами 0,5 а.а. І–ІV кв. ВЛІМ  

 Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка 0,5 а.а. І–ІV кв. ВІП Доповнення 

постійної 

виставки 
 

З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини 0,5 а.а. І–ІV кв. ВІП 

 
«Зінгер: революція у швейній справі» (до 210-річчя від дня 

народження І. Зінгера та 170-річчя патентування швейної машинки)  

0,5 а.а. ІІ кв. ВІП  

 «П'ять винаходів Галілея» (до 400-річчя винайдення телескопу) 0,5 а.а. ІV кв. ВІП  

 «Екологія харчування» (до Фестивалю науки – 2021) 0,5 а.а. ІІІ кв. ВІП  

  «Історія ВІП» (до 120-річчя заснування ВІП) 0,5 а.а. І кв. ВІП  

 
«Актуальна спадщина Л. Б. Хавкіної: електронний путівник по 

колекції з фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка»  

0,5 а.а. ІІ кв. КБ  

 «Кросмедійна бібліотечна журналістика» 0,5 а.а. ІІ кв. КБ  

 «Бібліотеки, архіви, музеї в сучасному світі (за темою конференції)» 0,5 а.а. ІІІ–ІV кв. КБ  

 
«Харківська математична школа. До року математичної освіти в 

Україні» 

0,5 а.а. ІІ кв. СЦ  

 
«Під прапором мистецтва. До 150-річчя з дня народження Василя 

Стефаника»  

0,5 а.а. І кв. СЦ  

 
«Реклама» 0,5 а.а. ІІІ кв. СЦ Продовження 

роботи 

2.5.4 Участь у всеукраїнських корпоративних бібліографічних проєктах 

 

Надання бібліографічної інформації до «Зведеного каталогу 

оцифрованих видань» (координатор НБУ ім. Ярослава Мудрого 
 І–ІV кв. 

ВБІСТ, 

ВУ, інші 
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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 2022 р. 18 планів IV кв. відділи  

Розробка плану роботи ХДНБ на 2022 р. план IV кв. адміністр

ація, 

НМР, 

відділи 

 

Складання звітів:     

– про роботу відділів за 2020 рік 18 звітів І кв. відділи  

– про роботу ХДНБ за 2020 рік звіт І кв. адміністр

ація 

НМР, 

відділи 

 

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

Аналіз виконання основних показників діяльності відділів (за 2020 р., 

І півріччя. 2021р., 9 міс. 2021 р.) 

3 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.Глаз

унова, 

НМР 

За 

необхід-

ністю 

Проведення засідань дорадчих органів бібліотеки
12

 22 

засідання 

І–IV кв. адміністр

ація, 

відділи 

 

                                                 
12

Див. Додаток 3 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 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
13

:  

40 док. І–ІV кв. відділи  

– «Єдиний профіль комплектування основного, спеціалізованих та 

підсобних фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. 

В. Г. Короленка», «Положення про БД ―Періодичні видання‖» та інші  

13 док. ІІІ–ІV кв. ВФД  

– «Положення про фонд основного зберігання», «Положення про фонд 

депозитарного зберігання», «Положення про індикаторну систему» 

3 док. ІІ–ІІІ кв. ВОФ  

– «Положення про систематичний каталог книг ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка», «Положення про систематичну картотеку статей 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

2 док. І–ІV кв. ВСК  

– «Положення про БД Електронний каталог Австрійської бібліотеки», 

«Положення про БД Електронний каталог Німецького читального 

залу», «Правила користування Німецьким читальним залом», 

«Правила користування Австрійською бібліотекою» 

4 док. ІІІ кв. ВЛІМ  

– «Профіль комплектування спеціалізованого фонду кабінету 

бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної», «Положення про БД Соціальні 

комунікації: Зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова», 

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

про Бібліотеку», «Положення про БД «Бібліотечна журналістика» 

4 док. І–ІV кв. КБ  

– «Положення про фонд документних пам’яток ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка», «Профіль комплектування фонду документних 

пам’яток», «Положення про підсистему каталогів і картотек 

документних пам’яток» та інші 

4 док. І–ІV кв. НДВК  

– «Положення про базу даних "Харківщина"» документ ІV кв. ВУ  

– «Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в документ ІІІ–ІV кв. СЦ  

                                                 
13

 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 

Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка» 

– «Положення про науково-методичну раду відділу міжбібліотечного 

абонемента та електронної доставки документів» 

документ ІІІ кв. МБА  

– положення про структурні підрозділи ХДНБ 5 док. І–ІV кв. ВІП, 

ВСК,КБ, 

НДВК, 

СЦ  

 

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

ВІП, 

відділи  

 

2.6.3 Оптимізація інформаційно-бібліотечної технології   

 

Робота з технологічною документацією (розробка, доопрацювання 

та модифікація технологічних інструкцій та інших документів)
14

: 
30 док. 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 

доповнен

ь 

– «Технічна обробка документів», «Шифрування нових надходжень 

книжкових видань» 

2 док. 
І–ІІІ кв. ВАК  

– «Шлях документу в процесі обробки …» документ ІІІ кв. ВФД, 

ВАК, 

НМР, 

відділи 

 

– «Інвентаризація бібліотечного фонду ХДНБ» документ ІІІ кв. ВОФ  

– «Інструкція з предметизації документів для створення авторитетних 

записів предметних рубрик електронного каталогу в процесі 

автоматизованої обробки документів за програмою ІРБІС-64», 

«Інструкція з оформлення систематичних каталогів та картотек ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка» та інші 

3 док. ІІ кв. ВСК 

 

                                                 
14

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 

– «Організація та ведення Електронного каталогу ―Стандарти‖ (IRBIS) 

відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів 

ХДНБ ім. В.Г.Короленка», «Організація та ведення Нумераційного 

каталогу нормативно-технічних і технічних документів відділу 

науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів» та інші 

4 док. ІІІІ–ІV кв. ВІП 

 

– «Збереження підсобного фонду відділу «Україніка» ім. Т. Г. 

Шевченка в процесі обслуговування. Інструкція», «Про порядок 

відбору матеріалів до бази даних ―Харківщина‖ у відділі «Україніка» 

ім. Т. Г. Шевченка. Інструкція» 

2 док. ІІІ кв. ВУ 

 

– «Інструкція з охорони праці № 32 під час проведення екскурсій» документ І кв. СЦ  

– «Про порядок обслуговування користувачів у кабінеті 

бібліотекознавтва ім. Л. Б. Хавкіної. Інструкція», «Складання та 

ведення картотеки методичних рішень. Інструкція» 

2 док. 

ІІІ кв. КБ  

– «Збереження підсобного фонду відділу інформаційно-

бібліографічної роботи у процесі обслуговування. Інструкція», 

«Формування та вико ристання БД "Зведений каталог періодичних 

видань ..» 

2 док. ІІ–ІV кв. ІБВ 

 

– «Інструкція про порядок проведення експертизи наукової цінності 

документів у науково-дослідному відділі документознавства, колекцій 

рідкісних видань і рукописів», «Про режим зберігання та 

використання видань підвищеного попиту у читально-

експозиційному  залі імені академіка Д. І. Багалія НДВК. Інструкція» 

та інші 

8 док. І–ІV кв. НДВК 

 

– «Інструкція з організації дистанційної роботи співробітників» документ І кв. НМР  

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

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

відділи 
 

– інші технологічні інструкції документ І–ІV кв. відділи  

 Внесення змін та доповнень до чинних технологічних процесів 

 – технічна обробка видань; 

– формування БД «Періодичні видання»; 

удосконале

ння циклу 

І–ІV кв. ВАК  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

– формування АФІО  

 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, 

відділи 

 

2.6.4 Маркетингова та фандрейзингова діяльність 

 

Вивчення та моніторинг 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–ІV кв. НМР 

Формування та підтримка позитивного іміджу ХДНБ, висвітлення 

діяльності, основних послуг шляхом: 
   

 

– наочної реклами; створення відео-контенту для інтернет-

представництв бібліотеки (ютуб, інстаграм, веб-сайт ХДНБ, 

платформи IZI Travel тощо) 

відеоекскур

сії, аудіо 

гіди, відео 

гайди 

І–ІV кв. СЦ, НМР, 

ВУ, КБ, 

відділи 

 

– розміщення інформації про ХДНБ на сайтах МКІП, УБА, МС УБА, 

ХОВ УБА, організацій – партерів ХДНБ 
   

 

– актуалізації інформації на веб-ресурсах бібліотеки: сайті ХДНБ 

(https://korolenko.kharkov.com); блогах («Школа бібліотечного 

журналіста» http://journalist-library.blogspot.com/, «Історія Харкова у 

пам'ятних дошках» 

http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/?zx=dbc06b367a70aa84,«Регіон

альний конкурс ім. Л. Б. Хавкіної» 

http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/, «Фестиваль науки» 

http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/, 

«Щоденник ювілейних заходів» http://korolenko-kharkov.blogspot.com/) 

повідомле

ння 

І–ІV кв. відділи  

https://korolenko.kharkov.com/
http://journalist-library.blogspot.com/
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

– поширення інформації у соціальних мережах (на офіційних 

сторінках ХДНБ, структурних підрозділів бібліотеки, проєкти 

бібліотеки): фейсбук (Харківська державна наукова бібліотека імені 

В. Г. Короленка https://www.facebook.com/hdnb.korolenko; інстаграм 

librarykorolenko18 ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

https://www.instagram.com/librarykorolenko18/; 

твітер Научная библиотека@hgnb_korolenko https://twitter.com/hgnb_-

korolenko 

повідомлен

ня 

І–ІV кв. відділи  

– повідомлень для ЗМІ повідомлен

ня 
І–ІV кв. відділи 

 

 Розвиток зовнішнього соціального партнерства шляхом співпраці
15

 

 – з органами виконавчої влади
16

 заходи І–ІV кв. дирекція  

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

ВФД, СЦ, 

відділи 

 

 – із закладами культури, освітніми та іншими установами
17

 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
18

 так само І–ІV кв. дирекція 

ВЛІМ, 

відділи 

 

 Виявлення можливих суб’єктів благочинної допомоги, залучення 

цільових інвестицій 

моніторинг І–ІV кв. дирекція 

НМР, 

 

                                                 
15

Проведення спільних наукових, просвітницьких заходів, у т.ч. XXІV науково-практичної конференції «Короленківські читання 2021», 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. 
16

 Співпраця з Управлінням електронного урядування Харківської міської радив межах проєкту «Школа цифрової грамотності», інші заходи 
17

 Професійне партнерство – детальніше див. розділ 2.4 «Науково-методична діяльність». 
18

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

https://www.facebook.com/hdnb.korolenko
https://www.instagram.com/librarykorolenko18/
https://twitter.com/hgnb_-korolenko
https://twitter.com/hgnb_-korolenko
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

відділи 

 Пошук додаткових джерел фінансування. Вивчення пропозицій 

грантодавців 

моніторинг, 

проєкти 

І–ІV кв. 
дирекція 

НМР 

 

 Реалізація чинних грантових проєктів
19

 заходи І–ІV кв.  

 Участь у підготовці нових грантових проєктів, у т. ч Українського 

культурного фонду, Ініціативного центру сприяння активності та 

розвитку громадського почину «Єднання»; програми, що фінансується 

Європейським Союзом HouseofEurope та інших. 
заходи І–ІV кв. 

ВБІСТ, 

відділи 

За участю 

ХОВ 

УБА, 

інших 

організаці

й 

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

платних послуг користувачам 

інформація І–ІV кв. дирекція 

НМР 

 

 

                                                 
19

Див.  розділ 2.4 «Науково-методична діяльність»,  розділ 10 «Міжнародні зв’язки. Участь у реалізації спільних проєктів» 
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3 ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

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

 Адміністрування веб-сайту: оновлення інформації, постійна підтримка 

та оптимізація, поліпшення апаратно-програмної частини, збір та 

аналіз статистичних даних 

Актуаліза

ція веб-

сайту 

І–ІV кв. ВБІСТ, 

відділи 
 

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

 Поточна підтримка функціонування автоматизованих робочих місць 

користувачів та працівників 

 І–ІV кв. ВБІСТ  

 Розширення репертуару фонду електронних документів бібліотеки Поповнен

ня фонду 

І–ІV кв. ВБІСТ  

3.2 Адміністрування програмного забезпечення 

 Технічне супроводження програмного забезпечення серверної зони, 

збереження та захист інформаційних ресурсів 

Забезпече

ння серве

рної зони 

І–ІV кв. ВБІСТ  

 Продовження роботи із супроводження АРМів ПЗ ІРБІС 64, 

підтримки в актуальному стані ПЗ Веб-ІРБІС 

Актуальн

ий стан 

АРМів 

І–ІV кв. ВБІСТ  

 Технічна підтримка процесу ретроконверсії карткового каталогу Ретрокон

версія 

І–ІV кв. ВБІСТ  

3.3 
Електронна бібліотека ХДНБ. Фонд електронних документів. 

Участь у формуванні електронної бібліотеки «Культура України» (НПБУ) 

 Відбір документів для включення до електронної бібліотеки 15 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

ВУ, ВОФ 

НДВК,  

 

 

Створення електронних документів: сканування документів; коре-

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

повнотекстового графічного представлення (PDFgr) та створення 

навігації по розділах книги; створення метаданих на твори 

образотворчого та фотомистецтва, що надані авторами для проекту 

15 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

ВУ, 

НДВК  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Складання анотацій на документи, що включені до електронної 

бібліотеки (українською мовою та переклад) 

    

 – українською мовою 15 

анотацій 

І–ІV кв. ВУ  

 – російською мовою 15 

анотацій 

І–ІV кв. ВУ  

 – англійською мовою 15 

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 

35 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

НДВК, 

ВОФ 

 

3.3.6 Виготовлення електронних копій документів на замовлення 

користувачів Бібліотеки 

 І–ІV кв. ВБІСТ,  

МБА, ВОК 

за запитом 

Участь у всеукраїнських корпоративних проектах 

 Участь у формуванні електронної бібліотеки «Культура України» 15 док. І–ІV кв.   

 Надання бібліографічної інформації до Зведеного каталогу 

оцифрованих видань(координатор НБУ ім. Ярослава Мудрого) 

20 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 

1 2 3 4 5 6 

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  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 – періодичні видання 10400 І–ІV кв. 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:     

 – 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 для 

вилучення з фонду: 

– перегляд фонду 

 

55000 

прим. 

 

І–ІV кв. 

 

ВОФ 

 

4.3.2 Здійснення заходів із упорядкування фонду:     

 – перевірка правильності розстановки фонду 1566000 

прим. 

І–ІV кв. ВОФ, 

відділи 

 

 – переміщення фонду 269850 

прим. 

І–ІV кв. ВОФ, 

відділи 

 

4.3.3 Проведення інвентаризації     

 – основного фонду 275000 

прим. 

І–ІV кв. ВОФ, 

ВФД 

ВЛІМ 

 

 – ФДП НДВК 81000 

прим. 

I–III кв. ВОФ, 

НДВК 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 – спеціалізований фонд ВАД 40516 

прим. 

Iкв. ВОФ, 

ВАД 

 

4.3.4 Продовження звіряння фонду періодичних видань основного 

книгосховища з генеральним алфавітним каталогом 

37000 

прим. 

І–ІV кв. ВОФ, 

ВАК 

 

 – фонд журналів     

4.3.5 Перевірка фізичного стану фондів основного книгосховища. 

Суцільний перегляд документів (422 – 478 топ. тис.) 

50000 

прим. 

І–ІV кв. ВОФ  

4.3.6 Знепилювання фонду 20868 І–ІV кв. ВОФ, 

відділи 

 

4.3.7 Відбір, оцінка фізичного стану та підготовка газет для переведення на 

мікрофільми 

10 

підшивок 

І–ІV кв. ВОФ, 

ВРД 

 

4.3.8 Оправлення документів 4640 І–ІV кв. ВКР  

4.3.9 Реставрація аркушів 400 І–ІV кв. ВКР  

4.3.10 Оправлення газет 130 І–ІV кв. ВКР  

 

 

5 КАТАЛОГІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ. СТВОРЕННЯ БД 

  

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

5.1 Каталогізування документів 

 

Систематизація документів  51222 І–ІV кв. ВСК, ВІП, 

ВЛІМ, КБ 

НДВК, ВУ,  
 

 Предметизація документів 30826 І–ІV кв. 
ВСК, КБ 

ВІП, ВУ,  
 

 Формування бібліографічного запису (всього)  53020 І–ІV кв. Відділи  

 
– у нонелектронному режимі 24365 І–ІV кв. ВАК, 

ВЛІМ, інші 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 

– в електронному режимі 28655 І–ІV кв. ВАК, 

ВЛІМ, 

інші 
 

 

Тиражування карток 65882 І–ІV кв. ВАК, 

ВСК, 

ВЛІМ, 

інші 

 

5.2 Організація нонелектронних (карткових) каталогів та картотек 

 
Поповнення каталогів і картотек (всього) 109561 І–ІV кв. ВАК, 

ВСК, інші 
 

 
Вилучення карток із каталогів та картотек 26390 І–ІV кв. ВАК, 

ВСК, інші 
 

5.3 Поповнення електронного каталогу та інших БД 

 Поповнення БД (всього) 65165 І–ІV кв. відділи  

 Поповнення БД, представлених в інтернеті (нових записів): 37775 І–ІV кв. відділи  

 

– БД «ЕК» 24535 І–ІV кв. ВАК, ВОФ, 

ВУ, НДВК, 

інші 

 

 
– БД «Періодичні видання» 9110 І–ІV кв. ВФД, ВАК, 

ВЛІМ 
 

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

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

Бібліотеку» 

200 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» 10 І–ІV кв. ВБІСТ, 

ВУ, НВВ 
 

 у т.ч. корпоративні: 620    

 – БД «Електронний зведений каталог періодичних видань, які 300 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» 

220 І–ІV кв. КБ  

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

 БД, представлені у локальній мережі  340    

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

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

 – «Електронна картотека статей» 40 І–ІV кв. КБ,  

 Формування службових БД 27050 І–ІV кв. відділи  

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

 – «Авторитетнй файл найменувань організацій (АФ НО)»
20

  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 

6.1 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  

                                                 
20

  Раніше «Авторитетний файл колективного автора» (АФКА). 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Кількість відвідувань вебсайту ХДНБ 130000 І–ІV кв. 
 

 

 Кількість документовидач  2815800 І–ІV кв. 

ВОК, ВІП, 

ВЛІМ, КБ, 

НДВК, 

ВУ, СЦ, 

ІБВ 

 

6.2 Міжбібліотечний абонемент та ЕДД 

 Запис та перереєстрація абонентів МБА (всього) 3000 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 – 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  

6.3 Бібліографічне обслуговування користувачів 

 Довідково-бібліографічне обслуговування  

 Виконання бібліографічних довідок (всього): 30685 І–ІV кв. Відділи  

 – письмових 85 І–ІV кв. ІБВ, 

ВЛІМ, ВУ, 

НДВК 

 

 – віртуальних (електронних) 818 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 30 І–ІV кв. ВІП,  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ВЛІМ, 

СЦ, ВУ 

 – бібліографічні огляди 35 І–ІV кв. Відділи  

 – виставки нових надходжень. 108 І–ІV кв. Відділи  

 Електронне масове бібліографічне інформування (локальних та 

віддалених користувачів) 

    

 Доступ до електронних ресурсів ХДНБ     

 – сайт ХДНБ, розділ «Ресурси» (розміщено: «ЕК», «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 (фейсбук, твіттер, інстаграм) повідомл. І–ІV кв. СЦ, КБ, 

ІБВ, ВІП, 

НМР 

 

 Групове бібліографічне інформування     

 – тем 1 І–ІV кв. КБ  

 – повідомлень 240 І–ІV кв. КБ  

6.4 Заходи з формування основ інформаційної культури користувачів, медіаграмотності 

 Бібліографічні консультації 14740 І–ІV кв. Відділи  

 Дні бібліографії 4 І–ІV кв. ІБВ, ВУ  

 Виставки довідкових видань та бібліографічних посібників 38 І–ІV кв. ІБВ, 

ВЛІМ, ВУ, 

НДВК 

 

 Лекції з основ інформаційної культури 612 І–ІV кв. ВОК, ІБВ, 

ВУ, ВІП 

 

 Огляди довідкових та бібліографічних видань 36 І–ІV кв. ВІП, ІБВ, 

ВУ, НДВК 

 

6.5 Підвищення оперативності, якості та комфортності обслуговування користувачів 

 Організація роботи віртуальної довідкової служби.  

Надання довідок 

818  І–ІV кв. ІБВ, ВУ, 

ВЛІМ, 

За запитом 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

інші 

 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» 

замовле

ння 

І–ІV кв. ВОК, 

ВОФ, інші 

відділи 

За запитом 

 

 

7 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

7.1 Інформаційне забезпечення українознавства та краєзнавства     

 Участь у роботі українознавчих та краєзнавчих конференцій, що 

проводитимуться у Харкові та за його межами  

повідомлен

ня, огляди 

тощо 

І–IV кв. відділи дистанційно 

 Цикл «Колекції вітчизняних та зарубіжних пам'яток писемності та 

друку» (10 лекцій) 

лекції I, IV кв. НДВК  

 «На Вкраїні милій». До 175-річчя з часу написання «Заповіту» 

Т. Г. Шевченка. 

літературні 

читання 

6 січня СЦ дистанційно 

 «Учений, кримський татарин і патріот України. До 150-річчя від дня 

народження А. Кримського, українського сходознавця, поета, 

перекладача» 

історичні 

читання 

15 січня СЦ дистанційно 

 «Соборність Духу, Розуму і Серця. До Дня Соборності України». тематичний 

вечір 

22 січня СЦ дистанційно 

 «Сонячний камертон Павла Тичини. До 130-річчя від дня 

народження» 

літературні 

читання 

23 січня СЦ дистанційно 

 Презентація нового видання дослідників історії Харкова 

А. Ф. Парамонова та В. Л. Маслійчука «Вільшанська фортеця кінця 

70-х початку 90-х років ХVІІ ст.» 

презентація 10 лютого СЦ  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 «Майстер сатиричної казки. Талант могутній, невмирущий. 

До 150-річчя від дня народження Леся Мартовича, українського 

письменника, юриста, громадського, культурного і політичного діяча 

(1871–1916 рр.)» 

літературні 

читання 

12 лютого СЦ  

 Вечір пам’яті з відзначення річниці розстрілу «Небесної сотні». вечір 

пам’яті 

20 лютого СЦ  

 «Душею щира Українка. До 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки» 

літературні 

читання 

25 лютого СЦ  

 «Чарівник дивних пісень. До 90-річчя від дня народження О. Білаша, 

українського композитора» 

музична 

вітальня 

6 березня СЦ  

 «Тарас Шевченко — України син». До дня народження поета літературні 

зустрічі 

9 березня СЦ дистанційно 

 «Дослідження мистецької спадщини Георгія Нарбута. 135 років від 

дня народження художника» 

мистецьки

й вечір 

9 березня СЦ  

 «Шевченкіана. До Дня пам’яті Т. Г. Шевченка» цикл 

заходів 

10 березня СЦ дистанційно 

 «Маляр-імпресіоніст. До 150-річчя від дня народження Миколи 

Григоровича Бурачека» 

мистецька 

вітальня 

16 березня СЦ  

 «Українська поезія: від класики до постмодернізму». До Всесвітнього 

дня поезії 

літературн

а вітальня 

21 березня СЦ дистанційно 

 «Життя віддане пісні. До 115-річчя Клавдії Шульженко» музична 

вітальня 

24 березня СЦ  

 «Людина покликання. До 100-річчя від дня народження Івана 

Шовкопляса, українського вченого-археолога, історика, бібліографа і 

історика науки» 

історичні 

читання 

8 квітня СЦ дистанційно 

 «Люблю жити між фільмами». До 80-річчя від дня народження Романа 

Балаяна 

кіноклуб 15 квітня СЦ дистанційно 

 Майстер-клас з української вишивки. Творча зустріч з народною 

майстринею Тетяною Костовою. 

майстер-

клас 

5–6 травня СЦ  

 Парад вишиванок. За участю читачів та співробітників харківських 

бібліотек 

флешмоб 20 травня СЦ  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Слідами «Білого птаха». До 80 річчя від дня народження  

І. Миколайчука, украйнського актора 

кіноклуб 15 червня СЦ дистанційно 

 «Люблю Україну» музичний 

вечір 

20 червня СЦ  

 «Над пам'яттю роки не владні. День скорботи і шанування пам’яті 

жертв війни в Україні» 

спілкування 

з 

ветеранами 

22 червня СЦ  

 «Довгий шлях до Незалежності» історичні 

читання 

18 серпня СЦ  

 «України вільної ми діти» тематичн

ий вечір 

22 серпня СЦ  

 «Історик і будівничий нації». До 155-річчя від дня народження 

Михайла Грушевського, українського історика, соціолога, 

літературознавця, письменника, публіциста політичного, 

громадського та державного діяча  

історичні 

читання 

29 вересня СЦ дистанційно 

 «Поет, кінодраматург, політик. До 85-річчя від дня народження Івана 

Федоровича Драча українського поета, драматурга» 

літератур

ні 

читання 

27 жовтня СЦ дистанційно 

 «Роман з самим собою. До 85-річчя від дня народження Романа 

Віктюка, українського та російського театрального режисера, актора» 

театральн

а вітальня 

28 жовтня СЦ  

 «Маркіян Шашкевич на тлі доби. До 210-річчя від дня народження 

українського письменника» 

літератур

на 

вітальня 

6 листопада СЦ дистанційно 

 «Поетичне слово Миколи Вороного. До 150-річчя від дня народження 

українського поета» 

поетичні 

читання 

6 грудня СЦ дистанційно 

 «Драматургія Тобілевича. До 165-річчя від дня народження Миколи 

Карповича Садовського, українського актора, режисера, театрального 

діяча» 

театральні 

зустрічі 

13 грудня СЦ  

 Заходи до відзначення Революції 1917–1921 років в Україні цикл 

заходів 

І –ІV кв. СЦ, ВУ  

http://zbruc.eu/node/37684
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 «Туристичні маршрути вулицями міста на сторінках ресурсу ―Історія 

Харкова у пам’ятних дошках‖» 

краєзнавчі 

читання 

22 січня ВУ  

 «Репресовані родичі Лесі Українки» 19 лютого ВУ  

 «Марко Кропивницький і Харків» краєзнавчі 

читання 

26 березня ВУ  

 «Фритьоф Нансен у Харкові» 23 квітня ВУ  

 «Таємниця майстра: Феномен Порфирія Мартиновича» краєзнавчі 

читання 

28 травня ВУ  

 «Історія реклами» на сторінках харківських видань: За матеріалами 

віртуального проєкту ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

23 червня ВУ  

 «Три грані одного обдарування: Юхим Бабецький – драматург, 

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

краєзнавчі 

читання 

28 липня ВУ  

 Презентації нових краєзнавчих видань 18 серпня ВУ  

 «Шляхи сполучення Слобожанщини ХVІІ – початку ХІХ ст.» краєзнавчі 

читання 

24 вересня ВУ  

 «Таємниці половецького степу» 22 жовтня ВУ  

 «Імена вчених Харківського університету, закарбовані у наукових 

термінах і назвах. До 217-ї річниці відкриття університету» 

краєзнавчі 

читання 

 

26 

листопада 

ВУ  

 «Ілля Рєпін і духовні святині Слобожанщини» 17 грудня ВУ  

 Цикл заходів з харківщинознавства (квести, відеолекції, віртуальні 

подорожі тощо) 

заходи І–IV кв. ВУ  

 Екскурсії: 

 Історія та сьогодення кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. 

Хавкіної 

екскурсія І–IV кв. КБ  

  Музейною експозицією «Від Харківської губернської публічної 

бібліотеки до Харківської громадської. 1830–1916 роки» 

екскурсія І–IV кв. КБ  

  Історичною фотогалереєю «Від Харківської громадської до 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» 

екскурсія І–IV кв. КБ  

 Електронний гід-путівник музейною експозицією «Від Харківської 

губернської публічної бібліотеки до Харківської громадської. 1830–

1916 рр.» 

гід-

путівник 

І, ІІ, ІІІ кв. КБ  

 Участь у створенні електронної бібліотеки «Культура України» оцифровув

ання 

І–IV кв. ВУ, 

ВБІСТ 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Створення електронної колекції ХДНБ «Літературно-мистецькі 

журнали Харкова першої третини ХХ ст.» 

документів І–IV кв. ВУ, 

ВБІСТ 

 

 Укладання бібліографічних посібників українознавчої тематики, у т.ч. 

бібліографічних електронних ресурсів (БЕР) 
21

 

бібліогра

фічні 

посібники

, БЕР 

І–IV кв. ВУ  

 Створення «Бібліотечної енциклопедії Харківщини» статті І–IV кв. НМР, 

відділи 

 

 

 

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     

 - «Наука ХХІ століття: Інноваційні технології у харчовій галузі 

та ресторанному бізнесі» 

науково-

практ. 

конферен

ція 

травень ВІП У дні 

Фестивалю 

 - «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в 

Харківській області» 

вересень ВІП Спільно з 

 ХОРТВіР 

 Організація заходів у межах роботи Школи молодого винахідника 

(лекції, екскурсії, практичні заняття, тренінги, майстер-класи тощо) 

80 заходів І–ІV кв. ВІП  

 Проведення зустрічей за круглим столом: 

 «Олег Антонов – людина неба. До 115 річчя від дня 

народження О.К. Антонова, українського авіаконструктора». 

зустріч за 

круглим 

столом 

лютий СЦ Можливо 

дистанційно 

  «Основоположник науки про ґрунт. До 175 річчя від дня 

народження В. В. Докучаєва, природознавця, агрогеолога, 

зустріч за 

круглим 

березень СЦ  

                                                 
21

 Див. розд. «Науково-бібліографічна діяльність» 



58 

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

основоположника ґрунтознавства». столом 

  «Дорога в космос з Харкова» березень ВІП Так само 

  «Молодь. Інновації. Майбутнє  (до Міжнародного дня 

інтелектуальної власності)» 

зустріч за 

круглим 

столом 

квітень ВІП Можливо 

дистанційно 

  «Давній болі дзвін. До 35-річчя аварії на Чорнобильській АЕС. квітень СЦ  

  «Світові бренди харківських виробників» зустріч за 

круглим 

столом 

травень ВІП У дні 

Фестивалю 

  «Збережемо довкілля». До Всесвітнього дня довкілля червень СЦ  

 Краєзнавчі читання     

 «Людина покликання. До 100 річчя від дня народження 

І. Г. Шовкопляса, українського вченого-археолога, історика, 

бібліографа» 

історичні 

читання 

квітень СЦ  

 «Імена вчених Харківського університету, закарбовані у наукових 

термінах і назвах: До 217-ї річниці відкриття університету» 

краєзнавчі 

читання 

листопад ВУ  

 Трибуни вченого     

 «Гастрогеографія: національні кухні у Харкові  трибуна 

вченого 

травень СЦ У дні 

Фестивалю 

 «Вітаємо вас, океани! До Всесвітнього дня океанів» трибуна 

вченого 

червень СЦ дистанційно 

 «Про безпеку та якість донорської крові. До Всесвітнього дня донора 

крові» 

трибуна 

вченого 

червень СЦ дистанційно 

 «Здоров'я сьогодні і на все життя! До всесвітнього дня здоров’я»  трибуна 

вченого 

жовтень СЦ дистанційно 

 Творчі зустрічі      

 Зустріч з доктором технічних наук, професором, заслуженим 

працівником промисловості України, академіком Української 

нафтогазової академії І. І. Капцовим  

творча 

зустріч 

листопад ВІП  

 Майстер-класи     

 «Основи технічної творчості» (до дня дитячих винаходів) майстер-

клас 

січень ВІП  
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№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 «Карамельна феєрія» від Майстерні карамелі майстер-

клас 

травень ВІП У межах  

Фестивалю 

науки  «Чайна церемонія» майстер-

клас 

травень ВІП 

 «Кавовижний всесвіт» від шефа-баристи майстер-

клас 

травень ВІП 

 Презентації     

Проєкту про інформаційне співробітництво «Взаємодія» презентац

ія 

січень ВІП  

Книги «Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка» презентац

ія 

січень СЦ  

Проєкту «Історія харківської реклами: 100 років тому» презентац

ія 

травень ВІП  

Презентація винаходів харків’ян презентац

ія 

грудень ВІП  

 Робота клубів     

 Засідання Клубу лікувально-оздоровчих технологій. Лекції 5 засідань І–ІV кв. ВІП  

Засідання Клубу «Громадські ініціативи» 5 засідань І–ІV кв. ВІП  

Засідання Клубу «Екологія та енергетика» 5 засідань I-IV кв. ВІП  

8.2 Інформаційно-бібліографічне обслуговування     

 Дні інформації     

 «Інноваційні технології у харчовій промисловості» 2 заходи I-II кв. ХДУХТ За проєктом  

«Взаємодія» 

 «Інноваційні технології на залізничному транспорті» 2 заходи ІII–ІV кв. ВІП За проєктом  

«Взаємодія» 

 Інноваційні розробки в агропромисловому комплексі  (спільно з 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка) 

2 заходи лютий-

листопад 

ВІП, За проєктом 

«Взаємодія» 

 Сучасні методи діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів у людей похилого віку 

2 заходи квітень, 

жовтень 

ВІП, 

ХМАПО 

 COVID-19: заходи безпеки для медичних працівників. захід березень СЦ  
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№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Управління ефективністю використання машинно-тракторного парку 

аграрних підприємств 

захід квітень СЦ  

 Інтелектуальна власність у сфері медицини захід квітень СЦ  

 Короновірусна хвороба: новий виклик людству і відомі підходи до 

лікування 

захід квітень СЦ  

 Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ ст. захід червень СЦ  

 Використання біопалива громадським транспортом захід липень СЦ  

 Оптимізація комбінованих енергосистем за економічними критеріями захід серпень СЦ  

 Нова література з питань архітектури та архітектурного проєктування захід III кв. ІБВ  

 Дні фахівця захід    

 Новини патентного законодавства України захід січень ВІП  

 Патентний захист об'єктів інтелектуальної власності в мережі 

«Інтернет» 

захід березень ВІП  

 Впровадження нових технологій і рішень у протипожежному захисті захід травень СЦ  

 Вплив харчування на здоров’я людини захід травень СЦ  

 Експертиза харчових продуктів для захистц здоров’я захід червень СЦ  

 Застосування сучасних методів аналізу в хімічній експертизі 

продуктів харчування 

захід червень СЦ  

 Інформаційні управляючі системи і технології захід липень СЦ  

 Сучасні тенденції в розвитку сфери туризму в Україні захід серпень СЦ  

 Роль винахідництва у розвитку людства захід листопад ВІП  

 Інформаційні технології керування запасами в мережах поставок захід листопад СЦ  

 Криза винахідництва в Україні захід грудень ВІП  

 Органічне ягідництво в Україні. захід грудень СЦ  

 Промислове будівництво та інженерні споруди захід грудень СЦ  

 Коронавірус: нові виклики охороні здоров’я та людству. захід грудень СЦ  

 Дні бібліографії     

 Використання бібліографічних посібників при розборці теми: 

«Відновлювальна енергетика» 

захід ІV кв. ІБВ  

 Лекції з формування інформаційної культури та ББЗ     
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№ 

з/п 

Напрям діяльності, зміст роботи 

 

Результат, 

обсяг 
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виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Методика пошуку літератури з ландшафтної архітектури лекція III кв.  ІБВ  

 Методика пошуку літератури з питань біоенергетики лекція ІV кв. ІБВ  

 Тематичні перегляди 8 

переглядів 

I–IV кв. СЦ  

 Виставки     

Тематичні виставки 18 

виставок 

І–ІV кв. Відділи  

Виставки нових надходжень 8 

виставок 

І–ІV кв. ВІП  

Виставки-перегляди 6 

виставок 

І–ІV кв. ВІП  

Віртуальні виставки 6 виставки I–IV кв. ВІП  
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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 

9.1 Заходи з популяризації книги та читання (літературні та книгознавчі читання, творчі зустрічі тощо)  

1  
«На Вкраїні милій». До 175 річчя з часу написання «Заповіту» 

Т. Г. Шевченка. 

літературні 

читання 

6 січня СЦ 
 

2  Презентація книги «Витоки інституту імені професора М.І. Ситенка» презентація 14 січня СЦ  

3  
«Учений, кримський татарин і патріот України. До 150-річчя від дня 

народження А. Кримського, українського сходознавця, поета, 

перекладача» 

історичні 

читання 

15 січня СЦ дистанційно 

4  
«Сьогодні Мандельштам стояв би за правду». До 130-річчя від дня 

народження поета О. Мандельштама. 

літературн

а вітальня 

15 січня СЦ дистанційно 

5  
«Сонячний камертон Павла Тичини. До 130 річчя від дня 

народження» 

літературні 

читання 

23 січня СЦ дистанційно 

6  
«Люди, роки, життя...» 130 років від дня народження І. Еренбурга, 

письменника. 

літературні 

читання 

27 січня СЦ дистанційно 

7  
Сучасна бібліотека – екологічна територія. (Зустріч з директором 

ХМГО "Енергія миру"  Т.О. Сухановою) 

творча 

зустріч 

лютий ВІП 
 

8  
Презентація нового видання дослідників історії Харкова 

А. Ф. Парамонова та В. Л. Маслійчука «Вільшанська фортеця кінця 

70-х початку 90-х років ХVІІ ст.» 

презентація 10 лютого СЦ 

 

9  

«Майстер сатиричної казки. Талант могутній, невмирущий. До 150 

річчя від дня народження Леся Мартовича, українського 

письменника, юриста, громадського, культурного і політичного діяча 

(1871–1916 рр.)» 

літературні 

читання 

12 лютого СЦ 

 

10  
«Репресовані родичі Лесі Українки».  краєзнавчі 

читання 

19 лютого ВУ 
 

11  
«Душею щира Українка. До 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки» 

літературні 

читання 

25 лютого СЦ 
 

12  «Щаслива всупереч. До Дня пам’яті А. Ахматової». літературні 6 березня СЦ  
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи 
Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

13  «Тарас Шевченко — України син. До дня народження поета» зустрічі 9 березня СЦ дистанційно 

14  
«Українська поезія: від класики до постмодернізму». До 

Всесвітнього дня поезії. 

літературна 

вітальня 

21 березня СЦ дистанційно 

15  «Марко Кропивницький і Харків».  
краєзнавчі 

читання 

26 березня ВУ 
 

16  

«Людина покликання. До 100-річчя від дня народження Івана 

Гавриловича Шовкопляса, українського вченого-археолога, історика, 

бібліографа. 

історичні 

читання 

8 квітня СЦ 

 

17  
«Книга – їжа для розуму». інтелект. 

шоу 

травень ВІП 
 

18  
«Від сатири до містики. До 125-річчя від дня народження М. 

Булгакова» 

літературна 

вітальня 

17 травня СЦ 
 

19   «Довгий шлях до Незалежності». Історичні читання. читання 18 серпня СЦ  

20  

«Історик і будівничий нації». До 155 річчя від дня народження 

М. С. Грушевського, українського історика, соціолога, письменника, 

публіциста, організатора науки, політичного, громадського та 

державного діяча 

історичні 

читання 

29 вересня СЦ дистанційно 

21  
 «Поет, кінодраматург, політик. До 85-річчя від дня народження 

Івана Федоровича Драча українського поета, драматурга» 

літературні 

читання 

27 жовтня СЦ  

22  
«Маркіян Шашкевич на тлі доби». До 210-річчя від дня народження 

Маркіяна Семеновича Шашкевича, українського письменника, поета 

літературна 

вітальня 

6 

листопада 

СЦ дистанційно 

23  
«Поетичне слово Миколи Вороного». До 150 річчя від дня 

народження українського поета. 

поетичні 

читання 

6 грудня СЦ дистанційно 

9.2 Організація роботи клубів 

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

 Клуб громадських ініціатив  8 засідання І–ІV кв. ВІП  

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

 
Клуб інтернет-користувачів «Клік» 16 засідань 

10 засідань 
І–ІV кв. 

ІБВ 

ВЛІМ 
 

 Клуб «Онлайн» 10 засідань І–ІV кв. ВОК  
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи 
Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

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

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

 Клуб «Краєзнавець» 12 засідань І–ІV кв. ВУ  

 Клуб інтелектуального кіно 3 засідання І–ІV кв. СЦ  

 Літературна студія (керівнк Е. Травіна) 12 засідань І–ІV кв. СЦ  

 Молодіжна літературна студія (керівник А. Лінник) 12 засідань І–ІV кв. СЦ  

 Клуб «В кругу друзей» (Пушкінський клуб) 4 засідання І–ІV кв. СЦ  

 Клуб художньої вишивки «Успіх» 12 засідань І–ІV кв. СЦ  

9.3 Організація книжкових виставок, виставок-переглядів 
22

 

 
Тематичні книжкові виставки 72 

виставки 
І–ІV кв. 

відділи 
 

 Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат 44 виставка І–ІV кв. відділи  

 
Виставки нових надходжень документів 108 

виставок  
І–ІV кв. 

відділи 
 

 Віртуальні книжкові виставки 17 виставок І–ІV кв. відділи  

 Віртуальні проєкти, вікторини 1 проєкт І–ІV кв. ВІП  

 

 

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. 

Забезпечення діяльності Австрійської бібліотеки у 

Харкові за підтримки Посольства Республіки Австрія в 

Україні, Австрійського культурного форуму, 

                                                 
22

 Тематичний план книжкових виставок та виставок-переглядів представлено в Додатку 4. 
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№ з/п Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

ХДНБ бере участь у цьому проєкті з 1996 р. Українсько-австрійського центру співробітництва з 

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

Підтримка «Міжнародного проєкту "SprachWanderCamp 

– 2021"». Робота Австрійського розмовного клубу 

«VindobonaCamp». 

Проведення VII міжнародного семінару з підвищення 

кваліфікації викладачів німецької мови м. Харкова та 

області. 

Розробка 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 Україні:  

– Міжнародний проєкт «Тижні Німеччини в Україні – 

2021» 

– Міжнародний проєкт «Заочний абонемент. Україна» 

– Проєкт «Onleihe – E-Books та E-Reader» 

Розробка та реалізація власних проєктів: 

– Проєкт з вдосконалення німецької мови, ораторського 

мистецтва та лідерських якостей (робота німецького 

розмовного клубу) 

– Освітній проєкт «Міні Академія для сеньйорів» (цикл 

уроків з німецької мови, спільно з Харківським 

обласним товариством німців «Відергебурт») 

 Проведення соціокультурних заходів. 

 – Чеська поличка сучасної літератури 

Проєкт Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. 

Забезпечення функціонування «Чеської полички 

сучасної літератури» за підтримки Чеського центру в 
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№ з/п Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

ХДНБ бере участь у проєкті з 2013 р. Києві при Посольстві Чеської Республіки в Україні. 

 – Інтернет для читачів 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 одною 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 «Онлайн» 
для внутрішньо переміщених осіб та інших 

користувачів бібліотеки.  

Допомога в реалізації можливостей для освіти, 

самоосвіти, творчої самореалізації та соціальної 

адаптації внутрішньо переміщених осіб. Проведення 

тренінгів, майстер-класів. 

Створення відео-екскурсій (ютуб-канал ХДНБ, вебсайт 

тощо),  аудіогідів відділами ХДНБ (для IZI Travel), 

онлайн-вікторин, впровадження туристичних 

тематичних онлайн-маршрутів Харковом, розробка 

тематичних літературно-мистецьких онлайн-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 МКУ за підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс 

ХІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного 

журналіста за темою «Мультиплатформна 

бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові 

навички» (дистанційно, на платформі «Фейсбук») 

 

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». 

10.2 Підтримка партнерських зв'язків з провідними бібліотеками світу 

 Міжнародний книгообмін Співробітництво з 32 бібліотеками світу у 

міжнародному документообміні, залучення нових 

партнерів. 



67 

 

№ з/п Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

 Співпраця у науковій роботі Обмін досвідом та науковою інформацією з провідними 

бібліотеками світу за основними напрямами діяльності 

бібліотеки. 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 Білоруським держаним 

університетом культури і мистецтв. Читання циклу 

онлайн-лекцій за запитом цих установ. 

 Організація, проведення та участь у міжнародних наукових 

конференціях, семінарах 

Проведення ХХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Короленківські читання 2021».  

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 

а. а. 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Наукові видання 

1.  «Короленківські читання 2020» на тему «Бібліотеки, архіви, музеї: 

історичний досвід та актуальні тенденції», присвяченої 190-річчю від 

часу заснування бібліотеки 

І кв. 10 Дирекція, 

НМР, 

НДВК 

 

2.  Наука ХХІ століття: інновації в харчовій галузі та ресторанному бізнесі  ІІІ кв. 3 ВІП  

3.  Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном: збірник 

матеріалів бібліотекознавчих студій  

IV кв. 2 КБ  

4.  Збірник матеріалів Всекраїнського конкурсу наукових робіт «Creative & 

Бібліотека»  

ІІІ кв. 2 КБ  

 Всього  17   
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№ 

з/п 
Найменування видання 

Термін 

підготовки 

Обсяг 

а. а. 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Бібліографічні ресурси 

5.  Харків і губернія на сторінках газети «Южный край». Ч. 12: 1913 год  ІІІ кв. 10 ВУ  

6.  Харків і губернія на сторінках газети «Южный край». Ч. 13: 1914 год IV кв. 10 ВУ Перехід 

на 2022 р. 

7.  «Харьковский календарь: указатель содержания: 1875–1879 гг.» IV кв. 2 ВУ  

8.  «Харьковский календарь: указатель содержания: 1880–1884 гг.» IV кв. 2 ВУ  

9.  «Харьковский календарь: указатель содержания: 1885–1889 гг.» IV кв. 2 ВУ  

10.  Нові надходження до БД «Харківщина»: інформаційний бюлетень. 2019  ІІІ кв. 2 ВУ  

11.  Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли до 

бібліотек м. Харкова в 2015 р.: Природничі науки. Техніка. Сільське 

господарство. Медицина 

IV кв. 1 ВЛІМ  

12.  Винахідники Харківщини. Вип. 13  IV кв. 2 ВІП  

13.  Солодкі винаходи – стандарт справжнього смаку. До Фестивалю науки 

2021 

ІІ кв. 2 ВІП  

 Всього  33    

Віртуальні бібліографічні ресурси 

14.  Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка (поповнення 

інформаційного проєкту матеріалами про дві персоналії) 

І–IV кв. 0,3 ВІП  

15.  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини  

(поповнення виставки матеріалами про дві персоналії) 

І–IV кв. 0,2 ВІП  

16.  Ті, хто вели за собою (до 120-річчя ВІП) І кв. 0,5 ВІП  

17.  П'ять винаходів Галілео Галілея (до 400-річчя винайдення телескопу) ІІ кв. 0,5 ВІП  

18.  Екологія харчування (до Фестивалю науки 2021) ІІ кв. 0,5 ВІП  

19.  Зінгер: революція у швейній справі (до 210-річчя з дня народження 

І. Зінгера та 170-річчя патентування ним швейної машинки) 

IV кв. 0,5 ВІП  

20.  Архітектурна Харківщина. Онлайн-вікторина (Ч. 1) І–IV кв. 3 ВУ  

21.  Нотатки з повсякденного життя «харківців»: за матеріалами 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

IV кв. 0,5 ВУ  

22.  Харківська математична школа. До року математичної освіти в Україні ІІ кв. 0,5 СЦ  

23.  Під прапором мистецтва. До 150-річчя з дня народження Василя І кв. 0,5 СЦ  



69 

 

№ 

з/п 
Найменування видання 

Термін 

підготовки 

Обсяг 

а. а. 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Стефаника 

24.  Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому ІІ кв. 0,5 ВУ  

 Всього  7,5   

Методичні та інформаційні матеріали 

25.  Блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках» І–IV кв. 5 ВУ  

26.  Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу ―Перець‖ ІІІ кв. 4 НМР  

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

28.  «Відповідати на виклики часу. 50-ті: Travel Book методиста бібліотеки 

(за результатами дослідження) 

ІІ 2 НМР  

29.  БібліоSpace : дайджест бібліотечних інновацій (вип. 7)  ІІІ кв. 1 НМР  

30.  120 років в авангарді інновацій : лектронна газета до 120-річчя ВІП  І кв. 0,25 ВІП  

31.  Зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи 

бібліотек – головних методичних центрів Харкова та громадських 

бібліотечних об’єднань на 2020 рік 

І кв. 2 НМР  

32.  Редагування адміністративного розділу сайту І–IV кв. 10 НВВ  

33.  Редагування інформації для представлення на офіційних сторінках 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка у соціальних мережах. 

І–IV кв. 10 НВВ  

 Всього   41,25 а.а. Відділи  

 Разом  96,25 а.а.   
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

№ з/п Показники 
План на 

2020 р. 

План на 

2021 р. 

у т.ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ IV 

1 Бібліотечне обслуговування користувачів       

1.1 Кількість користувачів (всього) 59600 59600 17030 17900 9745 14925 

 – за єдиною реєстраційною картотекою 30000 30000 9700 8500 4000 7800 

 – абонентів МБА 3000 3000 1190 1190 235 385 

1.2 Кількість відвідувань  301200 301200 82575 82875 52800 82950 

 у т. ч. звернень на вебсайт ХДНБ 130000 130000 32000 33000 31000 34000 

1.3 Видача документів та їх копій  2927370 2927370 776875 778085 590585 781825 

2 Довідково-бібліографічна робота       

2.1 Кількість бібліографічних довідок,  30643 30685 8020 8015 6650 8000 

 у т. ч. віртуальних: 817 818 210 200 200 208 

3 Популяризація документів       

3.1 Кількість заходів (всього) 149 141 38 40 23 40 

4 Формування бібліотечного фонду       

4.1 Надходження документів 40000 40000 10000 10000 10000 10000 

4.2 Вилучення документів 20200 20200 5000 5200 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 ХДНБ,  8 10 протягом року 

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

5.3 Науково-методична робота        

5.3.1 Кількість організаційно-методичних заходів  20 32 12 10 5 5 

5.3.2 Відвідування бібліотек 24 24 4 5 3 10 
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№ з/п Показники 
План на 

2020 р. 

План на 

2021 р. 

у т.ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ IV 

5.3.3 Відрядження  5 5 1 1 1 2 

5.3.4 Кількість методичних лекцій:       

 – підготовка нових лекцій 18 20 9 6 2 3 

 – читання лекцій 79 47 34 23 10 12 

5.3.5 Кількість методичних консультацій 770 710 190 175 155 190 

5.4 Підготовка видань і публікацій:       

 – кількість видань 26 33 протягом року 

 – кількість публікацій 58 46 протягом року 

 

 

ДОДАТОК 2 

ЗАХОДИ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ХДНБ 

 

№ з/п 
Форма та назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатор 

1 2 3 4 

1  Інсталаб «IGTV ХДНБ ім. В. Г. Короленка» І–ІV кв. НМР 

2  Заняття в межах проєкту «Долучайся до української Вікіпедії!»: Вікі-вишколи 

(написання та редагування  статей до Вікіпедії); Wiki-толока (тематичні заняття), 

Вікімарафон 2021 

І–ІV кв. ІБВ 

3  Адаптаційні курси для нових працівників «ХДНБ як інформаційний та науковий заклад 

культури державного значення» 

І–ІІ кв. НМР 

4  Цикл занять зі створення відео-інструкцій «Онлайн-сервіси ХДНБ ім. В. Г. Короленка: 

як користуватися» для ютуб-каналу ХДНБ»; «Методика підготовки відео інструкцій для 

користувачів», «Створення відеороликів за допомогою ПЗ OpenShot Video Editor та Free 

Cam 8», «Знайомство з програмами-суфлерами CuePrompter, EasyPrompter, Online 

Teleprompter», «Знайомство з безкоштовними мобільними додатками для вдосконалення 

ораторської майстерності: I-Clickr PowerPoint Remote, Penxy, Public Speaking, Speech 

Center» 

ІІ кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

НМР 

5  Цикл занять зі створення відео-екскурсій для вебпредставництв ХДНБ, аудіогідів ІІ кв СЦ, НМР 
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№ з/п 
Форма та назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатор 

1 2 3 4 

відділами ХДНБ ім. В. Г. Короленка (для IZI Travel): заняття з екскурсоводами Харкова, 

тренінг «Платформа IZI. Travel. Розробляємо аудіогід бібліотекою» 

6  Проведення практикумів з циклу «Опанування й ефективне використання цифрових 

інструментів та вебсервісів»: «Адміністрування сайту бібліотеки за допомогою системи 

управління WordPress: основний алгоритм, правила», «Проведення прямих ефірів на 

ютуб» 

І–ІV кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна 

7  Заняття з покращення цифрової грамотності фахівців ІІ–ІV кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна 

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

збереження національної культурної спадщини» 

травень НДВК 

9  ХІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста за темою 

«Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички» 

травень Заст. директора 

Л.В. Глазунова, 

НМР 

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

11  Заняття з професійного розвитку працівників у межах роботи Технологічної групи 

ХДНБ 

І–ІV кв. НМР 

12  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 

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

14  Стажування працівників на базі відділів:    

 – ВСК
23

 І–ІV кв. НДВК, ВОК, 

інші відділи 

 – інших відділів І–ІV кв. Відділи 

15  Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-методичних 

заходах 
24

 

І–ІV кв. Відділи 

                                                 
23

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

в автоматизованому режимі; методика систематизації та предметизації, освоєння таблиць УДК, індексування документів, організація систематичних 

каталогів відповідно до цих таблиць. 
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ДОДАТОК 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ 

 

№ з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

ВЧЕНА РАДА 

1.  Про підготовку ХХІV науково-практичної конференції «Короленківські читання 2021» І кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

НМР, НДВК 

2.  Про проведення ХІ Всеукраїнської онлайн-школи бібліотечного журналіста ІІ кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

НМР 

3.  Про проведений п’ятого Фестивалю науки за темою «Наука ХХІ століття: інновації в 

харчовій галузі та ресторанному бізнесі» 

ІІ кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

ВІП 

4.  Обговорення та затвердження до друку рукописів видань, інших документів 

І–ІV кв. 

Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

зав. НВВ 

Н. О. Стрілець 

РАДА ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛАМИ ПРИ ДИРЕКТОРІ 

5.  Про проведення заходів, що спрямовані на поетапний вихід з карантину та забезпечення 

умов безперебійної роботи бібліотеки, у т. ч. у дистанційному режимі 

І–ІV кв. Дирекція, відділи 

6.  Основні підсумки роботи ХДНБ за 2020 р. (розширене засідання) І кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

Н. К. Фірсова, 

А. В. Підгайна, 

зав. відділом НМР 

О. П. Куніч 

                                                                                                                                                                                                                                  
24

 Згідно з «Планом основних заходів бібліотек України на 2021 рік», «Зведеним планом науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек – 

головних методичних центрів Харкова на 2021 рік» тощо. 
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№ з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

7.  Основні завдання та напрямки роботи ХДНБ в 2022 р. 

IV кв. 

Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

Н. К. Фірсова, 

А. В. Підгайна, 

НМР, відділи 

РАДА З ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ 

8.  Обговорення та затвердження профілів комплектування підсобних та спеціалізованих 

фондів ХДНБ згідно з «Перспективним планом перегляду регламентуючої 

документації» 

I–IV кв. 

Заст. директора 

Н. К. Фірсова, 

ВФД 

9.  Обговорення та затвердження «Єдиного профілю комплектування фонду ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка» 

III кв. Заст. директора 

Н. К. Фірсова, зав. 

ВФД 

А. В. Філатова  

10.  Робота ВЛІМ, ВУ з ліквідації заборгованості за результатами звіряння з індикаторною 

системою ВОФ ІІІ кв. 

Заст. директора 

Н. К. Фірсова, 

ВОФ, ВЛІМ, ВУ 

11.  Робота комісії із вилучення документів з фондів ХДНБ (4 засідання) 
I–IV кв. 

Заст. директора 

Н. К. Фірсова,ВОФ 

РАДА З ПИТАНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

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

взаємодії бібліотеки з користувачами І кв. 

Голов. редактор 

Л. О. Мартовицька 

(ВАК) 

ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА 

(при раді з питань технологічного забезпечення бібліотечних процесів ) 

13.  Завдання роботи технологічної групи при раді з питань технологічного забезпечення 

бібліотечних процесів на 2021 р. Форми дистанційної роботи в умовах пандемії 

I кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

В. В. Лужанчук 

(НМР) 

14.  Нове у відображенні елементів та інших відомостей в ЕК і БД ІІ кв. Л. О. Мартовицька 

(ВАК) 

15.  Проблемні питання технології БД «Аналітика» IV кв. Л. О. Мартовицька 
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№ з/п 
Питання для розгляду 

Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

(ВАК), 

В. В. Лужанчук 

(НМР) 

16.  Заняття циклу Технології «ІРБІС» з актуальної тематики I–IV кв. В. В. Лужанчук 

(НМР) 

17.  Обговорення питань технологічної взаємодії I–IV кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

В. В. Лужанчук 

(НМР), 

Л. О. Мартовицька 

(ВАК) 

РАДА З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

18.  Закордонний досвід підтримки читання ІІІ кв. Заст. директора 

Н. К. Фірсова  

19.  Дистанційне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки ІІ кв. Зав. ВОК 

Н. В. Черкашина 

20.  Підсумки роботи ради у 2021 році. Визначення напрямів роботи на 2022 рік ІV кв. Заст. директора 

Н. К. Фірсова  

ЕКСПЕРТНА ГРУПА З ПИТАНЬ ВІДБОРУ ТА ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ ХДНБ 

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ 

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

культурного надбання. 

I–IV кв. Зав. НДВК 

І. Я. Лосієвський 
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ДОДАТОК 4 

ПЛАН ВИСТАВОК 

 

№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

 Тематичні книжкові виставки 

1  «Сяйво різдвяних свят. До Різдва Христового» 7 січня СЦ 

2  «Цікавий екскурс до мистецтва» 19 січня ІБВ 

3  «Свято української державності. До дня Соборності України» 22 січня СЦ 

4  «Базовий ресурс поновлення людства. До Міжнародного дня освіти» 24 січня ВЛІМ 

5  «Голокост: пам'ять во спасіння. До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту» 27 січня СЦ 

6  «Харківське обласне відділення (філія) ВГО Українська бібліотечна асоціація (ХОВ 

УБА) – професійне об’єднання бібліотекарів Харківщини» 

лютий КБ 

7  «Свято романтики, кохання та ніжності. До Дня святого Валентина» 14 лютого ВЛІМ 

8  «Зелені технології й інновації як рушій економічного зростання» 18 лютого ВІП 

9  «Пиши та розмовляй правильно» 19 лютого ІБВ 

10 «Всесвітній день соціальної справедливості» 20 лютого СЦ 

11 «Мужній, прекрасна наша мово! До Міжнародного дня рідної мови» 21 лютого СЦ 

12 «Поезія Тараса Шевченка в музиці» 1 березня ВУ 

13 «Жіночі образи в мистецтві. До Міжнародного жіночого дня» 8 березня ВЛІМ 

14 «Ксенофобія – негативне суспільне явище. До Дня боротьби з ксенофобією та расовою 

дискримінацією» 

21 березня СЦ 

15 «Водні ресурси планети — джерело життя. До Всесвітнього дня водних ресурсів» 22 березня СЦ 

16 «Туберкульоз – недуга соціальна. До Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом» 24 березня СЦ 

17 «Країна героїв та богів. З нагоди національного свята Грецької республіки – Дня 

незалежності» 

25 березня ВЛІМ 

18 «Театр – шлях до світла. До Міжнародного дня театру» 27 березня СЦ 

19 «Веселі, пернаті, хвостаті. До Міжнародного дня птахів» 1 квітня СЦ 

20 «Подаруй мені казку. До Міжнародного дня дитячої книги» 2 квітня СЦ 

21 «Полиця необхідних знань. До Всеукраїнського дня психолога» 5 квітня ІБВ 

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

фашистських концтаборів» 

11 квітня СЦ 
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№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

23 «Авіація ХХ століття. До Всесвітнього дня авіації та космонавтики. День працівників 

ракетно-космічної галузі України» 

12 квітня СЦ 

24 «Заповідники України. До Дня заповідників і національних парків» 18–22 квітня СЦ 

25 «Фортеці та замки України. До Дня пам’яток історії та культури» 18 квітня СЦ 

26 «Інновації та інвестиції: взаємодія та роль у винахідництві (до Міжнародного дня 

інтелектуальної власності)» 

19 квітня ВІП 

27 «Живе одкровення століть»: з нагоди національного свята Італії – Дня заснування Риму 21 квітня ВЛІМ 

28 «Книга – це світ, видимий через людину». До Всесвітнього дня книги і авторського права 23 квітня СЦ 

29 «Чорнобиль не має минулого часу. До Дня Чорнобильської трагедії» 26 квітня СЦ 

30 «Аура натхнення. До Міжнародного дня танцю» 29 квітня СЦ 

31 «Документальні пам’ятки з приватних зібрань у фондах ХДНБ. До Дня слов’янської 

писемності та культури» 

травень НДВК 

32 «Навічно в пам'яті народу. До Дня Перемоги у Другій світовій війні» 9 травня СЦ 

33 «Для тебе матусю рідненька віночок з барвінку сплету. До Дня матері» 13 травня СЦ 

34 «Країна для життя»: з нагоди національного свята Королівства Норвегія – Дня 

Конституції 

17 травня ВЛІМ 

35 «Квітковий вернісаж» 17 травня ІБВ 

36 «Українська школа музеєтворення. До Міжнародного дня музеїв» 17 травня СЦ 

37 «Традиції українського народного харчування» 17 травня ВІП 

38 «Наш крок до Європейського суспільства. До Дня Європи» 18 травня СЦ 

39 «Продукти, що змінили світ» 18 травня ВІП 

40 «Музеями і виставковими залами світу. До Міжнародного дня музеїв» 18 травня СЦ 

41 «Любити, цінити та оберігати. До Міжнародного дня біологічного різноманіття» 22 травня ВЛІМ 

42 «Екологічні проблеми в сучасній Україні. До Всесвітнього дня навколишнього 

середовища» 

5 червня СЦ 

43 «Ознака роду. До Міжнародного дня геральдики» 10 червня ВЛІМ 

44 «Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України» 15 червня ВУ 

45 «Здорова молодь – здорова нація» 18 червня ВІП 

46 «Путівник містами України» 22 червня ІБВ 

47 «Засоби масової комунікації та імідж влади» 23 червня СЦ 
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№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

48 «Свято духовної єдності. До Дня слов’янської писемності і культури» 24 червня СЦ 

49 «Підкорення інтелектуальних вершин. До Міжнародного дня шахів» 20 липня СЦ 

50 «Будівельні секрети в кожний будинок» 20 липня ІБВ 

51 «Потомки імперії інків. З нагоди національного свята Республіки Перу – Дня незалежності» 28 липня ВЛІМ 

52 «Рідкісні та цінні видання доби незалежної України 1991–2021 рр.» серпень НДВК 

53 «Людина. Держава. Закон» 8 вересня ІБВ 

54 «Політична система і громадянське суспільство: Європейські й українські реалії» 17 вересня СЦ 

55 «ООН – симфонія миру. До Міжнародного дня миру» 21 вересня СЦ 

56 «Пам’ять про минуле. До Дня партизанської слави» 22 вересня СЦ 

57 «Вітер мандрів. До Всесвітнього дня туризму» 27 вересня ВЛІМ 

58 «Туристична індустрія України. До Всесвітнього дня туризму» 27 вересня СЦ 

59 «Бібліотека – клієнтоорієнтована комунікаційно-сервісна система» 30 вересня КБ 

60 «Соціальний захист людей похилого віку. До Дня людей похилого віку» 1 жовтня СЦ 

61 «Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та 

конкурентоспроможності. До Всесвітнього дня стандартів» 

1 жовтня ВІП 

62 «Феномен українського козацтва» 1 жовтня ВУ 

63 «Еволюція військової справи. До дня захисника України» 11 жовтня ІБВ 

64 «До Дня української писемності та мови» листопад НДВК 

65 «Яскраве серце Прибалтики. З нагоди національного свята Латвійської Республіки – 

Дня незалежності» 

18 листопада ВЛІМ 

66 «Страшна правда Голодомору. До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років» 22 листопада СЦ 

67 «Українська діаспора як суспільний феномен» 23 листопада ВУ 

68 «Назустріч до клієнта. До Міжнародного дня банків» 9 грудня ВЛІМ 

69 «Право і закон. До Міжнародного дня прав людини» 10 грудня СЦ 

70 «Яскраве сяйво новорічних свят» 21 грудня ВУ 

71 «Митці українського слова» 21 грудня ІБВ 

72 «Альтернативна енергетика та ресурсозбереження» 22 грудня ВІП 

 Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат 

73 «Засновник сходознавства в Україні. До 150-річчя від дня народження Агатангела 

Кримського» 

4 січня ВУ 
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№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

74 «Корифей археології. До 100-річчя від дня народження Б. А. Шрамка» 15 січня ВУ 

75 «Яскравий митець внутрішнього світу. До 245-річчя від дня народження німецького 

письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана» 

24 січня НДВК 

76 «Чарівник місячного світла. До 180-річчя від дня народження Архипа Івановича 

Куїнджі» 

31 січня СЦ 

77 «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки» лютий НДВК 

78 «Леся Українка: погляд з ХХІ століття. До 150-річчя від дня народження поетеси» 4 лютого ВУ 

79 «Галюк Людмила Романівна. До 85-річчя ветерана ХДНБ» 12 лютого КБ 

80 «Витонченість та чарівність у кожному творі. До 180-річчя від дня народження 

французького художника П’єра-Огюста Ренуара» 

25 лютого ВЛІМ 

81 «Співець краси рідного краю. До 150-річчя від дня народження М. Г. Бурачека» 15 березня ВУ 

82 «Криптоніми і криптограми в українському письменстві. До 100-річчя від дня 

народження О. Дея» 

28 березня ВУ 

83 «Духовне вираження прекрасного. До 200-річчя від дня народження французького поета 

Шарля Бодлера» 

9 квітня ВЛІМ 

84 «За хмарами сонце не згасло. До 180-річчя від дня народження Христини Данилівни 

Алчевської» 

16 квітня СЦ 

85 «Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна. До 150-річчя від дня народження» 24 квітня КБ 

86 «Життя заради світла і добра. До 180-річчя з дня народження Х. Д. Алчевської» 29 квітня ВУ 

87 «Його слово. До 150-річчя від дня народження Василя Стефаника» травень НДВК 

88 «Це митець з Божої ласки...». До 150 річчя від дня народження Василя Семеновича 

Стефаника, українського письменника, громадського і політичного діяча 

14 травня СЦ 

89 «Майстер на всі часи. До 130-річчя від дня народження Михайла Опанасовича 

Булгакова» 

15 травня СЦ 

90 «Борець за ліквідацію рабства. До 210-річчя від дня народження американської 

письменниці Гаррієт Бічер-Стоу» 

14 червня ВЛІМ 

91 «Куніч Олена Петрівна. До 65-річчя завідуючої відділом науково-методичної роботи» 23 червня КБ 

92 «У пошуках втраченого часу». До 150-річчя від дня народження французького 

письменника Марселя Пруста 

10 липня ВЛІМ 

93 «Ковальчук Галина Дмитрівна. До 70-річчя від дня народження» 13 липня КБ 
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№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

94 «Лікар безсмертя. До 155-річчя з дня народження В. П. Воробйова» 15 липня ВУ 

95  «Я обіцяв віддати музиці все. До 150-річчя від дня народження Колесси Філарета 

Михайловича» 

17 липня СЦ 

96 «Я вірю в літературно намолені місця. До 75-річчя М. Ф. Слабошпицького» 28 липня СЦ 

97 «До 250-річчя від дня народження Вальтера Скотта» серпень НДВК 

98 «Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води… До 30-річчя Незалежності 

України» 

15 серпня ВУ 

99 «Еталон історичного жанру. До 250-річчя від дня народження шотландського 

письменника Вальтера Скотта 

15 серпня ВЛІМ 

100  «Сміливе та пристрасне зображення життя. До 150-річчя від дня народження 

американського письменника Теодора Драйзера» 

27 серпня ВЛІМ 

101  «Усе наше життя – суцільна імпровізація. До 80-річчя від дня народження Богдана 

Сильвестровича Ступки, українського актора театру і кіно» 

27 серпня СЦ 

102  «Видатний вчений в галузі анатомії. До 125-річчя з дня народження вченого 

Р. Д. Синельникова» 

2 вересня ВУ 

103  «Прискіплива хроніка подій. До 100-річчя від дня народження польського письменника 

Станіслава Лема» 

12 вересня ВЛІМ 

104  «Бойчук і бойчукісти. До 125-річчя з дня народження художника» 16 вересня ВУ 

105  «Персонажі, в яких впізнаємо себе. До 85-річчя від дня народження австрійської 

письменниці Кристин Нестлінгер» 

13 жовтня ВЛІМ 

106  «Я малював те, про що думав, а не те, що бачив». До 140-річчя від дня народження 

Пабло Пікассо 

25 жовтня ВЛІМ 

107  «До 200-річчя від дня народження Ф. М. Достоєвського» листопад НДВК 

108  «Видатний бібліотекознавець Віктор Васильович Сєдих. До 70-річчя.» 4 листопада КБ 

109  «Живопис мелодійного слова. До 170-річчя з дня народження І. І. Манжури» 6 листопада ВУ 

110  «Місце, де навчаються майбутні Рафаелі та Мікеланджело. До 100-річчя ХДАДМ» 12 листопада ВУ 

111  «Миценко Світлана Михайлівна. До 75-річчя» 26 листопада КБ 

112  «Міркування над мінливістю людських доль». До 140-річчя від дня народження 

австрійського письменника Стефана Цвейга 

28 листопада ВЛІМ 

113  «До 200-річчя від дня народження О. М. Нєкрасова» грудень НДВК 



82 

 

№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

114  «Двічі реабілітований. До 150-річчя з дня народження М. К. Вороного» 7 грудня ВУ 

115  «Прекрасний стиліст літературного натуралізму». До 200-річчя від дня народження 

французького письменника Гюстава Флобера 

12 грудня ВЛІМ 

116  «Пам’яті Шерстюк Тетяни Григорівни: до 100-річчя від дня народження» 18 грудня КБ 

 Віртуальні виставки 

117  «Під прапором мистецтва. До 150-річчя з дня народження Василя Стефаника» I кв. СЦ 

118  «Харківська математична школа. До року математичної освіти в Україні» I–ІI кв. СЦ 

119  «Реклама» Доповнення віртуальної виставки  I–IV кв. СЦ 

120  «Архітектурна Харківщина» (ч. 1). Онлайн-вікторина  квітень ВУ 

121  «Нотатки з повсякденного життя «Харківців»: за матеріалами ХДНБ ім. В.Г. Короленка» вересень ВУ 

122  «Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому (доповнення)» жовтень ВУ 

123  «З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини» (поповнення 

виставки) 

I–IV кв. ВІП 

124  «Ті, хто вели за собою (до 120-річчя ВІП)» 4 лютого ВІП 

125  «П'ять винаходів Галілея (до 400-річчя винайдення телескопу)» ІI кв. ВІП 

126  «Актуальна спадщина Л. Б. Хавкіної : електронний путівник по колекції з фонду ХДНБ» ІI кв. КБ 

127  «Кросмедійна бібліотечна журналістика» ІI кв. КБ 

128  «Бібліотеки, архіви, музеї в сучасному світі (за темою конференції)» IІІ–ІV кв. КБ 

129  «Екологія харчування (до Фестивалю науки 2021)» травень ВІП 

130  «Зінгер: революція у швейній справі (до 210-річчя з дня народження І. Зінгера та 170-

річчя патентування ним швейної машинки)» 

ІV кв. ВІП 

131  «Вивчаємо іноземні мови» ІI кв. ВЛІМ 

132  «Скарби фонду іноземних видань – серія ―Мілленіум‖» IІІ кв. ВЛІМ 

133  Виставки нових надходжень документів (у читальних залах відділів, що 

обслуговують користувачів) 
І–ІV кв. Відділи 

 Віртуальні проєкти, вікторини    

134  «Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка (поповнення інформаційного 

проєкту матеріалами про дві персоналії)» 

I–IV кв. ВІП 
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ДОДАТОК 5 

 

НОНЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ, ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 

Найменування видання Термін 

підготовки 

Обсяг Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Наукові видання 

1  «Короленківські читання 2020» на тему «Бібліотеки, архіви, музеї: 

історичний досвід та актуальні тенденції», присвяченої 190-річчю від 

часу заснування бібліотеки 

І кв. 10 а. а. Дирекція, 

НМР, 

НДВК 

 

2  Наука ХХІ століття: інновації в харчовій галузі та ресторанному бізнесі 

(в межах Фестивалю науки 2021) 

ІІІ кв. 3 а. а. ВІП  

3  Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном: збірник 

матеріалів бібліотекознавчих студій  

IV кв. 2 а. а. КБ  

4 Збірник матеріалів Всекраїнського конкурсу наукових робіт «Creative & 

Бібліотека» 

ІІІ кв. 2 а. а. КБ   

 Всього І-IV кв. 17 а. а. Відділи  

Бібліографічні ресурси 

1  Харків і губернія на сторінках газети «Южный край». Ч. 12: 1913 р.  ІІІ кв. 10 а. а. ВУ  

2  Харків і губернія на сторінках газети  "Южный край". Ч. 13: 1914 р. IV кв. 10 а. а. ВУ  

3  «Харьковский календарь: указатель содержания: 1875–1879 гг.» IV кв. 2 а. а. ВУ  

4  «Харьковский календарь: указатель содержания: 1880–1884 гг.» IV кв. 2 а. а. ВУ  

5  «Харьковский календарь: указатель содержания: 1885–1889 гг.» IV кв. 2 а. а. ВУ  

6  Нові надходження до БД «Харківщина». 2019: інформаційний бюлетень  ІІІ кв. 2 а. а. ВУ  

7  Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли до 

бібліотек м. Харкова в 2015 р.: Природничі науки. Техніка. Сільське 

господарство. Медицина 

IV кв. 1 а. а. ВЛІМ  

8  Винахідники Харківщини. Вип. 13-й IV кв. 2 а. а. ВІП  

9  Солодкі винаходи – стандарт справжнього смаку (До Фестивалю науки 

2021) 

ІІ кв. 2 а. а. ВІП  

10  Всього І–IV кв. 33 а. а. Відділи  
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№ 

з/п 

Найменування видання Термін 

підготовки 

Обсяг Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Віртуальні бібліографічні ресурси 

11  Винахідники Харкова - читачі ХДНБ ім. В.Г. Короленка  (поповнення 

інформаційного проєкту матеріалами про дві персоналії) 

I–IV кв. 0,3 а. а. ВІП Доповненн

я 

12  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини 

(поповнення виставки матеріалами про 2 персоналії) 

I–IV кв. 0,2 а. а. ВІП Доповненн

я 

13  Ті, хто вели за собою (до 120-річчя ВІП) І кв. 0,5 а. а. ВІП  

14  П'ять винаходів Галілео Галілея (до 400-річчя винайдення телескопу) ІІ кв. 0,5 а. а. ВІП  

15  Екологія харчування (до Фестивлю науки 2021) ІІ кв. 0,5 а. а. ВІП  

16  Зінгер: революція у швейній справі (до 210-річчя з дня народження 

І. Зінгера та 170-річчя патентування ним швейної машинки) 

IV кв. 0,5 а. а. ВІП Д 

17  Архітектурна Харківщина. Онлайн-вікторина (Ч. 1) I–IV кв. 3 а. а. ВУ  

18  Нотатки з повсякденного життя «харківців»: за матеріалами ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка 

IV кв. 0,5 а. а. ВУ  

19  Харківська математична школа. До року математичної освіти в Україні ІІ кв. 0,5 а. а. СЦ  

20  Під прапором мистецтва. До 150-річчя з дня народження Василя 

Стефаника 

І кв. 0,5 а. а. СЦ  

21  Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому IV кв. 0,5 а. а. ВУ Оновлення 

22  Всього І–IV кв. 7,5 а. а. Відділи  

Методичні та інформаційні матеріали 

23  Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу ―Перець‖ ІІІ кв. 4 а. а. НМР  

24  Відповідати на виклики часу. 50-ті: Travel Book методиста бібліотеки 

(за результатами дослідження) 

ІІ 2 а. а. НМР  

25  «БібліоSpace» : дайджест бібліотечних інновацій (вип. 7)  ІІІ кв. 1 а. а. НМР  

26  Зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи 

бібліотек – головних методичних центрів Харкова та громадських 

бібліотечних об’єднань на 2021 рік 

І кв. 2 а. а. НМР 

 

 Всього  І–IІІ кв. 9 а. а. Відділи  

 Разом І–IV кв. 63,5 а. а. Відділи  
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Публікації працівників 

№  

з/п 

Назва публікації Термін  

підготовки 

Автори Джерело 

опублікування 

Статті до «Української бібліотечної енциклопедії» 

1 «В. В. Мірошникова» ІІІ кв. О. П. Куніч  УБЕ 

Статті до «Бібліотечної енциклопедії Харківщини» 

1.   «А. І. Козаченко» ІІ кв. В. В.Сафонова  БЕХ 

2.  «Бібліотечні цифрові проєкти» IV кв. В.В.Сафонова  БЕХ 

3.  «Інтеграція діяльності бібліотек, архівів, музеїв ІІІ кв. В.В.Сафонова  БЕХ 

4.  «Пересувна бібліотека» IV кв. І. А. Карнаух  БЕХ 

5.   «Мейкерспейс в бібліотеці» IV кв. О. В.Соцков БЕХ 

6.  «Дистанційні форми роботи у бібліотеках Харкова в умовах карантину» IV кв. А. А. Тіщенко  БЕХ 

7.  «Харківська обласна наукова медична бібліотека» IV кв. Г. Д. Ковальчук  БЕХ 

8.  «Хропач Олександр Миколайович» ІІІ кв. Г. Д. Ковальчук  БЕХ 

9.  «Стаття до БЕХ» I–IV кв. ВУ БЕХ 

10.  «П. С. Сафронов» ІІ кв. Н. В. Петренко БЕХ 

11.  «І. Я. Каганов, український книгознавець, літературознавець, педагог» ІІ кв. І. Я. Лосієвський БЕХ 

12.  «Школа молодого винахідника» IV кв. В. Г. Прохорова БЕХ 

Статті до інших видань 

 Журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія, практика    

13.   «Відголосок далекого минулого» IV кв. М. М. Чегринець  

14.  «Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу 

та інноваційний проєкт: популяризація наукових здобутків і креативних 

ідей молодих спеціалістів бібліотек» 

ІІІ кв Н. І. Капустіна, 

Ю. В. Ходарєва 

 

15.  «Діяльність публічних бібліотек з просування читання в умовах 

пандемії: за результатами дослідження» (назва умовна)  

ІІІ кв.  Г. Д. Ковальчук  

16.  «Форсайт-програми: розвиток бібліотек майбутнього»  ІІІ кв. О. В. Соцков  « 

17.  «Інстаграм. Прямі ефіри у бібліотечних акаунтах: навіщо і як?»  IV кв. А. А. Тіщенко   

18.  «М. І. Румницька» (назва умовна) ІІІ–IV кв Н. В. Петренко  

19.  «І в роки бурь, і голоду, і холоду» (про першого директора ХДНБ 

Н. І. Чепігу) 

ІІІ–IV кв Н. В. Петренко  

20.  «Зарубіжний досвід інформаційної діяльності бібліотек та їх місце у ІІІ кв. Г. В. Прохорова  
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державних системах НТІ» 

21.  «Почеркознавча експертиза у науковій бібліотеці (теоретичний аспект 

та досвід вивчення автографічних пам’яток у ХДНБ ім. В. Г. 

Короленка)» (до зб. «Рукописна та книжкова спадщина України» ( 

І кв. І. Я. Лосієвський НБУВ 

22.  Науково-дослідна робота як засіб удосконалення бібліотечно-

інформаційного обслуговування винахідників, інноваторів, авторів 

нових ідей 

І кв. Г. В. Прохорова Збірник 

матеріалів 

конференції в 

ХНТУСГ ім. 

П. Василенка 
23.  «Колаборація – новий маркетинговий інструмент бібліотечної 

діяльності» 

ІІІ кв. Н. Г. Левченко 

 Збірник матеріалів «Короленківські читання 2021»    

24.  «Бібліотечний ландшафт: інноваційні сенси»  ІV кв. О. В. Соцков  

25.  «Бібліотечні формати і технології : аналіз кейсів» ІV кв. Г. Д. Ковальчук  

26.  «Цифрові бібліотечні проєкти соціальної пам'яті: регіональний аспект» ІV кв. В. В. Сафонова  

27.  «Бібліографічний ресурс з висвітлення діяльності ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» (презентація покажчика «Харківська державна 

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: (2016 – 2020) : каталог видань 

Бібліотеки та публікацій про її діяльність») 

ІІІ кв О.В. Непочатова  

28.  «Особливості розробки електронного  гіда-путівника по музейній 

експозиції «Від Харківської губернської публічної бібліотеки до 

Харківської громадської. 1830-1916 рр.» як важливого інструменту 

комунікаційних практик» 

ІIІ кв. Ю. В. Ходарєва  

29.  «Проєкт "Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном": 

популяризація нових напрямів співпраці бібліотечної спільноти»  

ІІІ кв. Н. І. Капустіна  

30.  «Особовий фонд українського письменника ХХ ст.  Ігоря Муратова у 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка: до характеристики складу» 

ІІІ кв. В.С.Романовськ

ий 

 

31.  «Аналіз діяльності бібліотек України в напрямку роботи з 

винахідниками» 

ІІІ кв. Г. В. Прохорова  

32.  «Український письменник та етнограф Яків Кухаренко» ІІІ кв.  О. С. Грабарчук, 

В.С.Романовський 

 

33.  «Екологічний напрямок роботи ВІП» ІІІ кв. В .Г. Прохорова  

34.  «Бібліотеки: можливості для інновацій та інтеграції»  ІІІ кв. О. В. Соцков Зб. матеріалів 

конференції 

ХДУХТ 
35.  «Оформлюємо бібліотечні інстаграм акаунти за правилами для 

користування без правил» 

ІІІ кв. А. А. Тіщенко  
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36.  «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу «Перець»» IV кв. І. А. Карнаух Презентації 

видання 

Сайт ХДНБ  

37.  Голови Правління ХГБ: ( «Д. І. Багалій», «Г. М. Абрамов», 

«О. П. Грузинцев», «А. П. Комаров») 

I–IV кв. Ю. В. Ходарєва Сайт ХДНБ 

«Історія» 

38.  Директори бібліотеки: («Н. І. Чепіга», «М. І. Румницька») I–IV кв. Н. В. Петренко Сайт ХДНБ 

«Історія» 

39.  Заслужені працівники культури України («І. Я. Лосієвський», 

«Н. І. Полянська», «В. В. Мірошникова», «В. Г. Прохорова», 

«О. І. Танько», «Г. О. Туркот», «Н. К. Фірсова», «В. Ф. Хільченко», 

«В. О. Ярошик») 

I–IV кв. Н. В. Петренко Сайт ХДНБ 

«Історія» 

40.  «Доля приватних книжкових колекцій Харкова у період німецько-

фашистської окупації» 

ІІ кв. І. Я. Лосієвський Сайт ХДНБ  

41.  «Приватні книжкові зібрання як комплексні пам’ятки української 

культури» 

ІІ кв. В.С. 

Романовський  

Сайт ХДНБ  

42.   «З історії НДВК» ІV кв.. О. Я. Ісаєнко Сайт ХДНБ 

43.  «Каталог описань усіх робіт, що складають творчу спадщину 

Рембрандта. Париж, 1751. Опис та анотація» 

ІІ кв. І. Я. Лосієвський Сайт ХДНБ 

 

 

ДОДАТОК 6 

ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ОЦИФРУВАТИ 

 

№ з/п Бібліографічний опис Виконавці Примітки 

1 2 3 4 

 Електронна бібліотека «Культура України»   

1  Извлечение из отчета о состоянии Харьковского технического железнодорожного 

училища за 1908–1909 учебный год. – Харьков : Тип. Г. Б. Молчадского, 1909. – 20 

с. 

ВУ  

2  Міхновський, М. І. Лірика / Микола Міхновський. – Київ : Друк. 2-ї артілі, 1912. – 

96 с.  

ВУ  

3  Над могилою Бориса Грінченка : автобіографія, похорон, спомини, статті / упоряд. 

С. Єфремов. – Київ : Вік, 1910. – 184 с., [1] арк. портр. : фото. 

ВУ  
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№ з/п Бібліографічний опис Виконавці Примітки 

1 2 3 4 

4  Отчет о состоянии и деятельности училища за 1911–1912 учебный год / М. П. С., 

Харьк. техн. ж-д. училище. – Харьков : Тип. «Печат. искусство», 1912. – 25 с. 

ВУ  

5  Отчет о состоянии и деятельности училища за 1912–1913 учебный год / М. П. С., 

Харьк. техн. ж-д. училище. – Харьков : Тип. «Печат. искусство», 1913. – 32 с. 

ВУ  

6  Отчет о состоянии и деятельности училища за 1913–1914 учебный год / М. П. С., 

Харьк. техн. ж-д. училище. – Харьков : Тип. «Печат. искусство», 1914. – 30 с. 

ВУ  

7  Отчет о состоянии и деятельности училища за 1914–1915 учебный год / М. П. С., 

Харьк. техн. ж-д. училище. – Харьков : Тип. Г. Б. Молчадского, 1915. – 34 с. 

ВУ  

8  Ратнер, Я. Відімкнені брами / Яків Ратнер. – [Суми] : Плуг і молот, 1933. – 52 с. ВУ  

9  Семенюк, М. П. Скульптурна Шевченкіана. Кн. 1. Пам'ятники Т. Г. Шевченку, 

встановлені за кордоном / Микола Семенюк. – Київ : Темпора, 2007. – 67 с. : іл. 

ВУ  

10  Монументальна шевченкіана України : історія і сучасність / авт.-уклад. М. П. 

Семенюк. – Харків : Мачулін, 2012. – 495 с. : іл. 

ВУ  

11  Семенюк, М. П. Життя і творчість Т. Г. Шевченка в запитаннях і відповідях  : 

[вікторини, кросворди, чайнворди, криптограми, ребуси] / М. П. Семенюк. – 

Харків : Основа, 2012. – 190 с. : іл.  

ВУ  

12  Семенюк, М. П. 100 Шевченківських кросвордів. [У 2 ч.]. Ч. 1 / М. П. Семенюк. – 

Харків : Основа, 2014. – 88 с. : іл. – (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську 

мову та літературу» ; вип. 2).  

ВУ  

13  Семенюк, М. П. 100 Шевченківських кросвордів. [У 2 ч.]. Ч. 2 / М. П. Семенюк. – 

Харків : Основа, 2014. – 88 с. : іл. – (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську 

мову та літературу» ; вип. 3).  

ВУ  

14  Два століття з Кобзарем : бібліогр. покажч. (1814–2014) / уклад. М. П. Семенюк. – 

Харків : Смугаста тип., 2016. – 147 с. : іл. 

ВУ  

15  Семенюк, М. П. Тарас Шевченко в їхньому житті /  Микола Семенюк. – Харків : 

Майдан, 2019. – 265 с. : іл.  

ВУ  

 Електронна колекція ХДНБ «Літературно-мистецькі журнали Харкова 

першої третини ХХ ст.» 

  

16  Друг искусства. – 1913. – №№ 1–3. ВУ  

17  Камена. – 1918. – Кн. 1 ВУ  

18  Пути творчества. – 1919. – №№ 1–5. ВУ  
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№ з/п Бібліографічний опис Виконавці Примітки 

1 2 3 4 

19  Пути творчества. – 1920. – № 6/7. ВУ  

20  Сириус. – 1916. – № 1. ВУ  

21  Шляхи мистецтва. – 1921. – №№ 1–2. ВУ  

22  Шляхи мистецтва. – 1922. – №№ 1–2. ВУ  

 Оцифрування документів із фонду рідкісних та цінних видань    

23  Каталог описань усіх робіт, що складають творчу спадщину Рембрандта. – Париж, 

1751.  

ВБІСТ 

НДВК 

 

24  Кирило Транквіліон Ставровецький. Зерцало богословіи.  – Почаїв, 1618.  

25  Пассера, Жан. Збірник поезій. – Париж, 1606. ВБІСТНДВК  

26  Овідій. Метаморфози. – Париж, 1676. – Ілюстроване видання.  

 Документи у незадовільному фізичному стані   

27  Красноармейский крокодил. – 1924. – № 1. ВБІСТ  

28  Огонек. – 1924. – № 39. ВБІСТ  

29  Огонек. – 1939. – № 5. ВБІСТ  

30  Работница и домашняя хозяйка. – 1926. –№ 1. ВБІСТ  

31  Скорпион. – 1922. – № 1. ВБІСТ  

32  Театральная декада. – 1931. – № 1. ВБІСТ  

33  Юг. – 1918. – № 5. ВБІСТ  

34  Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – 1922. – 

Том 1, №№ 21, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 49. 

ВБІСТ  

35  Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – 1923. ВБІСТ  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 
Структурні підрозділи бібліотеки 

ВАД відділ архіву та діловодства 

ВАК відділ наукової обробки документів і організації алфавітних каталогів 

ВБІСТ відділ впровадження бібліотечно-інформаційних систем і технологій та підтримки баз даних 

ВІП відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів 

ВКР відділ консервації і реставрації 

ВЛІМ відділ літератури іноземними мовами та міжнародних  зв’язків 

ВОК відділ обслуговування користувачів 

ВОФ відділ наукової організації і використання основного фонду 

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 

 

Інші скорочення 

АІБС автоматизована інформаційно-бібліотечна система 

АРМ автоматизоване робоче місце 

БД база даних 

БЕР бібліографічні електронні ресурси 

БЗ бібліографічний запис 

ГО громадське об’єднання 

ДА ВГ «Основа» дистанційна академія видавничої групи «Основа» 

ДАХО державний архів Харківської області 

ДП державне підприємство 

ЕК електронний каталог 
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ЗВО заклад вищої освіти 

ЗМІ засоби масової інформації 

ІФЛА Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ 

МКІП Міністерство культури та інформаційної політики України 

МКУ Міністерство культури України 

МС УБА молодіжна секція УБА 

НБУ Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

НТУ «ХПІ» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

ОННБ  Одеська національна наукова бібліотека 

ОП обов’язковий примірник 

ПЗ програмне забезпечення 

СК систематичний каталог 

СКС систематична картотека статей 

УБА Українська бібліотечна асоціація 

УДК універсальна десяткова класифікація 

УКФ Український культурний фонд 

ХГБ Харківська громадська бібліотека 

ХДАК Харківська державна академія культури 

ХДУХТ Харківський державний університет харчування та торгівлі 

ХМГО Харківська міська громадська організація 

ХНТУСГ Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 

ХОБЮ Харківська обласна бібліотека для юнацтва 

ХОВ УБА Харківське обласне відділення (філія) 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 

 


