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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2022 РОЦІ 
 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (ХДНБ) – провідний загальнодоступний культурний, 

освітній, науковий, інформаційний державний заклад всеукраїнського рівня. Забезпечує право громадян на бібліотечне 

обслуговування, вільний доступ до інформаційних ресурсів. Виконує функції науково-дослідного, науково-методичного центру з 

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

політики в бібліотечній справі.  

У 2022 р. робота ХДНБ спрямовуватиметься на виконання цільових завдань Міністерства культури та інформаційної 

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

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

проєктів Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифра), зокрема напряму «Цифрова трансформація бібліотек та 

книговидавничої справи (е-Книга)» (https://plan2.diia.gov.ua/projects), ключових ініціатив Стратегічного плану Міжнародної 

федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) на 2019–2024 рр., міжнародного проєкту «Роль бібліотек у реалізації 

Глобальних цілей сталого розвитку ООН до 2030 р.». Планується розробка, публічне обговорення та затвердження «Стратегії 

розвитку ХДНБ ім. В. Г. Короленка на 2022 – 2026 рр.». 

Значна увага приділятиметься реалізації проєкту «ХДНБ – хаб цифрової освіти». Згідно з Меморандумом про співпрацю 

між Мінцифрою та Українською бібліотечною асоціацією  (УБА), ХДНБ сприятиме розвитку цифрової грамотності, долучившись 

до мережі цифрових хабів національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» (https://osvita.diia.gov.ua/hubs ). 

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

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; якнайширшому 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 можливість бути успішними і впевненими інтернет-користувачами. 

У зв’язку із продовженням в Україні карантинних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, робота ХДНБ 

буде здійснюватися відповідно до ст. 46 КЗпП України, ч.2 ст. 12 Закону України» «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» (від 06 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ, п), п.41-6 Постанови КМУ (від 09.12.2020 №1236), та згідно з п.4 Змін до Переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) від 01.11.2021 № 2393 щодо обов’язкового щеплення працівників підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади (набув чинності від 09.12.2021 

р.), наказами директора ХДНБ, спрямованими на забезпечення безпечного перебування відвідувачів і працівників у приміщенні 

закладу, у т.ч. наказом «Про обов’язкове профілактичне щеплення проти COVID-19» (від 12.11.2021, №114/03-к). За цих умов 

розвиватиметься дистанційний напрям роботи установи. 

 

 

https://osvita.diia.gov.ua/hubs
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1. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. Серед наукових заходів, запланованих на 2022 р., – ювілейна, ХХV 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2022», науково-практичні конференції «Проблеми 

винахідницької і раціоналізаторської діяльності в Харківській області» (проводиться з 2006 р. до Дня винахідника і 

раціоналізатора України, за підтримки Харківської обласної ради Товариства винахідників і раціоналізаторів  (ХОРТВіР), «Досягнення 

українців в галузі ракетобудування та космонавтики» (у межах циклу «Аерокосмічних читань», започаткованих у 2021 р.). 

Фахівці братимуть участь у масштабних наукових заходах, які проводитимуться в Україні, Харкові (формати онлайн, 

офлайн; у межах проєктної діяльності тощо), – в щорічній науково-практичній конференції УБА, Міжнародному форумі молодих 

бібліотекарів УБА (організатор Молодіжна секція УБА), конференціях Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

(НБУ ім. Ярослава Мудрого), Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Харківської державної академії 

культури (ХДАК), Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  (ЦНБ ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна) та інших. 

Забезпечуватиметься участь у XXIІ Міжнародній конференції «Слобожанські читання», яка присвячуватиметься 

відновленню історичної пам’яті, збереженню вітчизняного культурного надбання і проводитиметься з нагоди Міжнародного дня 

пам’яток і визначних місць, Дня пам’яток історії та культури (організатори Управління культури і туризму Харківської 

облдержадміністрації (ХОДА), Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини); ХХVІІІ «Сумцовських 

читаннях» (започаткованих Харківським історичним музеєм ім. М. Ф. Сумцова 1995 р. на честь видатного українського вченого і 

громадського діяча, академіка М. Ф. Сумцова, фундатора та першого директора Музею Слобідської України) тощо. 
 

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Як і раніше, актуальними будуть участь у науково-просвітницьких проєктах НБУ 

ім. Ярослава Мудрого, що реалізуються на всеукраїнському рівні. У формуванні цифрового ресурсу «Українська бібліотечна 

енциклопедія», підготовці 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 Міністерства культури України (МКУ) (від 14.06.2016 р. № 437). Здійснюватиметься підготовка 

матеріалів до десятого випуску огляду науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти (ЗВО) сфери культури 

України за 2016–2020 рр., який розробляє НБУ імені Ярослава Мудрого. 

У межах регіонального корпоративного проєкту «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» 

(http://libenc.korolenko.kharkov.com) запланована підготовка 15 публікацій за участю авторів ХДНБ, бібліотек-партнерів, у т. ч. 

ЗВО та інших. Зокрема працівниками ХДНБ заплановано підготовку енциклопедичних статей «Експертиза цінності документних 

пам’яток у ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників», «Тамм Євген Петрович» та ін. 

Провідними будуть документознавчі, теоретико- та історико-книгознавчі дослідження. 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 2022 р.); колекції українських 

http://libenc.korolenko.kharkov.com/
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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); 

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 памя’ток (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»; за напрямом «Документне пам’яткознавство, книгознавство, бібліотекознавство: актуальні питання теорії 

та практики» – за темами: «Аксіологія документної пам’ятки», «Експертиза цінності документних пам’яток в Україні: 

регламентування роботи та практика, проблемні питання», «Відбір та оцінка книжкових пам’яток у науковій бібліотеці». 

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). 

Продовжаться дослідження «Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «Формування електронного архіву документів 

бібліотеки: зарубіжний і вітчизняний досвід», націлені на розкриття історико-культурного значення ХДНБ, 

«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 в розвиток бібліотечної справи. На базі фондів бібліотеки (меморіального, 

архівного тощо), Державного архіву Харківської області (ДАХО) здійснюватиметься опрацювання матеріалів до розділу «Історія» 

вебсайту ХДНБ («Історіографія», «Будівлі бібліотеки», «Нагороди», «Персоналії бібліотеки»); історії структурних підрозділів, 

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

 

3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Забезпечуватиметься участь у роботі колегіальних органів з удосконалення 

нормативно-правової бази бібліотечної галузі України. Здійснюватиметься моніторинг інноваційних процесів, шляхом їх 

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

методичній та інших напрямах діяльності; формування професійного інформаційно-комунікативного простору; консультаційно-

методична допомога бібліотекам України в удосконаленні їх діяльності. 

Працівники ХДНБ братимуть участь у розробці та громадському обговоренні проєктів нормативно-правових документів з 

бібліотечно-інформаційної діяльності (стандартів, положень, інструкцій). Заплановане проведення ХІІ Всеукраїнської онлайн-

школи бібліотечного журналіста, дистанційного курсу «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові 

навички». Фахівцям на базі Дистанційної академії ВГ «Основа» (ДА ВГ «Основа») будуть запропоновані: дистанційний курс 
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«Бібліотека в цифровому середовищі. Цифрова бібліографія» (https://osnova.d-academy.com.ua/course/biblioteka-v-czyfrovomu-

seredovyshhi-czyfrova-bibliografiya/?fbclid=IwAR1VF2c0wZgPENL_LW0XVPW6mVpr4d5KR-NRLGlGSl6kX6PCsTMAXeBStIo); 

експрес-курси «Цифрова журналістика в школі/в бібліотеці» («Шкільна/Бібліотечна газета: базові навички», «Жанри і 

тренди: базові навички», «Кросплатформні сервіси: базові навички», «Цифрові медіапроєкти в школі/в бібліотеці: базові 

навички»), а також вебінари за темами «SendPulse: інструмент e-mail маркетингу для вчителів та бібліотекарів», 

«Інтерактив в онлайні: сервіси для опитувань і тестувань (Mentimater, Vevox, Kahoot, AnsverGarden), «Сервіс графічного 

дизайну Canva для освітян і бібліотекарів: створюємо візуальний контент». 

Для фахівців публічних бібліотек Харкова буде проведено дводенний тренінг «Бібліотека у віртуальному просторі» 

(спільно з центральною міською бібліотекою ім. В. Г. Бєлінського (ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського)). 

Здійснюватимуться вивчення, аналізування та популяризація бібліотечних інновацій, зокрема зарубіжних, за результатами 

чого планується підготовка чергового випуску дайджесту «БібліоSpace» (вип. 8), який користується значним попитом 

бібліотечної громадськості. Запланована підготовка збірника матеріалів бібліотекознавчих студій «Бібліотекознавець 

Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном», електронних видань «Відповідати на виклики часу. 50-ті: Travel Book методиста 

бібліотеки», «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу “Перець”» тощо. 

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

Харкова, в основному в межах діяльності Харківського обласного відділення (філії) ВГО Українська бібліотечна асоціація  (ХОВ 

УБА), зокрема секції науково-методичної та науково-дослідної роботи; організаційно-методичне забезпечення корпоративних 

проєктів ХДНБ «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», БД «Метабібліографія Харківщини», «Соціальні комунікації: 

зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова», «Електронний зведений каталог періодичних видань», «Бібліотеки 

Харкова», «Взаємодія». Буде актуалізовано віртуальні професійні ресурси ХДНБ – розділ сайту «Бібліотекарям», блог «Школа 

бібліотечного журналіста», сторінку ХОВ УБА тощо. Надаватиметься консультативна допомога бібліотекарям України, у т. ч. в 

дистанційному режимі. Забезпечуватиметься проходження стажування викладачів ЗВО та виробничої практики студентів (за 

запитом). 

Серед пріоритетних – робота, спрямована на професійний розвиток працівників ХДНБ. З цією метою заплановано цикл 

занять за темою «Організація та проведення бібліотечного онлайн-заходу: від задуму до пост-супроводу» (розглядатимуться 

питання формування плану заходу, організаційні та технічні аспекти проведення, просування у соціальних мережах, пост-

супровід – спілкування з учасниками, оформлення сертифікатів, створення електронних сертифікатів за допомогою Microsoft 

Word, Excel та сервісу «Canva», висвітлення результатів заходу в інтернеті тощо). Здійснюватиметься методична підтримка 

загальнобібліотечних проєктів зі створення відеоконтенту для інтернет-представництв ХДНБ. Проводитимуться зокрема заняття: 

«Онлайн-сервіси ХДНБ ім. В. Г. Короленка: як користуватися» (ютуб-канал ХДНБ), Інсталаб «Інстаграм: розширюємо 

можливостi комунiкацiï» (інстаграм-сторінка бібліотеки). 

Забезпечуватиметься участь працівників у національному тестуванні на рівень цифрової грамотності «Дія. Цифрова 

освіта», дистанційних міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-методичних заходах, які проводитимуть 

УБА, найбільші бібліотеки України, Харкова, інші організації. 

https://osnova.d-academy.com.ua/course/biblioteka-v-czyfrovomu-seredovyshhi-czyfrova-bibliografiya/?fbclid=IwAR1VF2c0wZgPENL_LW0XVPW6mVpr4d5KR-NRLGlGSl6kX6PCsTMAXeBStIo
https://osnova.d-academy.com.ua/course/biblioteka-v-czyfrovomu-seredovyshhi-czyfrova-bibliografiya/?fbclid=IwAR1VF2c0wZgPENL_LW0XVPW6mVpr4d5KR-NRLGlGSl6kX6PCsTMAXeBStIo
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4. НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Особлива увага приділятиметься науковому 

обґрунтуванню завдань ХДНБ у контексті пріоритетів МКІП, проєктів Мінцифри та визначеної «Стратегії розвитку ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка на 2022 – 2026 рр.» тощо. 

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 бібліотеки1, науково-методичних рад (нарад) 

відділів. Продовжиться опрацювання регламентуючої документації, відповідно до «Перспективного плану підготовки та 

перегляду організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації ХДНБ 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, платформі IZI.Travel тощо); розміщення інформації про ХДНБ на сайтах 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; поширення інформації у соціальних мережах (на офіційних 

сторінках ХДНБ, структурних підрозділів): у фейсбуці (Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 

https://www.facebook.com/hdnb.korolenko; інстаграмі @librarykorolenko18 ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

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

повідомлень для засобів масової інформації (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 ХОДА, а також нових (за наявності коштів від грантів). 
 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. БІБЛІОТЕКА – ЦИФРОВИЙ ХАБ. Робота буде зосереджена на 

оптимізації бібліотечних процесів за усіма основними напрямами, зокрема з надання послуг користувачам, налагодження 

ефективної комунікації, створенні інтегрованого бібліотечно-інформаційного сервісу, насамперед дистанційного. 

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

https://korolenko.kharkov.com/
http://journalist-library.blogspot.com/
http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/?zx=dbc06b367a70aa84
https://www.facebook.com/hdnb.korolenko
https://www.instagram.com/librarykorolenko18/
https://twitter.com/hgnb_-korolenko
file:///F:/план%20ХДНБ%20%20cl/План%20ХДНБ%20на%202019%20МКУ.doc%23ОРГАНІЗАЦІЯ%20РОБОТИ%20ДОРАДЧИХ%20ОРГАНІВ
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У межах діяльності ХДНБ як офіційного представника мережі цифрових хабів реалізовуватиметься проєкт «ХДНБ – хаб 

цифрової освіти»: робота з формування цифрових навичок користувачів, бібліотекарів (проведення курсів з опанування 

інформаційних технологій для людей старшого віку, заняття клубів «КЛІК», онлайн-консультування, створення відеороликів, 

навчання працівників на дистанційних курсах, вебінарах, тренінгах тощо)2. 
Як і раніше, пріоритетна увага приділятиметься створенню цифрового контенту: підготовці матеріалів до Державного 

реєстру національного культурного надбання, створенню цифрових копій унікальних документів. У межах формування 

електронної бібліотеки «Культура України» (координатор НБУ ім. Ярослава Мудрого) планується оцифрувати 22 видання з 

фонду ХДНБ. Відповідно до наказу МКУ «Про затвердження Порядку формування зведеного каталогу оцифрованих видань» (за 

№ 360 від 25.05.2016) щокварталу надаватиметься бібліографічна інформація про оцифровані видання. Здійснюватиметься 

поповнення електронної колекції літературно-мистецьких журналів Харкова першої третини ХХ ст.  

Актуальним буде представлення послуг та сервісів, цифрових продуктів, своєчасне інформування про всі аспекти діяльності 

та здобутки бібліотеки шляхом забезпечення інтернет-представництва. Планується створення нових розділів сайту «Підрозділи 

ХДНБ», «Бібліотекарям», «Відео ХДНБ», переведення існуючих розділів на нову платформу WordPress. 

Планується продовження цифровізації бібліотечної діяльності. Упроваджуватимуться інноваційні методи роботи.  

Для забезпечення інклюзивності бібліотечних послуг планується адаптація сайту для слабозорих користувачів. 
 

6. УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТНИМИ РЕСУРСАМИ. Головною метою залишатиметься забезпечення якісного формування 

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

знання. Основними джерелами документозабезпечення бібліотеки будуть: обов’язковий безоплатний примірник документів 

України; передплата періодичних видань та закупівля книг (за умови отримання бібліотекою відповідних коштів); 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. Передбачається орієнтація на всі категорії користувачів з метою 

забезпечення відповідності складу фонду їхнім потребам, динамічному розвитку і досягненню максимального використання 

джерел на цифрових та нонцифрових носіях. Перш за все це: офіційні документи; наукові та виробничі видання; 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 зміцнення контактів з видавництвами, редакціями, книжковими фабриками; 
контроль за одержанням періодичних видань, книг, документів, що включені до обов’язкового примірника (ОП); 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, 

                                                 
2 Більш детально у розділі плану «Бібліотека – хаб цифрової освіти»  
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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 фонду нормативних документів відділу науково-інформаційного зебезпечення інноваційних процесів 
(ВІП) продовжуватиметься моніторинг сайтів національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») та інших агентів з 
розповсюдження копій нормативних документів (ТзОВ «Леонорм», ТОВ Видавництво «Форт», ДП «Харківстандартметрологія», 
ПРАТ ХЦНТЕІ); виявлення інформації про національні стандарти, каталоги та інформаційні видання, розроблені національним 
органом стандартизації, міждержавні та міжнародні стандарти для складання списку замовлень офіційних паперових копій НД. 

Планові показники надходження видань складають: 40000 прим. нових надходжень, у т.ч. 18210 прим. книжкових видань, 
1400 брошур, 10000 прим. журналів, 400 комплектів газет, 7000 авторефератів дисертацій, 2000 продовжуваних видань, 
280 нотних, картографічних та образотворчих, 400 прим. електронних документів та 310 ін. Фонд ХДНБ поповниться на 33850 
прим. українською мовою, 4015 – мовами національних меншин, 2135 прим. – іноземними. Буде вилучено з бібліотечного фонду 
20200 прим. застарілих, зношених та непрофільних документів. 

До обмінного фонду планується надходження 7000 прим., 1000 з яких буде передано до фонду ХДНБ, 6000 – до бібліотек 
та інших установ України. Сприятиме цьому розміщення інформації про наявність документів в обмінному фонді ХДНБ на 
вебсторінці та інші види інформування бібліотек-партнерів. За міжнародним книгообміном у 2022 році заплановано надходження 
200 документів і надсилання партнерам 101 прим. видань. 

Пріоритетною залишається робота з організації та збереження документних ресурсів за умов забезпечення оперативного 
доступу користувачів до документів на будь-яких носіях інформації. Продовжуватиметься системна діяльність зі збереження 
матеріальної основи документів: контроль за фізичним станом документів, дотримання оптимальних умов зберігання та 
використання документів, підтримка санітарно-гігієнічного режиму. Згідно з «Положенням про інвентаризацію активів і 
зобов’язань» та «Перспективним графіком проведення інвентаризації підсобних та спеціалізованих фондів ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка», продовжиться інвентаризація бібліотечного фонду, зокрема фонду основного зберігання відділу наукової 

організації і використання основного фонду (ВОФ) (275 тис. прим.), фонду документних пам’яток НДВК (82 тис. прим.), 
спеціалізованого фонду ВІП (18 тис. прим.). З метою відображення достовірної інформації в електронному каталозі 
здійснюватиметься звіряння фонду журналів з генеральним алфавітним каталогом (37 тис. прим.).  

Відповідно до «Перспективного плану формування та розширення колекцій ФДП» продовжиться відбір та передача 
документів з основного фонду ВОФ до ФДП НДВК з метою формування та розширення колекцій документних пам’яток 
бібліотеки, удосконалення структури ФДП, забезпечення оптимальних умов його зберігання і використання. Зберігання 
документних пам’яток буде організовано у відповідності до державних стандартів. З метою поліпшення умов обліку, зберігання 
та використання пам’яток, компактнішого їх розміщення у фондосховищі плануються комплекс робіт з пересування та 
раціонального розміщення колекцій ФДП у фондосховищі. А саме: заходи з удосконалення системи комплексного та 
спеціального зберігання особливо рідкісних та цінних пам’яток, колекції рукописних книг та архівних документів, архівних 
фондів особового та офіційного походження; редагування текстових та цифрових табличок-орієнтирів фондами, колекціями, 
стелажами, полицями, сейфами; технічні роботи. 

Продовжиться оцифрування документів з основного фонду. 
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7. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. ХДНБ продовжує максимально повно задовольняти потреби користувачів 

шляхом оновлення та впровадження у практику роботи нових дистанційних форм обслуговування, надання доступу до світових 

інформаційних ресурсів. Пріоритетною буде робота з інформаційної соціалізації користувачів, навчання цифровій грамотності. 

Оперативності сприятимуть робота служби онлайн-замовлення (попереднього замовлення: 

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

дистанційно. Продовжиться обслуговування абонентів за допомогою служби ЕДД (http://korolenko.kharkov.com/e-dostavka.html), 

за запитами 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 

їхніх вимог, у т. ч. віддалених. 

Бібліографічне інформування та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів буде спрямованн 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 

користувачів різних категорій. Продовжиться оперативне безкоштовне надання послуг користувачам на базі інтернет-центру, а 

також інформаційно-ресурсного центру.  

Пріоритетною буде робота з інформаційної соціалізації користувачів, цифрової грамотності. ХДНБ братиме участь у 

реалізації проєкту «Дія. Цифрова освіта», спрямованого на підвищення цифрової грамотності українців. Проєкт має онлайн-

складову – платформу, де розміщені безкоштовні курси з цифрової грамотності, і офлайн-складову – мережу партнерських хабів 

цифрової освіти. ХДНБ, як офіційний хаб проєкту, з березня 2020 р. надає безкоштовний доступ користувачам до навчання на 

національній онлайн-платформі з цифрової грамотності, консультаційну допомогу щодо навчання на сайті osvita.diia.gov.ua. 

Комплекс заходів заплановано в межах Європейського тижня цифрової грамотності (All Digital Week) ‒ щорічної 

інформаційно-просвітницької кампанії з цифрового включення та розширення можливостей, яка проводиться у бібліотеках, 

громадських центрах, школах та інших місцях по всій Європі з ініціативи європейської асоціації ALL DIGITAL, у співпраці з 

різними партнерами на місцевому, національному та європейському рівнях. 

У 2022 р. здійснюватиметься реалізація проєктів з цифрової та медіаграмотності – «Захистити себе від засилля фейків», 

«Школа цифрової грамотності», продовжиться навчання основам цифрової грамотності для користувачів похилого віку. Для 

членів клубів «КЛІК» та «ONLINE» заплановано 26 засідань. Планується залучення учасників клубу «КЛІК» до «Школи цифрової 

грамотності», проведення заходів з підвищення медіаграмотності користувачів та співробітників.  

http://korolenko.kharkov.com/zamovlennia-online.html
http://korolenko.kharkov.com/e-dostavka.html
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Комплекс заходів буде проведено до щорічного Міжнародного тижня відкритого доступу. Зокрема, у співпраці з ГО 

«Вікімедіа Україна», з якою бібліотека успішно співпрацює останніми роками (тренінги з написання статей до української вільної 

енциклопедії, «Вікімарафон», тематичні Вікітолоки тощо). 

 

8. 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. Триватиме робота клубів за 

інтересами – клубів інтернет-користувачів («КЛІК», «ОНЛАЙН»), «Краєзнавець», Клубу інтелектуального кіно, Кіноклубу 

«Захист прав людини», Клубу спілкування англійською мовою «Polyglot Club», Німецького розмовного клубу «Rednerwerkstatt 

Kharkiw», Есперанто-клубу «Ардо», «У колі друзів» (Пушкінський клуб), Клубу лікувально-оздоровчих технологій та інших. З 

огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні, зокрема на Харківщині, культурно-просвітницька функція буде реалізована 

значною мірою шляхом використання онлайн-сервісів. 

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 ювілейних і пам’ятних дат, вшанування видатних учасників Української 

революції 1917–1921 рр., Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня Конституції України, Дня Державного 

Прапора України, Дня Незалежності України, Дня українського козацтва, Дня пам’яті героїв Крут, вшанування пам’яті жертв 

Голодомору в Україні 1932–1933 рр. 

З метою вшанування видатних діячів науки, культури та освіти України, популяризації їхнього доробку, 

заплановані заходи до 350-річчя від дня народження українського політичного, державного, військового діяча, гетьмана України, 

поета, публіциста, автора першої української Конституції П. С. Орлика (1672–1742), 300-річчя від дня народження українського 

просвітителя-гуманіста, філософа, богослова, поета, педагога, музиканта Г. С. Сковороди (1722–1794), 305-річчя від дня 

народження українського філософа, письменника, педагога, церковного і культурного діяча Г. О. Кониського (1717–1795),  

255-річчя від дня народження українського історика, археолога, бібліографа, церковного діяча Є. О. Болховітінова (1767–1837), 

215-річчя від дня народження українського етнографа, публіциста, мовознавця, священника Й. І. Лозинського (1807–1889),  

180-річчя від дня народження українського композитора, піаніста, фольклориста, педагога, громадського діяча, фундатора 

української композиторської школи М. В. Лисенка (1842–1912), 195-річчя від дня народження українського поета, байкаря, 

драматурга, театрального критика, видавця, громадського діяча Л. І. Глібова (1827–1893), 160-річчя від дня народження 

українського архітектора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР О. М. Бекетова (1862–1941), 150-річчя від дня народження 

української оперної співачки, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР С. А. Крушельницької (1872–1952), 145-річчя від дня 

народження: українського письменника, актора, режисера, бандуриста, композитора, етнографа, педагога, театрального і 

громадсько-політичного діяча Г. М. Хоткевича (1877–1938), українського композитора, хорового диригента, піаніста, педагога, 
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збирача музичного фольклору, музично-громадського діяча М. Д. Леонтовича (1877–1921), 140-річчя від дня народження 

української письменниці, драматурга, перекладача, педагога Х. О. Алчевської (1882–1931), українського історика, публіциста, 

літературознавця, бібліографа, дипломата, громадського і політичного діяча Д. І. Дорошенка (1882–1951), українського історика, 

мистецтвознавця, архівіста, музейного діяча В. Л. Модзалевського (1882–1920) та українського музикознавця, піаніста, педагога 

Й. М. Миклашевського (1882–1959). 130-річчя від дня народження українського драматурга, педагога, громадського діяча 

М. Г. Куліша (1892–1937); українського живописця та мистецтвознавця, дослідника історії українського мистецтва 

Д. А. Горняткевича (1892–1980) та української письменниці М. М. Тарновської (1892–1975), які мешкали у США, 125-річчя від 

дня народження українського письменника, літературного критика, сценариста А. В. Головка (1897–1972) та українського поета і 

перекладача, священика, заслуженого діяча польської культури Бориса Тена (Хомичевський Микола Васильович) (1897–1983) та 

інших діячів. 

У межах краєзнавчої діяльності буде актуалізовано інтернет-портал «Краєзнавство», що забезпечує вільний доступ 

громадян до потужних інформаційних ресурсів ХДНБ про історичний розвиток та сьогодення Харківщини, блог «Історія 

Харкова у пам’ятних дошках», який користується незмінно великим попитом віддалених користувачів України та зарубіжжя.  

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

Слобожанщини присвячуватимуться засідання клубу «Краєзнавець», на яких передбачається розглянути теми з історії 

культурного, наукового, мистецького життя нашого краю, в т.ч. через формування відеороликів та їх демонстрацію для певних 

груп користувачів (членів клубу «Краєзнавець») на ютуб-каналі. Засідання клубу мають не лише пізнавальний характер, а й 

служать місцем спілкування. За участю вчених, громадських діячів, дослідників обговорюватимуться такі теми: «Майстер слова 

Інна Мельницька», «Про Харків віршами і прозою», «Історія реклами на сторінках харківських видань: за матеріалами 

віртуального проєкту ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «160 років з дня народження видатного географа і мандрівника 

А. М. Краснова», «100 років з дня народження видатного лінгвіста Ю. В. Кнорозова», «Сторінками історії Харкова на тролейбусі 

№ 50 (пл. Конституції – сел. П’ятихатки)» тощо. 

Традиційно насиченою буде науково-просвітницька та інформаційна робота з популяризації науково-технічних, 

екологічних знань, інформаційного забезпечення інноваційного розвитку, яка з огляду на карантинні заходи 

здійснюватиметься здебільшого дистанційно. Більшість із запланованих за цим напрямом заходів проводитиметься за циклами 

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

продукт галузі та регіону», «Екологія довкілля». 

Заплановане проведення науково-практичних конференцій «Проблеми винахідницької і раціоналізаторської діяльності в 

Харківській області» (до Дня винахідника і раціоналізатора України, за підтримки ХОРТВіР, департаменту науки і освіти 

ХОДА), «Досягнення українців в галузі ракетобудування та космонавтики».  

Продовжить свою роботу Школа молодого винахідника (працюватиме протягом року за підтримки патентно-правової 

фірми «Inventa», ХОРТВіР, харківських науковців та викладачів ЗВО). Її слухачами будуть студенти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), Державного біотехнологічного університету, Національного 

університету цивільного захисту України (НУЦЗУ), Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 
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студенти коледжів, учні загальноосвітніх шкіл Харкова. Робота Школи розпочнеться, як і раніше, заходами приуроченими до Дня 

дитячих винаходів, зокрема майстер-класом з технічної творчості «Винахіднику початківцю». З лютого для студентів 

проводитимуться практичні заняття, тренінги, презентації винаходів, творчі зустрічі, огляди літератури, спеціалізовані екскурсії, 

буде підготовлена віртуальна виставка «Як стати винахідником» тощо. ХДНБ братиме участь у проведенні щорічного конкурсу 

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

інтелектуальної власності), де відбудеться підбиття підсумків цього конкурсу, в науково-практичному семінарі «Актуальні 

питання інтелектуальної власності в Україні» (до другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Інтелектуальна власність»). 

Розпочнеться підготовка циклу відеороликів «5 хвилин про винахідництво» – розповідей для молоді про основи 

винахідництва, неординарні винаходи, геніальних винахідників. Здійснюватиметься також підготовка буктрейлеру на книгу 

«Думай як Леонардо да Вінчі».  

У межах циклу «Конкурентоспроможність – продукт галузі і регіону» будуть проведені традиційна обласна науково-

практична конференція «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області» (до Дня 

винахідника і раціоналізатора України, у співпраці з ХОРТВіР, за підтримки департаменту науки і освіти ХОДА), тиждень 

винахідника (для викладачів та студентів Національного університету цивільного захисту України), дні інформації «Технології 

та інновації (в харчовій галузі,  аграрному секторі, медицині)» тощо. 

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

Сергієм Корольовим», до 115-річчя від дня народження С. П. Корольова, «Космізм Григорія Сковороди» (до 300-річчя від дня 

народження філософа), «Геній, що розгадав таємницю писемності Майя» до 100-річчя від дня народження Ю. В. Кнорозова. 

Традиційно поповнюватимуться віртуальні ресурси «З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини», 

«Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка». До циклу «Зроблено в 

Україні» буде підготовлена віртуальна виставка «О. Д. Засядко – конструктор бойових ракет». До професійних свят та 

знаменних і пам’ятних дат готуватимуться тематичні виставки3. 

У межах Аерокосмічних читань будуть проведені тематичні зустрічі з нагоди 25-річчя польоту в космос Л. К. Каденюка 

та вечір пам’яті Г. М. Тупало «Зірка на ім’я «Тупала»». 

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

міською громадською організацією «Енергія миру» ХДНБ братиме участь у ХVIІ Еко-Енерго-Конкурсі. Проводитимуться екоквести, 

лекції, майстер-класи, тематичні виставки, виїзні семінари, екскурсії, екоакції «На допомогу природі», «Збережи ялинку» та інші 

заходи, орієнтовані на молодь та фахівців різних галузей. У межах циклу «Наука на сторожі здоров’я нації» запланована 

трибуна вченого «Боротьба з COVID-19», робота Клубу лікувально-оздоровчих технологій тощо. 

 

                                                 
3 Див. додаток «План виставок» 
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9. МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ. Продовжиться співпраця з посольствами (консульствами) зарубіжних країн, 

представництвами міжнародних центрів, культурними інститутами та іншими установами у реалізації спільних проєктів. Згідно з 

проєктом «Австрійські бібліотеки за кордоном», який реалізується за підтримки Федерального міністерства з європейських та 

міжнародних питань Республіки Австрія (ХДНБ бере участь з 1996 р.), здійснюватиметься діяльність Австрійської бібліотеки у 

Харкові, за сприяння Посольства Республіки Австрія в Україні, Австрійського культурного форуму, Українсько-австрійського 

центру співробітництва з питань науки, освіти і культури (OеAD) у Львові. Забезпечуватимуться участь у реалізації 

Міжнародного проєкту «SprachWanderCamp – 2022», проведенні VIII міжнародного семінару з підвищення кваліфікації 

викладачів німецької мови м. Харкова та області. Здійснюватиметься, як і раніше, робота з підготовки та проведення наукових 

тематичних вечорів «Wissenschaftliche Österreich-Abende», забезпечення діяльності Австрійського розмовного клубу 

«VindobonaCamp» тощо. 

За проєктом «Німецькі читальні зали», який реалізується за підтримки Центрального управління Ґете-Інституту 

(м. Мюнхен, Німеччина; ХДНБ бере участь з 1996 р.) забезпечуватиметься робота Німецького читального залу у Харкові, у 

співпраці з Ґете-Інститутом в Україні, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Будинком Нюрнберга (Харків), 

Товариством побратимства Харків – Нюрнберг. Забезпечуватиметься також участь у конкурсах та проєктах Ґете-Інституту в 

Україні «Тижні Німеччини в Україні – 2022», «Заочний абонемент. Україна», «Onleihe – E-Books та E-Reader» тощо. 

Продовжиться реалізація Міжнародного літературного проєкту «Польська полиця» (Polska Półka), за сприяння 

Посольства Республіки Польща у Києві / Генерального консульства Республіки Польща у Харкові, проєкту «Французька весна в 

Україні 2022» Посольства Франції в Україні (підтримується ХДНБ з 2006 р.), у межах якого запланована участь у культурних 

заходах (зустрічі з сучасними французькими письменниками, художниками тощо), спільно з Альянс Франсез м. Харкова. 

ХДНБ співпрацюватиме із зарубіжними бібліотечними закладами за напрямком міжнародного документообміну 

(з 32 бібліотеками), наукової та іншої роботи.  
 

10. РОБОТА З КАДРАМИ. Особлива увага буде зосереджена на питаннях формування сприятливого мікроклімату, 

розвитку професійної ерудиції працівників бібліотеки, освоєння нових професійних знань та компетентностей.  

Співробітники будуть опановувати освітні серіали, запропоновані на платформі «Дія. Цифрова освіта» 

(https://osvita.diia.gov.ua/courses), проходити національний тест на рівень цифрової грамотності «Цифрограм» 

(https://osvita.diia.gov.ua/digigram). 

Комплекс заходів заплановано з метою охорони праці співробітників, протидії поширенню коронавірусної інфекції, 

пожежної безпеки. Згідно з рекомендаціями МОЗ України та наказами директора ХДНБ, проводитимуться заходи спрямовані на 

забезпечення безпечного перебування працівників у приміщенні закладу, дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.  

Продовжиться робота, орієнтована на стимулювання праці та заохочення співробітників за високоефективну працю та 

вагомий особистий внесок у розвиток бібліотеки та галузі в цілому.  

https://osvita.diia.gov.ua/courses
https://osvita.diia.gov.ua/digigram
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2022 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, що обслуговуються усіма 

структурними підрозділами 

59600 17030 17900 9745 14925 

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

– абонентів МБА та ЕДД 3000 1190 1195 230 385 

Кількість відвідувань 296400 82375 81075 50800 82150 

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)  63015 15915 15700 15700 15700 
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1. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Зміст роботи Результати виконання 

Підготовка проєктів нормативних та інших документів 

з бібліотечної справи 

Підготовка матеріалів за запитами МКІП України, інших установ. 

Участь у колегіальних органах управління 

Участь у дорадчих органах МКІП Адміністрація. 

Участь у стратегічних сесіях, засіданнях міжвідомчих 

комісій, робочих груп (за запитом) 

Адміністрація. 

Координаційна рада з питань захисту прав інтелектуальної 

власності при Департаменті науки і освіти ХОДА 

Патентний повірений України, бібліотекар ВІП Є. С. Стогній. 

 

 

2. БІБЛІОТЕКА – ХАБ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ 

 

№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Результат 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» 

 Перегляд серіалів проєкту «Дія. Цифрова освіта», проходження 

тестів з цифрової грамотності, отримання сертифікатів 

    

1.  Кількість користувачів, що переглянули серіали проєкту «Дія. 

Цифрова освіта» 

Кількість 

користувач

ів 

I–IV кв. ІБВ, ВОК, 

СЦ, інші 

відділи 

 

2.  Кількість консультацій користувачам щодо серіалів проєкту «Дія. 

Цифрова освіта» 

Кількість 

консультац

ій 

I–IV кв. Відділи  

3.  Кількість працівників, що переглянули серіали проєкту «Дія. 

Цифрова освіта» 

Кількість 

працівників 

I–IV кв. Відділи   

4.  Кількість працівників бібліотеки, які мають сертифікат Цифрограму Кількість 

працівників 

I–IV кв. Відділи  
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Результат 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

5.  Проходження працівниками тестування на рівень цифрової 

грамотності Цифрограм, отримання сертифікатів 

Кількість 

сертифікатів 

I–IV кв. Відділи  

 Формування цифрових навичок користувачів 

 Послуги з опанування цифрової грамотності     

6.  Відеоуроки з цифрової грамотності «Як записатися до бібліотеки», 

«Як одержати документ»  

відеоуроки II, III кв. ВОК  

 Заняття з опанування інформаційних технологій:     

7.  − Курси цифрової грамотності заняття I–IV кв. ВОК, ІБВ  

8.  − «Смартфон для користувачів» заняття I–IV кв. СЦ  

9.  − Клуб «ONLINE» засідання 

клубу 

I–IV кв. 

ВОК, ІБВ  

10.  − Клуб Інтернет-користувачів «КЛІК» засідання 

клубу 

I–IV кв. 

ІБВ  

11.  − «Використання онлайн-курсів з інтелектуальної власності на 

провідних платформах EPO» 

заняття І кв. ВІП 

 

12.  Консультації для користувачів (в т.ч. онлайн) консультац

ії 

I–IV кв. ВІП, 

ВОК, ІБВ, 

ВБІСТ  

13.  Знайомство з онлайн-сервісами та БД ХДНБ заходи I–IV кв. ВОК, ІБВ  

14.  Лекції з основ інформаційної культури лекції I–IV кв. ІБВ  

15.  Віківишколи для волонтерів з написання та редагування статей до 

Вікіпедії 

заняття I–IV кв. ІБВ  

16.  Проєкт «Школа цифрової грамотності» зняття І–ІV кв. ІБВ  

17.  Інтерактивні форми з використанням онлайн-ресурсів (марафони, 

ігри, батли, квести, конкурси, вікторини),  

заходи I–IV кв. ВУ, ВІП, 

КБ, ІБВ, 

ВОК, 

інші 

 

18.  Тематичні Всеукраїнські діджитал інтелектуальні студентські батли 

(спільно з Науковою бібліотекою Київського національного 

університету культури і мистецтв (КНУКІМ)) 

заходи І–ІV кв. НМР За 

підтримки 

ХОВ УБА 
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Результат 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Формування цифрових навичок бібліотекарів 

 Організация дистанційних курсів     

19.  Дистанційний курс «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. 

Інстаграм: базові навички» 

заходи ІІ-ІІІ кв. Заст 

директора 

Л.В. 

Глазунова 

НМР  

 

20.  Експрес-курси «Цифрова журналістика в школі/в бібліотеці»: 

«Шкільна/Бібліотечна газета: базові навички»; «Жанри і тренди: 

базові навички»; «Кросплатформні сервіси: базові навички»; 

«Цифрові медіапроєкти в школі/в бібліотеці: базові навички». 

онлайн-

заняття 

I–IV кв. Заст 

директора 

Л.В. 

Глазунова, 

НМР 

На базі 

ДА ВГ 

«Основа» 

21.  Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Цифрова 

бібліографія» (https://osnova.d-academy.com.ua/course/biblioteka-v-

czyfrovomu-seredovyshhi-czyfrova-

bibliografiya/?fbclid=IwAR1VF2c0wZgPENL_LW0XVPW6mVpr4d5K

R-NRLGlGSl6kX6PCsTMAXeBStIo)  

дистанційн

ий курс 

І–ІV кв. Заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова 

НМР 

На базі 

ВГ 

«Основа» 

 Вебінари, курси, заняття, тренінги, конференції     

22.  «Організація та проведення бібліотечного онлайн-заходу: від задуму 

до пост-супроводу» 

заняття I–IV кв. НМР Для 

працівникі

в ХДНБ 

23.  «Електронна статистика показників роботи бібліотеки: як робити 

швидко та правильно» 

заняття I–IV кв. НМР  

24.  «Платформа IZI.Travel. Розробляємо аудіогід бібліотекою» заняття I–IІІ кв. СЦ, НМР Для 

працівникі

в ХДНБ 

25.  Інсталаб «Інстаграм: розширюємо можливостi комунiкацiï» заняття I–IV кв. НМР  

26.  Вебінари «SendPulse: інструмент e-mail маркетингу для вчителів та 

бібліотекарів», «Інтерактив в онлайні: сервіси для опитувань і 

тестувань (Mentimater, Vevox, Kahoot, AnsverGarden)», «Сервіс 

графічного дизайну Canva для освітян і бібліотекарів: створюємо 

візуальний контент» та ін. 

вебінари I–IV кв. Заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова 

НМР 

На базі 

ДА ВГ 

«Основа 
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Результат 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

27.  Цикл «Профігайд сучасного бібліотекаря»: заняття “Бібліотечний 

вебсерфінг, світ браузерів та їх приховані можливості”, «Можливості 

сервісів Google для бібліотечної діяльності» 

заняття I–IV кв. НМР  

28.  Цикл занять зі створення відео-інструкцій «Онлайн-сервіси ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка: як користуватися» (для ютуб-каналу ХДНБ) 

заняття ІІ кв. Заст. 

директора 

А.В. Підга

йна, НМР 

 

29.  ХІІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста заходи квітень Заст. 

директора 

Л.В. 

Глазунова 

НМР 

 

30.  «Бібліотека у віртуальному просторі» (спільно з 

ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського) 

тренінги травень НМР Для 

публічних 

бібліотек  

 Участь в інформаційно-просвітницьких проєктах, дистанційних курсах, онлайн-навчання 

31.  Європейський тиждень цифрової грамотності (All Digital Week) 

(щорічна кампанія з цифрового включення та розширення 

можливостей; організований європейською асоціацією ALL 

DIGITAL) Участь у всеукраїнських заходах УБА, запланованих у 

межах Тижня (онлайнові конференція, марафон бібліотек-хабів 

цифрової освіти тощо), інших установ 

заходи березень відділи  

32.  Участь у Всесвітньому тижні медійної та інформаційної грамотності заходи жовтень відділи  

33.  Місяць цифрової грамотності-2022 (в межах проєкту Мінцифри Дія. 

Цифрова освіта). Участь у акціях УБА 

заходи листопад ВБІСТ, 

відділи 

 

34.  Онлайн-курси, вебінари, тренінги, конференції УБА  заходи I–IV кв. відділи   

 Рекламна інформація 

 Рекламна кампанія щодо просування проєкту «Дія. Цифрова освіта» 

/діяльності хабу: 

    

35.  – підготовка публікацій, оголошень; відгуки користувачів публікації, I–IV кв. ВІП, ІБВ  
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Результат 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

матеріали ВОК, СЦ,  

36.  – підготовка рекламних буклетів буклет I–IV кв. СЦ  

37.  – проведення акцій, опитувань опитування 

акції 

I–IV кв. ВІП, ІБВ 

ВОК, СЦ,  

 

38.  – фотосесії для підготовки публікацій, рекламних буклетів фотомате-

ріали 

I–IV кв. ВБІСТ  

39.  Рекламна кампанія щодо участі бібліотеки в Європейському тижні 

цифрової грамотності  

заходи березень відділи  

 

3. НАУКОВА РОБОТА 

 

3.1 УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, КОЛЕГІЙ, РЕДКОЛЕГІЙ 

 

Назва колегіального органу Працівники, які братимуть участь у роботі 

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна (К 64.051.07)  

Завідувач НДВК, професор кафедри інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи (ІБАС) ХДАК, доктор філол. наук, заслужений 

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 ІБАС ХДАК, доктор філол. 

наук, заслужений працівник культури України І. Я. Лосієвський 

(член ради). 

Колегія ДАХО Завідувач відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка (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). 
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Назва колегіального органу Працівники, які братимуть участь у роботі 

Редколегія збірника наукових праць «Вісник Харківської 

державної академії культури» 

Завідувач НДВК, професор кафедри ІБАС ХДАК, доктор філол. 

наук, заслужений працівник культури України І. Я. Лосієвський 

(член редколегії). 

 

 

3.2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, ІНШИХ ЗАХОДІВ 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатори Примітки 

1 2 3 4 5 

1.  Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. Цифрова 

бібліографія» 

І–ІV кв. Заст. 

директора 

Л. В. Глазун

ова, НМР 

Партнер 

ХОВ 

УБА. 

 На базі 

ДА ВГ 

«Основа 

2.  Експрес-курси «Цифрова журналістика в школі/в бібліотеці»: 

«Шкільна/Бібліотечна газета: базові навички»; «Жанри і тренди: базові навички»; 

«Кросплатформні сервіси: базові навички»; «Цифрові медіапроєкти в школі/в 

бібліотеці: базові навички». 

І–ІV кв. 

3.  Дистанційний курс «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: 

базові навички» 

ІІ–ІІІ кв. 

4.  Науково-практична конференція «Досягнення українців в галузі 

ракетобудування та космонавтики» (в межах «Аерокосмічних читань») 

лютий ВІП Партнер 

ХОВ УБА 

5.  Засідання круглого столу «Молодь. Інновації. Майбутнє». До Міжнародного дня 

інтелектуальної власності 

квітень ВІП  

6.  ХІІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста  квітень Заст. 

директора 

Л. В. Глазуно

ва, НМР 

Партнер 

ХОВ УБА 

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

заходів зі збереження національної культурної спадщини»  

травень НДВК Партнер 

ХОВ УБА 

8.  Тренінг «Бібліотеки у віртуальному просторі» травень НМР  

9.  Науково-практична конференція «Проблеми винахідницької і 

раціоналізаторської діяльності в Харківській області». До Дня винахідника і 

вересень ВІП Спільно з 

ХОРТВіР 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Організатори Примітки 

1 2 3 4 5 

раціоналізатора України Партнер 

ХОВ УБА 

10.  Науково-практичний семінар з питань захисту інтелектуальної власності в 

Україні та Європі 

вересень ВІП  

11.  ХХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 

2022» 

жовтень Дирекція, 

НМР, НДВК 

Партнер 

ХОВ УБА  

12.  Інші заходи    

 

 

3.3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

3.3.1 Участь у проведенні загальнодержавних (всеукраїнських) досліджень 

 Підготовка матеріалів до Державного реєстру національного 

культурного надбання4 

   
 

 – відбір та 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 0,2 а.а. ІІ–IV кв. відділи  

 Підготовка матеріалів до огляду науково-дослідної роботи 

бібліотек та ЗВО сфери культури України за 2016-2020 рр. 

0,5 а.а. І кв. НМР, 

відділи 

Запит НБУ 

ім. Ярослава 

Мудрого 

3.3.2 Проведення регіональних досліджень 

 «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» (регіональний 15 публ. І–IV кв. ХДНБ, Спільно з 

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

затвердженого наказом МКУ від 14.06.2016 № 437, за новою структурою. 
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№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

цифровий проєкт) інші б-ки архівами, 

музеями  

 – компонування матеріалу, наукове редагування статей 15 статей І–ІV кв. НМР, заст. 

директора 

Л. В. Глазу

нова, НВВ 

 

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

статей) 

4,5 а.а. І–IV кв. Авторська 

група 

ХДНБ, 

партнери 

 – написання енциклопедичних статей5 15 статей І–IV кв. так само Так само 

 – актуалізація електронного ресурсу «Бібліотечна енциклопедія 

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

статей) 

20 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 

інтернеті (вивчення, аналіз ресурсів, збір даних) 

50 сайтів І–IV кв. КБ  

 Документне пам’яткознавство, книгознавство, 

бібліотекознавство: актуальні питання теорії та практики 

    

 Аксіологія документної пам’ятки 0,5 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 Експертиза цінності документних пам’яток в Україні: 

регламентування роботи та практика, проблемні питання 

0,3 а.а. І–ІІ кв. НДВК  

 Відбір та оцінка книжкових пам’яток у науковій бібліотеці  0,3 а.а. ІІІ–ІV кв. НДВК  

 Документознавча експертиза     

 Державна експертиза культурних цінностей (рукоп. кн. та друк)6      

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

 – підготовка експертних висновків 10–15 І–ІV кв. НДВК  

                                                 
5 Див. додаток 5 «Нонелектронні та електронні ресурси бібліотеки. Публікації працівників» 
6 Робота здійснюється за заявами державних установ та фізичних осіб згідно з «Порядком проведення державної експертизи культурних цінностей», 

затверджених постановою КМУ від 26.08.2003 р. №1343, із змінами і доп. 2006 р. 

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

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

– відмова від проведення державної експертизи: підготовка 

експертних листів-довідок про попередній огляд об’єктів 

експерт. 

висновків 

 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  

 Експертиза цінності документів з метою відбору до ФДП ХДНБ 

(дослідження об'єктів експертизи; підготовка експертних 

висновків)  

40 І–ІV кв. НДВК Первинна, 

повторна 

та інші  

 Колекції документних пам’яток у фондах ХДНБ: історія 

формування, характеристика складу 

    

 Колекція кириличних рукописних книг XIV–XVIII ст. 

(палеографічне та текстологічне дослідження, матеріали до нових 

редакцій наукових описань) 

0,3 а.а. І–ІІ, IV кв. НДВК 
 

 Колекція українських та іноземних стародруків XVI–XVIII ст. 

(історико-книгознавче та мистецтвознавче дослідження, матеріали 

до рекаталогізації пам’яток, наукових публікацій, зокрема 

електронних):  

1 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 – колекція іноземних стародруків (XVIII ст.)     

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

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

 Колекції книжкових пам’яток XIX–XX ст. – пам’яток юридичної 

науки, харківських друків (історико-книгознавче дослідження, 

матеріали до бібліографічних описів пам’яток, наукових 

публікацій, зокрема електронних) 

1 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 
Автографічні документи у фондах ХДНБ (атрибуція, підготовка 

матеріалів до бібліографічних описів, наукових публікацій) 

0,5 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 
Колекція рідкісних та цінних періодичних видань XVIII–XX ст. 

(матеріали до бібліографічних описів та рекаталогізації пам’яток) 

0,2 а.а. І–ІV кв. НДВК  

 Колекція книг з екслібрисами (збір, обробка, аналіз та узагальнення 0,2 а.а. І–ІV кв. НДВК  



25 

 

№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
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1 2 3 4 5 6 

даних, підготовка матеріалів до бібліографічних описів та 

спеціалізованих описів книжкових знаків, наукових публікацій) 

 

Архівні пам’ятки ХХ ст., окремі документи (доповнення до 

наукових описань, матеріали до наукового повідомлення та 

публікації) 

0,5 а.а. ІІ–ІV кв. НДВК  

 

Особові архівні фонди та особові бібліотеки діячів науки та 

культури у складі ФДП (дослідження складу, підготовка повних 

корпусів наукових описів фондів та матеріалів до нових редакцій та 

електронних версій фондових описів для сайту ХДНБ) 

– описи особових фондів літературознавця та педагога 

М. Гетьманця, поета Б. Чичибабіна 

0,7 а. а. І–ІV кв. НДВК  

 

Особисті бібліотеки вчених та письменників у фондах ХДНБ 

(обробка нової інформації та формування джерельної бази 

дослідження колекції) 

0,4 а.а.  ІІ–ІІІ кв. НДВК  

Історія бібліотечної справи Харківщини 

 Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном     

 Пошук і опрацювання матеріалів до меморіального ресурсу 

«Актуальна спадщина Л. Б. Хавкіної» 

 І–ІV кв. КБ  

 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 2019–2021 рр.  І–ІV кв. КБ  

 – до сторінок вебсайту ХДНБ «Історія» («Історіографія», 

«Нагороди», «Персоналії»)  

 І–ІV кв. КБ  

 Пошук і опрацювання матеріалів з історії окремих відділів та 

напрямів роботи 

 І–ІV кв. 
Відділи 

 

 – вивчення нових матеріалів, що надійшли до Меморіального 

фонду ХДНБ, та підготовка підсумкових матеріалів за темою 

«НДВК у 1980-ті – 2010-ті рр.: основні напрямки діяльності». 

 І–ІV кв. НДВК  



26 

 

№ 

з/п 
Тема, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 
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 – вивчення персоналій працівників ВІП, доповнення хронологічної 

таблиці за 2021–2022 рр. 

 І–ІV кв. ВІП  

 – продовження роботи над електронною версією «Історичної 

хронології подій ВОФ» (періодизація та хронологія найважливіших 

подій становлення і розвитку, доповнення, редакція); підготовка 

письмової довідки  про історію відділу. 

 І–ІV кв. ВОФ  

 – опрацювання матеріалів за темами: «Українська комісія 

Харківської громадської бібліотеки, 1906–1918 рр.: склад і 

діяльність»; «Про що мовчить бібліотека» 

 І–ІV кв. ВУ  

 – вивчення матеріалів до віртуальної виставки «Кабінет 

бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної: історія та сьогодення» 

– збір та опрацювання даних за темою «Дідріхсон О. А.» 

 І–ІV кв. КБ  

 – підготовка історичних довідок про роботу відділів  І–ІV кв. відділи  
 

 

3.4 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

3.4.1 Участь у розробці нормативно-правових актів 

 Підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових 

документів у галузі культури, бібліотечної справи (положень, 

інструкцій тощо), участь у громадському обговоренні 

матеріали І–ІV кв. дирекція 

НМР, 

відділи 

За планом 

та запитом 

МКІП 

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

 Підготовка: 

– матеріалів до «Зведеного плану основних заходів бібліотек 

України на 2023 р.» (укладач НБУ ім. Ярослава Мудрого) 

 

матеріали 

(0,2 а.а.) 

 

ІV кв. 

 

НМР 

Про заходи 

ХДНБ 

 – «Зведеного плану науково-методичної та науково-дослідної 

роботи бібліотек – головних методичних центрів Харкова та 

громадських бібліотечних об’єднань на 2022 р.» 

план  

(2 а.а.) 

І кв. НМР За участю 

бібліотек 

Харкова 
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 – «Плану роботи ХОВ УБА на 2022 р.» план  

(0,3 а.а.) 

І кв. НМР Так само 

 – «Звіту про роботу ХОВ УБА за 2021 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 2021 р., 

завдання на 2022 р. 

нарада І кв. НМР 
 

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

роботи бібліотек … на 2022 р.» (обговорення та затвердження 

плану) 

нарада І кв. НМР  

 – «Користувач і кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної: 

доступ до власних електронних інформаційних ресурсів», 

«Меморіальна діяльність кабінету бібліотекознавства 

ім. Л. Б. Хавкіної»  

повідомле

ння 

І кв. КБ  

 – Підсумки роботи над БД «Соціальні комунікації зведений каталог 

надходжень до бібліотек Харкова» за 2019–2020 рр. 

повідомле

ння 

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  

 – 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  

 Методичне забезпечення розділу сайту «Історія ХДНБ» заходи І–ІV кв. КБ  

 Організація діяльності бібліотек Харкова у межах проєкту 

«Взаємодія» 

заходи І–ІV кв. ВІП  
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3.4.3 Вивчення та аналізування діяльності бібліотек 

 Пошук, аналіз та узагальнення бібліотечних інновацій в Україні, 

закородоном 

заходи І–ІV кв. НМР, 

відділи 

 

 Пошук та опис бібліотечних інновацій (до дайджесту 

«БібліоSpace», вип. 8) 

заходи І–ІІІ кв. НМР  

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

 Надання методичних консультацій фахівцям бібліотек України, 

Харкова, зарубіжжя, у т.ч. у онлайн-режимі  

710 конс. І–ІV кв. НМР, 

відділи 

За запитом 

 Забезпечення роботи розділу сайту «Бібліотекарям» (модернізація 

структури, актуалізація розділів, координування роботи) 

заходи І–ІV кв. НМР, 

ВБІСТ, 

відділи 

 

 Актуалізація професійних ресурсів     

 – розділ сайту «Бібліотекарям» матеріали І–ІV кв. НМР  

 – 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» 15 публ. І–ІV кв. НМР  

 – БД «Соціальні комунікації: зведений каталог  бібліотек Харкова» 87 БЗ І–ІV кв. КБ  

 – інші ресурси публікації І–ІV кв. відділи  

3.4.5 Організація заходів з професійного розвитку бібліотечних фахівців 

 Підготовка нових методичних лекцій  
   

 

 Лекції на тему: «Ігрові механіки: застосовуємо в бібліотечній 

діяльності», «Інтернет-технології. Стратегія популяризації 

бібліотеки», «Work. Life. Balans, або Не бібліотекою єдиною», 

«Імерсивні віртуальні технології в бібліотеках, архівах, музеях» та 

ін. 

18 лекцій І– IV кв. дирекція, 

НМР, 

відділи 

До 

методичних 

заходів 

 
Читання методичних лекцій (на міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та локальних заходах) 

32 лекції І–ІV кв. дирекція, 

відділи 

 

 Відвідування бібліотек Харкова, України (надання методичної 

допомоги, реалізації спільних проєктів, вивчення досвіду роботи, 

14 

бібліотек 

І–ІV кв. відділи  
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налагодження партнерських стосунків тощо):  
– технічні бібліотеки, інформаційні підрозділи підприємств та 

установ Харкова. 

спільні 

заходи 

І–ІV кв. ВІП  

 
– Харківська обласна наукова бібліотека, Харківська обласна 

бібліотека для юнацтва, ЦНБ ХНУ, ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського, 

Центральна районна бібліотека ім. І. С. Тургенєва, інші бібліотеки 

(забезпечення спільних методичних заходів) 

спільні 

заходи 

І–ІV кв. дирекція, 

НМР, 

відділи 

 

 Відрядження (участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, 

грантових проєктах, реалізація проєктів Ґете-Інституту у Києві 

тощо) 

5 

відряджень 

І–IV кв. дирекція, 

відділи 

 

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

фахівців 

 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Короленківські читання 2021»  

збірник  І кв. НМР, 

НДВК 

За участю 

НВВ 

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

методиста бібліотеки», «Бібліотечна тематика на сторінках 

українського журналу “Перець”» 

електрон. 

видання 

І кв. НМР  

 Дайджест бібліотечних інновацій «БібліоSpace» (вип. 8) дайджест ІІІ кв. НМР  

 Матеріалів бібліотекознавчих студій «Бібліотекознавець 

Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» 

збірник ІV кв. КБ  

3.4.7 Організація та проведення 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 

 Міжвідомча нарада бібліотек Харкова – учасниць формування БД 

«Електронний зведений каталог періодичних видань» (підсумки 

роботи за 2020 р., надання інформації про періодичні видання за 

2021 р.) 

нарада І кв. ІБВ  

 Засідання робочої групи бібліотек-учасниць корпоративного 

проєкту «БД «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень 

до бібліотек Харкова» 

онлайн-

засідання 

І, ІІ кв. КБ 
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 Заходи у межах проєкту «Долучайся до української Вікіпедії!»: 

Віківишколи (написання та редагування статей до Вікіпедії); 

Вікітолока (тематичні заняття), Вікімарафон 2022 

заходи І–ІV кв. ІБВ За участю 

бібліотек 

Харкова 

 Проєкт «Школа цифрової грамотності» заходи І–ІV кв. ІБВ  

 Дистанційний курс «Мультиплатформна бібліотечна 

журналістика. Інстаграм: базові навички» 

заходи ІІ-ІІІ кв. Заст. 

директора 

Л. В. Глазу

нова, НМР 

 

 Експрес-курси «Цифрова журналістика в школі/в бібліотеці»: 

«Шкільна/Бібліотечна газета: базові навички»; «Жанри і тренди: 

базові навички»; «Кросплатформні сервіси: базові навички»; 

«Цифрові медіапроєкти в школі/в бібліотеці: базові навички» 

дистанцій

ні курси 

І–ІV кв. Спільно з 

ДА ВГ 

«Основа», 

корпорацією 

«Ранок»  Дистанційний курс «Бібліотека в цифровому середовищі. 

Цифрова бібліографія» 

дистанцій

ний курс 

І–ІV кв. Заст. 

директора 

Л. В. Глаз

унова 

НМР 

 ХІІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста   заходи квітень  

 Круглий стіл «Робота бібліотек закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: підсумки та перспективи» 

круглий 

стіл 

лютий НМР Спільно з 

Науково-

методичним 

центром 

професійно-

технічної 

освіти у 

Харківській 

області 

 Онлайн-школа «Організація та проведення бібліотечного онлайн-

заходу: формати, платформи, сервіси» 

онлайн-

школа 

березень НМР 

 Регіональний круглий стіл «Приватні бібліотеки, архіви, музеї у 

контексті заходів зі збереження національної культурної 

спадщини» 

круглий 

стіл 

травень НДВК Спільно з 

ХОВ УБА 

 Семінар для методичного об’єднання бібліотекарів технікумів 

м. Харкова 

семінар ІІ, ІV кв. СЦ За 

підтримки 

ХОВ УБА  Тренінг «Бібліотеки у віртуальному просторі» (для публічних 

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

тренінг травень НМР 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські заходи жовтень НМР,НДВК 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

читання 2022» відділи 

 Семінар «Сучасні формати діяльності бібліотек» семінар грудень НМР За запитом 

 Інші методичні заходи у межах роботи Центру неформальної освіти 

бібліотекарів тощо 

заходи І–ІV кв. НМР За запитом 

3.4.8 Проведення виробничої практики студентів навчальних закладів. Стажування викладачів 

 Виробнича практика студентів ХДАК, інших закладів Харкова заходи І–IV кв. 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, 

відділи 

За запитом, 

дистанційно 

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

3.4.9 Проведення заходів з професійного розвитку працівників ХДНБ 

 Тренінги, семінари, стажування, інші заходи7 заходи І–ІV кв. НМР, 

відділи 

 

3.4.10 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 та ін.)8 

доповіді, 

повідомле

ння 

І–ІV кв. Дирекція, 

НМР, 

відділи 

У т.ч. 

дистанційно 

 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 

 

 

 

 

                                                 
7 Див. додаток 2 «Заходи з професійного розвитку працівників ХДНБ» 
8 Відповідно до «Зведеного плану основних заходів бібліотек України на 2022 р.», «Зведеного плану науково-методичної та науково-дослідної роботи 

бібліотек – головних методичних центрів Харкова та громадських бібліотечних об’єднань на 2022 р.» тощо. 
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3.5. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результа

т, обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

3.5.1 Підготовка науково-допоміжних бібліографічних ресурсів 

 «Внесок харківських винахідників у розвиток пасажирського 

транспортобудування»: бібліографічний покажчик  

2 а.а. ІІІ кв. ВІП Робоча назва 

 «Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: (2016 

– 2020): каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність»  

16 а.а. ІІ кв. КБ  

 «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Ч. 12: 

1913 год 

10 а.а. І кв. ВУ Доопрацюва

ння 

 «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Ч. 13: 

1914 год 

10 а.а. ІV кв. ВУ  

 «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Ч. 14: 

1915 год» 

10 а.а. І–ІV кв. ВУ Перехід на 

2023 р. 

 «Харьковский календарь: указатель содержания: 1885–1889 гг.» 3 а.а. ІV кв. ВУ  

 «Харьковский календарь: указатель содержания: 1890–1894 гг.» 3 а.а. ІV кв. ВУ  

 «Харьковский календарь: указатель содержания: 1900–1910 гг.» 3 а.а. ІV кв. ВУ.  

 «Прапор»: покажчик змісту журналу (1956-1988) 15 а.а. ІІ кв. ВУ Доопрацюва

ння 

 «Творчий доробок Л. Б. Хавкіної: бібліогр. покажчик прижиттєвих 

праць» 

0,3 а.а. І кв. КБ,  Доопрацюва

ння 

 «Винахідники Харківщини». Вип. 14-й 2 а.а. ІV кв. ВІП  

3.5.2 Підготовка інших бібліографічних ресурсів 

 «Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли до 

бібліотек м. Харкова в 2021р.: Природничі науки. Техніка. Сільське 

господарство. Медицина» 

5 а.а. ІV кв. ВЛІМ  

 «Нові надходження до бази даних «Харківщина» за 2019 р.: інформ. 

бюл. 

10 а.а. ІV кв. ВУ У 2-х 

частинах. 

 Надання бібліографічної інформації до Зведеного каталогу 

оцифрованих видань  

32 БЗ І–ІV кв. ВБІСТ, ВУ 

НДВК, 

інші 

Координатор 

НБУ ім. 

Ярослава 

Мудрого 

http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результа

т, обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

3.5.3 Електронні бібліографічні ресурси 

Віртуальні проєкти 

 Онлайн-вікторина «Архітектурна Харківщина» (ч. 2) 1.а.а І кв. ВУ  

 «Історія Харкова у пам’ятних дошках» 1 а.а. І–ІV кв. ВУ 50 об’єктів 

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

 «Григорій Сковорода – 200. Ювілей філософа на сторінках видань 

першої половини 1920-х років» 

1 а.а. ІV кв. ВУ  

Віртуальні виставки 

 «Видавничий контент бібліотек Харкова» 0,8 а.а. І кв. КБ  

 «О.Д. Засядко – конструктор бойових ракет» (до серії «Зроблено в 

Україні») 

1 а.а. ІІ кв. ВІП  

 «Як стати винахідником» 1 а.а. ІІ кв. ВІП  

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

 «Вікно» в минуле (скарби забутих речей у книгах)» 1 а.а. ІІІ кв. КБ  

 «Зі славної родини Гординських» 1 а.а. ІV кв. ВУ  

 «Документні ресурси кабінету бібліотекознавства імені 

Л. Б. Хавкіної ХДНБ: до 120-річчя від заснування» 

 І–ІV кв. КБ Перехід на 

2023 р. 

 

 

3.6 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 

3.6.1 Організаційно-управлінська робота  
 Планування, звітність. Облік роботи  

 Розробка планів роботи відділів на 2023 р. 18 планів IV кв. Відділи  

Розробка плану роботи ХДНБ на 2023 р. план IV кв. Дирекція, 

НМР, 

відділи 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Розробка «Стратегії розвитку ХДНБ ім. В. Г. Короленка на 2022–

2026 рр.» 

документ І–IV кв. Директор, 

заст. 

директора 

Глазунова 

Л. В. 

 

Складання звітів:     

– про роботу відділів за 2021 р. 18 звітів І кв. Відділи  

– про роботу ХДНБ за 2021 р. звіт І кв. Дирекція 

НМР, 

відділи 

 

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

Аналіз виконання основних показників діяльності відділів (за 

2021 р., І півріччя. 2022 р., 9 міс. 2022 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  І кв. Заст. 

директора 

Л. В. Гла-

зунова, 

НМР 

 

Проведення засідань дорадчих органів бібліотеки9 22 

засідання 

І–IV кв. Адміністр

ація, 

відділи 

 

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

2.6.2 Робота з організаційно-управлінською документацією 

 
Розробка, доопрацювання, перегляд організаційно-

управлінських документів10:  

31 док. І–ІV кв. відділи  

– «Єдиний профіль комплектування основного, спеціалізованих та 2 док. ІІІ–ІV кв. ВФД  

                                                 
9Див. Додаток 3 «Організація роботи дорадчих органів» 
 

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

державної наукової бібліотеки на 2019–2023 рр.» 



35 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

підсобних фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «Положення про БД 

“Періодичні видання”»  

– «Положення про систематичний каталог нотних видань ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка», «Положення про тематичну картотеку художньої 

літератури ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

2 док. І–ІV кв. ВСК  

– «Профіль комплектування підсобного фонду відділу літератури 

іноземними мовами та міжнародних зв’язків», «Положення про 

алфавітний каталог періодичних видань та видань, що 

продовжуються іноземними мовами» тощо 

3 док. ІІІ кв. ВЛІМ  

– «Положення про підсобний фонд відділу науково-інформаційного 

забезпечення інноваційних процесів» 

документ ІІІ кв. ВІП  

– «Положення про відділ-куратор з окремого напрямку діяльності 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ ІІІ кв. ВЧ, 

НМР 

За участю 

відділів 

– «Положення про реєстраційний документ (читацький квиток) 

користувача», «Правила користування Інформаційно-ресурсним 

центром ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ ІІ кв. ВОК  

– «Порядок організації планування та звітності в ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка», «Положення про професійний розвиток фахівців 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

документ ІІ кв. НМР  

– «Положення про Технологічну групу ХДНБ ім. В. Г. Короленка» документ ІІІ кв. НМР  

– «Положення про базу даних “Харківщина”» документ ІІІ кв. ВУ  

– Положення про структурні підрозділи ХДНБ 5 док. І–ІV кв. Відділи  

– посадові інструкції фахівців ХДНБ, інші документи 13 док. І–ІV кв. Відділи  

2.6.3 Оптимізація інформаційно-бібліотечної технології   

 

Робота з технологічною документацією (розробка, 

доопрацювання, модифікація технологічних інструкцій та інших 

документів)11: 

30 док. І–ІV кв. 

Відділи, 

НМР  

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

                                                 
11Відповідно до «Перспективного плану підготовки та перегляду організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації Харківської 

державної наукової бібліотеки на 2019–2023 рр.» 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

– «Про порядок відбору матеріалів до бази даних “Харківщина” у 

відділі “Україніка” ім. Т. Г. Шевченка» 

документ І кв. ВУ 
 

– «Норми часу на основні процеси бібліотечної роботи Харківської 

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

НМР Внесення 

доповнень 

– «Шлях документа в процесі обробки в ХДНБ ім. В. Г. Короленка»  документ ІІІ кв. ВФД,ВАК, 

НМР, інші 
 

– «Про порядок вилучення документів з фондів ХДНБ  

ім. В. Г. Короленка» 

документ ІІ кв. ВОФ 
 

– «Облік фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «Робота з дефектними 

виданнями у відділі наукового формування документних ресурсів і 

документообміну», «Про організацію роботи з обов’язковим 

безоплатним примірником видань» 

4 док. ІV кв. ВФД 

 

– «Інструкція про організацію та ведення тематичної картотеки 

художньої літератури», «Інструкція про критерії відбору статей з 

періодичних, продовжуваних видань та збірників для аналітико-

синтетичної обробки…» 

2 док. ІІ кв. ВСК 

 

– «Організація та ведення допоміжного алфавітно-предметного 

покажчика до Нумераційного каталогу нормативно-технічної і 

технічної документації у  відділу науково-інформаційного 

забезпечення інноваційних процесів», «Формування бази даних 

відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних 

процесів «Винахідництво та стандартизація» 

2 док. ІІІ кв. ВІП 

 

– «Шлях вимоги (замовлення) користувача у процесі виконання» документ ІІІ кв. НМР  

– «Робота з відмовленнями при видачі користувачам документів з 

фондів бібліотеки» 

документ ІІІ кв. НМР 
 

– Інструкція про порядок виконання замовлень користувачів на 

документи, що відсутні у фонді Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

документ ІІ кв. МБА 

 

– «Про заходи з пожежної безпеку у НДВК» документ ІV кв. НДВК  

– паспорти-характеристики до каталогів і картотек документ І–ІV кв. відділи  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

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

– інші технологічні інструкції документ І–ІV кв. відділи   
Внесення змін та доповнень до чинних технологічних процесів 

 Зміни, доповнення до процесів: технічна обробка видань; 

формування БД «Періодичні видання»; формування авторитетного 

файлу найменувань організацій; редагування полів ЕК; 

лінгвістичне забезпечення автоматизованої інформаційно-

пошукової системи 

удосконале

ння циклу 

І–ІV кв. ВАК, 

ВСК 

 

 Нормування праці     

 Вебпредставництво бібліотеки      

 – підтримка і наповнення контенту вебсайту ХДНБ; супровід 

інформаційного представництва ХДНБ в соціальних мережах 
запис, акт ІІ, ІІІ кв. 

НВВ, СЦ, 

НМР 

За участю 

відділів 

 

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 

бухгалтеріє

ю 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, вебсайт ХДНБ, 

платформи IZI.Travel тощо) 

відеоекскур

сії, гайди, 

аудіогіди 

І–ІV кв. А.В. Підг

айна, 

НМР, 

відділи 

 

– розміщення інформації про ХДНБ на сайтах УБА, ХОВ УБА, 

організацій-партнерів ХДНБ 
 І–ІV кв. відділи 

 

– актуалізації інформації на вебресурсах бібліотеки: сайті ХДНБ 

(https://korolenko.kharkov.com), у т. ч. розділ «Публічна 

інформація»; блогах («Школа бібліотечного журналіста» 

http://journalist-library.blogspot.com, «Історія Харкова у пам'ятних 

дошках» 

повідомле

ння 

І–ІV кв. відділи  

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

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/?zx=dbc06b367a70aa84 тощо 

– поширення інформації у соціальних мережах (офіційні сторінки 

ХДНБ, структурних підрозділів): фейсбук (Харківська державна 

наукова бібліотека імені В. Г. Короленканя 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). 

повідомле

ння 

І–ІV кв. відділи  

– повідомлення для ЗМІ І–ІV кв. відділи  

 Розвиток зовнішнього соціального партнерства12 

 Співпраця: 

 – з органами виконавчої влади13 заходи І–ІV кв. дирекція  

 – з книготорговельними організаціями, ЗМІ заходи І–ІV кв. відділи  

 – із закладами культури, освітніми та іншими установами14 проєкти, 

заходи 
І–ІV кв. 

дирекція, 

відділи 

 

 – з громадськими організаціями проєкти, 

заходи 

І–ІV кв. відділи  

 – з підприємствами (проєкт «Взаємодія» тощо) проєкти, 

заходи 

І–ІV кв. ВІП, 

відділи 

 

 – із зарубіжними організаціями15 проєкти, 

заходи 

І–ІV кв. дирекція 

ВЛІМ, 

відділи 

 

 Виявлення можливих суб’єктів благочинної допомоги, залучення 

цільових інвестицій 

моніторинг І–ІV кв. дирекція 

НМР, 

відділи 

 

 Пошук додаткових джерел фінансування. Вивчення пропозицій моніторинг, І–ІV кв. дирекція  

                                                 
12Проведення спільних наукових, просвітницьких заходів. 
13 Співпраця з Управлінням електронного урядування Харківської міської ради, інші заходи. 
14 Професійне партнерство – детальніше див. розділ 2.4 «Науково-методична діяльність». 
15Див. розділ 10 «Міжнародні зв’язки. Участь у реалізації спільних проєктів». 

http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/?zx=dbc06b367a70aa84
https://www.facebook.-com/hdnb.korolenko
https://www.facebook.-com/hdnb.korolenko
https://www.instagram.-com/librarykorolenko18/
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 

грантодавців проєкти НМР 

 Реалізація чинних грантових проєктів16 заходи І–ІV кв. 

 Участь у підготовці заявок та реалізації виграних грантових 

проєктів Українського культурного фонду; програмах, що 

фінансуються Європейським Союзом House of Europe та інших 

заходи І–ІV кв. ВБІСТ, 

відділи 

За участю 

ХОВ УБА, 

тощо 

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

платних послуг користувачам 

інформація І–ІV кв. дирекція, 

НМР 

За участю 

бухгалтерії 

 

 

4. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Обслуговування комп'ютерної техніки та мережевих комунікацій, підтримка вебсайту 

4.1.1 Адміністрування вебсайту (оновлення інформації, підтримка та 

оптимізація апаратно-програмної частини, збір та аналіз статистичних 

даних) 

Актуаліза

ція 

вебсайту 

І–ІV кв. ВБІСТ, 

відділи 

 

4.1.2 Розробка нових сервісів і розділів вебсайту («Підрозділи ХДНБ», 

«Бібліотекарям», «Відео ХДНБ»). Переведення існуючих розділів на 

платформу WordPress, адаптація для слабозорих користувачів. 

Так само І–ІV кв. ВБІСТ  

4.1.3 Поточна підтримка функціонування автоматизованих робочих місць 

користувачів та працівників 

 І–ІV кв. ВБІСТ  

4.1.4 Розширення репертуару фонду електронних документів бібліотеки Поповнен

ня фонду 

І–ІV кв. ВБІСТ  

4.2 Адміністрування програмного забезпечення 

4.2.1 Технічне супроводження програмного забезпечення серверної зони, 

збереження та захист інформаційних ресурсів 

Технічний 

супровід 

І–ІV кв. ВБІСТ  

                                                 
16Див. розділ 2.4 «Науково-методична діяльність»,  розділ 10 «Міжнародні зв’язки. Участь у реалізації спільних проєктів» 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

4.2.2 Продовження роботи із супроводження АРМів ПЗ ІРБІС 64, 

підтримки в актуальному стані ПЗ ВебІРБІС 

Технічний 

супровід 

І–ІV кв. ВБІСТ  

4.2.3 Технічна підтримка процесу ретроконверсії карткового каталогу Технічний 

супровід 

І–ІV кв. ВБІСТ  

4.3 Участь у формуванні електронної бібліотеки «Культура України». 

Електронна бібліотека ХДНБ. Фонд електронних документів. 

4.3.1 Відбір документів для включення до електронної бібліотеки 

«Культура України» 

22 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

ВУ, ВОФ, 

НДВК  

 

4.3.2 Створення електронних документів: сканування документів; 

корегування та опрацювання зображень (формат TIF/JPG); 

формування повнотекстового графічного представлення (PDFgr); 

створення навігації по розділах книги, метаданих на твори 

образотворчого та фотомистецтва, що надані авторами для проєкту. 

22 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

ВУ, 

НДВК 

 

4.3.4 Складання анотацій на документи, що включені до електронної 

бібліотеки «Культура України» (українською мовою та переклад) 

 
  

 

 – українською мовою 22 анотації І–ІV кв. ВУ  

 – російською мовою 22 анотації І–ІV кв. ВУ  

 – англійською мовою 22 анотації І–ІV кв. ВУ, ВЛІМ  

4.3.5 Формування Фонду електронних документів. Оцифрування видань з фонду ХДНБ  
Формування ресурсів фонду електронних документів ХДНБ, у т.ч. 

унікальних документів національного архівного фонду, тощо 

42 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

НДВК,ВОФ 

 

4.3.6 Виготовлення електронних копій документів на замовлення 

користувачів бібліотеки 

 І–ІV кв. ВБІСТ, 

МБА, ВОК 

За запитом 

Участь у всеукраїнських корпоративних проєктах  
Участь у формуванні електронної бібліотеки «Культура України» 22 док. І–ІV кв. ВБІСТ, 

інші 

Координатор 

НБУ ім. 

Ярослава 

Мудрого 

 
Надання бібліографічної інформації до Зведеного каталогу 

оцифрованих видань  

32 БЗ І–ІV кв. ВБІСТ, ВУ 

НДВК, ін. 
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5 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 28820 прим. І–ІV кв. ВФД  

 – періодичні видання 10400 прим. І–ІV кв. ВФД  

 – аудіовізуальні матеріали 200 прим. І–ІV кв. ВФД  

 – електронні видання  400 прим. І–ІV кв. ВФД  

 – інші види документів 180 прим. 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 прим. І–ІV кв. ВЛІМ  

 – надходження документів від зарубіжних бібліотек 250 прим. 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 100000 прим. І–ІV кв. ВОФ 

 

4.3.2 Здійснення заходів із упорядкування фонду:     

 – перевірка правильності розстановки фонду 1567900 

прим. 

І–ІV кв. ВОФ, 

відділи 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 
 – переміщення фонду 421091 прим. І–ІV кв.  

4.3.3 Проведення інвентаризації     

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

ВЛІМ 

 

 – ФДП НДВК 82000 прим. I–III кв. ВОФ, 

НДВК 

 

 – підсобного фонду ВІП 18000 прим. I кв. ВОФ, ВІП  

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 (486– 540 топ. тис.) 

50000 прим. І–ІV кв. ВОФ  

4.3.6 Знепилювання фонду 21018 І–ІV кв. відділи  

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

мікрофільми 

12 підш. І–ІV кв. ВОФ, 

ВРД 

 

4.3.8 Оправлення документів 4440 І–ІV кв. ВКР  

4.3.9 Реставрація аркушів 400 І–ІV кв. ВКР  

4.3.10 Оправлення газет 130 І–ІV кв. ВКР  

 

 

6 КАТАЛОГІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ. СТВОРЕННЯ БД 

 

№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

6.1 Каталогізування документів 

 Систематизація документів  51042 І–ІV кв. ВСК, ВІП, 

ВЛІМ, КБ,  

ВУ, інші 

 

 Предметизація документів 27942 І–ІV кв.  
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Формування бібліографічного запису (всього)  52650 І–ІV кв. Відділи  

 
– у нонелектронному режимі 24245 І–ІV кв. ВАК, 

ВЛІМ, інші 
 

 
– в електронному режимі 28405 І–ІV кв. ВАК,ВЛІМ, 

інші 
 

 
Тиражування карток 65516 І–ІV кв. ВАК, ВСК, 

ВЛІМ, ін. 
 

6.2 Організація нонелектронних (карткових) каталогів та картотек 

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

інші 
 

 Вилучення карток із каталогів та картотек 28760 І–ІV кв. 

6.3 Поповнення електронного каталогу та інших БД 

 Поповнення БД (всього) 63015 І–ІV кв. відділи  

 Поповнення БД, представлених в інтернеті (нових записів): 35625 І–ІV кв. відділи  

 
– БД «ЕК» 24535 І–ІV кв. ВАК, ВОФ, 

ВУ, інші 
 

 
– БД «Періодичні видання» 7110 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: 470    

 
– БД «Електронний зведений каталог періодичних видань, які 

надійшли до провідних бібліотек Харкова» 

150 І–ІV кв. ІБВ  

 
– БД «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до 

бібліотек Харкова» 

220 І–ІV кв. КБ  
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№ з/п Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 
Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 – 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  

 – «Авторитетний файл найменувань організацій»17  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  

 

 

7 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, що обслуговуються у читальних залах (ВОК, 

ВІП, ВЛІМ, КБ, НДВК, ВУ, СЦ, ІБВ) 
56600 І–ІV кв. Відділи  

 Кількість відвідувань читальних залів 245200 І–ІV кв. Так само  

 Кількість відвідувань вебсайту ХДНБ 130000 І–ІV кв. ВБІСТ  

 Кількість документовидач  2815800 І–ІV кв. Відділи  

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  

                                                 
17  Раніше – «Авторитетний файл колективного автора». 
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 – персональних 2300 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 Кількість відвідувань (всього) 52500 І–ІV кв. МБА, ВІП  

 – колективними абонентами 17900 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): 30590 І–ІV кв. Відділи  

 – письмових 86 І–ІV кв. ІБВ, ВУ, 

НДВК, ін 

 

 – віртуальних (електронних) 813 І–ІV кв. ІБВ, ВІП, 

ВУ, КБ, ін.  

 

 Бібліографічне інформування користувачів  

 Масове бібліографічне інформування (у бібліотеці):     

 – дні інформації 30 І–ІV кв. Відділи  

 – дні фахівця 28 І–ІV кв. Відділи  

 – бібліографічні огляди 20 І–ІV кв. Відділи  

 – виставки нових надходжень 103 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. відділи  

 Групове бібліографічне інформування     

 – тем 1 І–ІV кв. КБ  

 – повідомлень 240 І–ІV кв. КБ  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи Обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

6.4 Заходи з формування основ інформаційної культури користувачів, медіаграмотності 

 Бібліографічні консультації 14680 І–ІV кв. відділи  

 Дні бібліографії 2 І–ІV кв. ІБВ  

 Виставки довідкових видань та бібліографічних посібників 36 І–ІV кв. ІБВ,ВЛІМ, 

ВУ, НДВК 

 

 Лекції з основ інформаційної культури 59 І–ІV кв. ВОК, ІБВ, 

ВУ, ВІП 

 

 Огляди довідкових та бібліографічних видань 34 І–ІV кв. ВІП, ІБВ, 

ВУ, НДВК 

 

6.5 Підвищення оперативності, якості та комфортності обслуговування користувачів 

 Організація роботи віртуальної довідкової служби.  

Надання довідок 

813 

довідок 

І–ІV кв. ІБВ, ВУ, 

ВЛІМ, ін. 

 

 Надання доступу користувачам до ресурсів інтернету в інтернет-

центрах 

відвідув

ання 

І–ІV кв. ВОК, ІБВ 
 

 Надання послуг віртуальною методичною службою «Бібліотекарям» м/консу

льтації 

І–ІV кв. НМР, 

відділи 

 

 Надання послуг службами попереднього замовлення документів та 

«Експрес-замовлення» 

замовле

ння 

І–ІV кв. ВОК, 

відділи 

 

 

 

8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

8.1 Інформаційне забезпечення українознавства та краєзнавства     

 Участь у роботі українознавчих та краєзнавчих конференцій, що 

проводитимуться у Харкові та за його межами  

повідомлення І–IV кв. відділи дистанційно 

 Цикл «Колекції вітчизняних та зарубіжних пам'яток 

писемності та друку» (10 лекцій) 

лекції I, IV кв. НДВК  
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№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Науково-практична конференція «Досягнення українців у 

ракетобудуванні та космонавтиці» 

конференція І кв. ВІП  

 Геній, що розгадав таємницю писемності Майя (до 100 річчя від 

дня народження Ю.В. Кнорозова) 

круглий стіл І кв. ВІП  

 Цикл заходів до 300-річчя від дня народження філософа, 

письменника, педагога Григорія Сковороди:  

цикл заходів II, IV кв.   

 – Екскурсійні маршрути за путівником харківського дослідника 

А. Парамонова «12 доріг Сковороди»; 

екскурсійні 

маршрути 

ІІ кв. СЦ  

 – Презентація альбому А. Парамонова «Дорогами Сковороди. 

Слобідська Україна» 

презентація ІV кв. СЦ  

 «Григорій Сковорода – 200. Ювілей філософа на сторінках видань 

першої половини 1920-х років» 

віртуальний 

проєкт 

ІV кв. ВУ  

 «Космізм Григорія Сковороди (до 300-річчя від дня народження)» круглий стіл ІV кв. ВІП  

 «Мандри думок та серця». До 300-річчя від дня народження 

Григорія Савича Сковороди 

виставка грудень НДВК  

 Феномен особистості Григорія Сковороди виставка грудень ВУ  

 Українець, без якого неможливо уявити космонавтику. До 115-

річчя від дня народження С. П. Корольова, українського вченого, 

конструктора ракетно-космічних систем 

трибуна 

вченого 

12 січня СЦ  

 Провісник нашої волі. До 30-річчя затвердження Державного 

гімну України «Ще не вмерла України ні слава...» 

концерт 15 січня СЦ  

 Битва за аеропорт. До дня пам’яті «Кіборгів» в Україні вечір пам’яті 16 січня СЦ  

 Велична і свята моя рідна Україна. До Дня Соборності України. тематичний 

вечір 

22 січня СЦ  

 Голокост – пам’ять віків. До Міжнародного Дня пам’яті жертв 

Голокосту.  

27 січня СЦ  

 Символ національної честі. До Дня пам’яті героїв Крут трибуна 

вченого 

29 січня СЦ  

 Вечір пам’яті харківського поета Івана Сапеляка вечір пам’яті 1 лютого СЦ  

 Залізних імператор строф. До 120-річчя від дня народження 

Є. Ф. Маланюка. 

літературні 

читання 

1 лютого СЦ  



48 

 

№ 

з/п 
Напрям діяльності, зміст роботи 

Результат, 

обсяг 
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Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 Тризуб – наша гордість і слава: до 30-річчя від дня, коли Верховна 

рада затвердила тризуб як Малий герб України. 

тематичний 

вечір 

19 лютого СЦ  

 До 25-ої річниці космічного польоту Леоніда Каденюка творча зустріч лютий ВІП  

 Каменяр української літературної мови: до 195-річчя від дня 

народження Леоніда Глібова, українського поета. 

літературний 

вечір 

5 березня СЦ  

 Літопис долі Кобзаря: до 208-річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка. 

літературні 

читання 

9 березня СЦ  

 Гетьман української музики: до 180-річчя від дня народження 

М. В. Лисенка, українського композитора. 

музичний вечір 22 

березня 

СЦ  

 Постать митця у контексті епохи: до 255-річчя від дня народження 

Артема Веделя, українського композитора, хорового диригента. 

музична 

вітальня 

14 квітня СЦ  

 Символ життя – сцена: до 125-річчя від дня народження Мар’яна 

Крушельницького.  

театральна 

вітальня 

18 квітня СЦ  

 Фольклорні мотиви в поезії Олександра Колесси: до 155-річчя від 

дня народження українського літературознавця, поета, мовознавця 

літературні 

читання 

24 квітня СЦ  

 До людських сердець: до 115-річчя від дня народження Ірини 

Вільде, української письменниці. 

літературні 

читання 

05 травня СЦ  

 Багатоликий Микола Костомаров: до 205-річчя від дня 

народження історика 

історичні 

читання 

16 травня СЦ  

 Засідання клубу вишивки «Успіх»: до Дня вишиванки. засідання  19 травня СЦ  

 Цей день скорботний: до Дня скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні. 

зустріч з 

ветеранами 

22 червня СЦ  

 До 75-річчя Михайла Герасимовича Іллєнка, українського 

режисера. 

Клуб кіно 29 червня СЦ  

 Герой нескореного покоління: до 115-річчя від дня народження 

Олега Ольжича (Кандиба), українського письменника, науковця, 

археолога. 

літературні 

читання 

8 липня СЦ  

 Живі, поки пам’ятаємо: до Всеукраїнського дня пам’яті право 

охоронців, які загинули при виконанні службових обов’язків. 

зустріч з 

ветеранами  

22 серпня СЦ з ветеранами

МВС 

 Сміхологія Павла Глазового: до 100-річчя від дня народження гумористичний 30 серпня СЦ  
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українського поета-гумориста. вечір 

 Шахтарський Герцог: до 90-річчя від дня народження Анатолія 

Солов’яненка, українського оперного співака. 

музична 

вітальня 

25 

вересня 

СЦ  

 Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх віків, хранителька добра! До 

Всеукраїнського дня бібліотек.  

тематичний 

вечір 

30 

вересня 

СЦ  

 Унікальний голос Ніни Матвієнко: до 75-річчя народної артистки 

України. 

музичний вечір 10 жовтня СЦ  

 Презентація електронного гіда-путівника по музейній експозиції 

«Від Харківської губернської публічної бібліотеки до Харківської 

громадської. 1830-1916 рр.» 

презентація ІІІ кв. КБ  

 Бібліографічний ресурс з висвітлення діяльності ХДНБ  презентація ІІІ кв. КБ  

 Зірка на ім'я «Тупало» вечір пам’яті грудень ВІП  

 Майстер слова Інна Мельницька краєзнавчі 

читання 

28 січня ВУ  

 Про Харків віршами і прозою 25 лютого ВУ  

 Історія викладання археології у Харківському класичному 

університеті 

25 березня ВУ  

 Історія реклами на сторінках харківських видань: за матеріалами 

віртуального проєкту ХДНБ  

краєзнавчі 

читання 

15 квітня ВУ  

 100 років з дня народження професора Харківського університету 

В. І. Астахова 

27 травня ВУ  

 Презентація книги присвяченої лауреатам Національної премії 

імені Тараса Шевченка, пов'язаним з ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

краєзнавчі 

читання 

22 червня ВУ  

 Не тільки двигун торгівлі. Рекламні та інформаційні оголошення 

як джерело до вивчення біографій харків’ян 

27 липня ВУ  

 Презентація нових краєзнавчих видань краєзнавчі 

читання 

17 серпня ВУ  

 Сторінками історії Харкова (за маршрутом трамваю № 6 

Південний вокзал – 602 мікрорайон) 

22 вересня ВУ  

 160 років з дня народження видатного географа і мандрівника 

А. М. Краснова 

 

 

краєзнавчі 

28 жовтня ВУ  

 100 років з дня народження видатного лінгвіста Ю. В. Кнорозова 25 ВУ  
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читання листопада 

 Сторінками історії Харкова на тролейбусі № 50 (пл. Конституції – 

сел. П’ятихатки) 

16 грудня ВУ  

 Цикл заходів для різних категорій користувачів з 

харківщинознавства (квести, відеолекції, віртуальні подорожі 

тощо) 

захід І–IV кв. ВУ  

 Презентації нових українознавчих та краєзнавчих видань презентація  І–IV кв. ВУ  

 Участь у створенні електронної бібліотеки «Культура України» оцифровування 

документів 

І–IV кв. ВУ  

 Створення електронної колекції ХДНБ «Літературно-мистецькі 

журнали Харкова першої третини ХХ ст.» 

оцифровування 

документів 

І–IV кв. ВУ, ВА  

 Укладання бібліографічних посібників українознавчої тематики, 

створення електронних бібліографічних ресурсів18 

бібліографічні 

посібники  

І–IV кв. ВУ  

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

відділи 

 

 Екскурсія музейною експозицією «Від Харківської губернської 

публічної бібліотеки до Харківської державної наукової» 

екскурсія І–IV кв. КБ  

 Екскурсія історичною фотогалереєю «1886–2011. Від Харківської 

громадської до Харківської державної наукової» 

екскурсія І–IV кв. КБ  

 

 

9 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     

                                                 
18 Див. розділ «Науково-бібліографічна діяльність» 
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 «Заслуги українців в галузі ракетобудування та космонавтики (під 

час Аерокосмічних читань)» 

науково-

практична 

конференція 

лютий ВІП  

 «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в 

Харківській області» 

вересень ВІП Спільно з  

ХОРТВіР 

 «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні (до другого 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Інтелектуальна власність»)» 

науково-

практичний 

семінар 

квітень ВІП НТУ «ХПІ» 

 Організація заходів у межах роботи «Школи молодого винахідника» 

(лекції, екскурсії, практичні заняття, тренінги з інтелектуальної 

власності, огляди, творчі зустрічі, майстер-класи, презентації) 

91 захід І–ІV кв. ВІП  

 Рак: ілюзії, реалії, сподівання. Всесвітній день боротьби проти раку. круглий 

стіл 

лютий СЦ  

 Наука – це вона. До Міжнародного Дня жінок і дівчат у науці. лютий СЦ  

 Дорога в космос з Сергієм Корольовим (До 115 річчя від дня 

народження).  

круглий 

стіл  

квітень ВІП можливо 

онлайн 

 Космізм Григорія Сковороди (до 300-річчя від дня народження) грудень ВІП 

 Дорога до зірок. До Міжнародного дня польоту людини в космос. круглий 

стіл 

квітень СЦ  

 Ми – за чисте довкілля. До Дня довкілля. круглий 

стіл 

квітень СЦ  

 Вакцинація ї імунізація – виклик сучасності. До Всесвітнього дня 

імунізації. 

квітень СЦ  

 Чорнобильський пил на роки опадає. До Дня Чорнобильської 

трагедії. 

круглий 

стіл 

квітень СЦ  

 Молодь. Інновації. Майбутнє (до Міжнародного дня інтелектуальної 

власності) 

круглий 

стіл 

квітень ВІП можливо 

онлайн 

 Геній, що розгадав таємницю писемності Майя (до 100 річчя від дня 

народження Ю. В. Кнорозова) 

круглий 

стіл 

березень ВІП можливо 

онлайн 

 Фермерство України – потреба часу. До Дня фермера. червень СЦ  

 Пліч-о-пліч заради здоров'я людей. До Дня медичного працівника. круглий 

стіл 

червень СЦ  

 Твоє життя в твоїх руках. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ. грудень СЦ  

 Аерокосмічні читання захід  ВІП  
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 Трибуни вченого     

 Космос без грифу секретності (під час Аерокосмічних читань)  захід травень ВІП  

 Йога для активного довголіття. До Міжнародного дня йоги. червень СЦ  

 Він шляхи у космос бачив. До 125 річчя від дня народження 

Ю. В. Кондратюка (українського вченого-винахідника одного з 

перших творців  ракетної техніки) 

захід червень СЦ  

 Лікар не професія, а спосіб життя! До Міжнародного дня лікаря. жовтень   

 Тренінги     

 Проведення патентного пошуку в фондах ХДНБ захід лютий ВІП можливо 

онлайн  Методика виявлення винаходу березень ВІП 

 Методика оформлення прав на торгову марку захід квітень ВІП можливо 

онлайн  Рекомендації щодо складання формули винаходу захід травень ВІП  

 Розробка та оформлення торгової марки захід жовтень ВІП можливо 

онлайн  Порушення авторських прав у мережі Інтернет, соціальних мережах листопад 

 Презентації     

Презентація проєкту про інформаційне співробітництво «Взаємодія» презентація січень ВІП можливо 

онлайн 

 
Презентація винаходів Харків'ян «Боротьба з COVID-19» (до 

Всесвітнього дня здоров’я) 

травень ВІП 

 Робота клубів     

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

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

Засідання Клубу «Екологія та енергетика» 5 засідань І–ІV кв. ВІП 

 Творча зустріч «Ера радіо. До Всесвітнього Дня радіо». захід лютий СЦ  

 Творча зустріч «Увага! Говорить радіо...» До дня працівників радіо, 

телебачення та зв’язку. 

захід листопад СЦ  

8.2 Інформаційно-бібліографічне обслуговування     

 Дні інформації     

 − Інновації і технології захід I–II кв. ВІП, ДУБ За проєктом  

«Взаємодія»  − Інноваційні технології на залізничному транспорті (спільно з ДП 

«Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем 

захід І–ІV кв. ВІП 
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управління та умов процесу перевезень на залізничному 

транспорті») 

 − Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування 

захворювань внутрішніх органів 

захід І–ІV кв. ХМАПО За проєктом  

«Взаємодія» 

 − Нові інформаційні технології в науці  та виробництві захід І кв. ІБВ  

 − Актуальні проблеми вірусології захід ІІ кв. ІБВ  

 − Наукові розробки та новітні технології на сторінках реферативних 

журналів 

захід ІV кв. ІБВ  

 − 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 дорожнім 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     

 Порядок проведення експертизи корисних моделей в Україні День 

патентозна

вця 

січень ВІП можливо 

онлайн  Правова охорона торгових марок України травень ВІП 

 Особливості правової охорони корисних моделей в Україні та 

країнах ЕС 

листопад ВІП можливо 

онлайн 

 Міжнародна охорона інтелектуальної власності та комерціалізація 

науково-технічної діяльності 

захід грудень ВІП можливо 

онлайн 

 Дні бібліографії     

 Використання бібліографічних посібників при розборці теми: 

«Відновлювальна енергетика» 

захід ІV кв. ІБВ  

 Лекції з формування інформаційної культури та ББЗ     

 Методика пошуку літератури з вірусології лекція ІІ кв.  ІБВ  
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 Методика пошуку літератури з питань біоенергетики лекція ІV кв. ІБВ  

 Тематичні перегляди     

 Виставки     

Тематичні виставки 33 виставки І–ІV кв. Відділи  

Виставки нових надходжень 4 виставки І–ІV кв. ВІП  

Виставки-перегляди 8 виставок І–ІV кв. ВІП, ВЛІМ  

Віртуальні виставки 6 виставок I–IV кв. ВІП  

 

 

10 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)  

 
Цикл заходів до 300-річчя від дня народження  філософа, 

письменника, педагога Григорія Сковороди: 

   
 

1  - «12 доріг Сковороди»(екскурсійні маршрути); захід 18 травня СЦ  

2  - презентація «Дорогами Сковороди. Слобідська Україна»; захід 19 жовтня СЦ  

3  - «Феномен особистості Григорія Сковороди», виставка 29 листопада ВУ  

4  - круглий стіл «Космізм Григорія Сковороди». захід 9 грудня ВІП  

 
Заходи до 150-річчя від дня народження української оперної 

співачки, педагога Соломії Крушельницької: 

    

5  - театральні зустрічі «Золотий голос України»; захід 22 вересня СЦ  

6  - «Найвидатніша співачка світу»; виставка 12 вересня ВУ  

7  
- «Соломія Крушельницька: тріумфальна хроніка життя». віртуальна 

виставка 

20 вересня СЦ 
 

8  Тематичні Всеукраїнські Digital інтелектуальні студентські батли 

(спільно з Науковою бібліотекою КНУКІМ) 

захід І–ІV кв. НМР За 

підтримки 
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ХОВ УБА 

9  
Музичний вечір «Музичний талант». До 185 річчя від дня 

народження композитора М.О. Балакірєва. 

захід 12 січня СЦ 
 

10  
Вечір пам’яті «Його святозавітні зерна». Вечір пам’яті харківського 

поета Івана Сапеляка. 

захід 1 лютого СЦ 
 

11  
Тематичний вечір «Провісник нашої волі». До 30 річниці 

затвердження державного гімну України.   

захід 15 січня СЦ 
 

12  «Велична і свята моя рідна Україна». До Дня Соборності України. 22 січня СЦ  

13  
Тематичний вечір «Голокост – пам’ять віків». До Міжнародного Дня 

пам’яті жертв Голокосту. 

захід 27 січня СЦ  

14  Краєзнавчі читання «Майстер слова Інна Мельницька».  захід 28 січня ВУ  

15  
Літературні читання «Залізних імператор строф». До 120-річчя від 

дня народження Є.Ф. Маланюка. 

захід 1 лютого СЦ 
 

16  
Тематичний вечір «Тризуб – наша гордість і слава». До 30 річчя від 

дня, коли Верховна рада затвердила тризуб, як Малий герб України. 

захід 19 лютого СЦ 
 

17  
Театральні зустрічі «Життя віддане театру». До 140 річчя від дня 

народження Леся Курбаса. 

захід 25 лютого СЦ 
 

18  Краєзнавчі читання «Про Харків віршами і прозою» захід 25 лютого ВУ  

19  
Літературний вечір «Каменяр української літературної мови». До 

195-річчя від дня народження Леоніда Глібова, українського поета. 

захід 5 березня СЦ  

20  
Тематичний вечір «Вічна жіночність». До Міжнародного жіночого 

дня. 

захід 7 березня СЦ  

21  
Літературні читання «Літопис долі Кобзаря». До208-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка. 

захід 9 березня СЦ  

22  
Музичний вечір «Гетьман української музики». До 180-річчя від дня 

народження М. В. Лисенка, українського композитора. 

захід 22 березня СЦ  

23  
Краєзнавчі читання «Історія викладання археології у Харківському 

класичному університеті». 

захід 25 березня ВУ  

24  Вечір гумору «Сміх – найкращі ліки». До Дня сміху. захід 1 квітня СЦ  

25  Музична вітальня «Постать митця у контексті епохи». До 255-річчя захід 14 квітня СЦ  
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від дня народження Артема Веделя, українського композитора, 

хорового диригента. 

26  

Краєзнавчі читання «Історія реклами на сторінках харківських 

видань: за матеріалами віртуального проєкту ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка». 

захід 15 квітня ВУ  

27  
Театральна вітальня «Символ життя – сцена». До 125-річчя від дня 

народження Мар’яна Крушельницького. 

захід 18 квітня СЦ  

28  

Літературні читання «Фольклорні мотиви в поезії Олександра 

Колесси». До 155-річчя від дня народження Олександра Колеси, 

українського літературознавця, поета, мовознавця, фольклориста. 

захід 24 квітня СЦ  

29  
Літературні читання «До людських сердець». До 115-річчя від дня 

народження Ірини Вільде, української письменниці. 

захід 5 травня СЦ  

30  
Історичні читання «Багатоликий Микола Костомаров». До 205-річчя 

від дня народження. 

захід 16 травня СЦ  

31  
Краєзнавчі читання «100 років з дня народження професора 

Харківського університету В. І. Астахова». 

захід 27 травня ВУ  

32  
Зустріч з видавцями «Ваша справа необхідна і значуща». До Дня 

працівників видавництв. 

захід 28 травня СЦ  

33  

Вечір бандури «Бандура дзвенить голосом його серця». До 115-річчя 

від дня народження Олексія Чуприни, українського кобзаря (1908-

1993). 

захід 10 червня СЦ  

34  

Краєзнавчі читання: презентація книги, присвячена лауреатам 

Національної премії імені Тараса Шевченка, пов'язаним з ХНУ ім.  

В. Н. Каразіна. 

захід 22 червня ВУ  

35  
Творча зустріч «Обереги української родини». До дня родини. Творча 

зустріч з народними майстринями. 
захід 7 липня СЦ  

36  

Літературні читання «Герой нескореного покоління». До 115-річчя 

від дня народження Олега Ольжича (Кандиба), письменника, 

науковця, археолога. 

захід 8 липня СЦ  

37  
Екскурсія «Книжки з присмаком шоколаду». До Всесвітнього дня захід 11 липня СЦ Музей 

«Бісквіт 
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шоколаду. шоколад» 

38  

Краєзнавчі читання «Не тільки двигун торгівлі. Рекламні та 

інформаційні оголошення як джерело до вивчення біографій 

харків’ян». 

захід 27 липня ВУ  

39  Презентація нових краєзнавчих видань 17 серпня ВУ  

40  
Гумористичний вечір «Сміхологія Павла Глазового». До 100-річчя 

від дня народження українського поета-гумориста. 

захід 30 серпня СЦ  

41  
Краєзнавчі читання «Сторінками історії Харкова» (за маршрутом 

трамваю № 6 Південний вокзал – 602 мікрорайон). 

захід 22 вересня ВУ  

42  
Тематичний вечір «Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх віків, 

хранителька добра!» До Всеукраїнського дня бібліотек. 

захід 30 вересня СЦ  

43  
Музичний вечір «Унікальний голос Ніни Матвієнко». До 75-річчя 

Ніни Матвієнко, народної артистки України. 

захід 10 жовтня СЦ  

44  
Круглий стіл «Жінка – берегиня домашнього вогнища». До 

Міжнародного дня сільських жінок. 

захід 15 жовтня СЦ  

45  
Краєзнавчі читання «160 років з дня народження видатного географа 

і мандрівника А. М. Краснова». 

захід 28 жовтня ВУ  

46  
Краєзнавчі читання «100 років з дня народження видатного лінгвіста 

Ю. В. Кнорозова». 

захід 25 

листопада 

ВУ  

47  
Краєзнавчі читання «Сторінками історії Харкова на тролейбусі № 50 

(пл. Конституції – сел. П’ятихатки)». 

захід 16 грудня ВУ  

48  
Проведення лекцій-квестів, відеолекцій для школярів, інших 

категорій користувачів. 

захід I–IV кв. ВУ  

10.2 Організація роботи клубів 

 Клуб лікувально-оздоровчих технологій 5 засідань І–ІV кв. ВІП  

 Клуб громадських ініціатив  5 засідань І–ІV кв. ВІП  

 Клуб «Екологія та енергетика» 5 засідань І–ІV кв. ВІП  

 
Клуб інтернет-користувачів «Клік» 15 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 

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

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

 Клуб інтелектуального кіно 6 засідання І–ІV кв. СЦ  

 Літературна студія (керівник С. Єфремова) 12 засідань І–ІV кв. СЦ  

 Молодіжна літературна студія  12 засідань І–ІV кв. СЦ  

 Клуб «У колі друзів» (Пушкінський клуб) 3 засідання І–ІV кв. СЦ  

 Клуб художньої вишивки «Успіх» 17 засідань І–ІV кв. СЦ  

9.3 Організація книжкових виставок, виставок-переглядів 19 

 
Тематичні книжкові виставки 137 

виставки 
І–ІV кв. 

відділи 
 

 Книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат 57 виставка І–ІV кв. відділи  

 
Виставки нових надходжень документів 103 

виставок  
І–ІV кв. 

відділи 
 

 Віртуальні книжкові виставки 10 виставок І–ІV кв. відділи  

 Віртуальні проєкти, вікторини 8 проєктів І–ІV кв. ВІП  

 

 

11 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 

Забезпечення діяльності Австрійської бібліотеки у 

Харкові за підтримки Посольства Республіки Австрія в 

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

з/п 
Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

європейських та міжнародних питань Республіки Австрія. 

ХДНБ бере участь у цьому проєкті з 1996 р. 

Україні, Австрійського культурного форуму, 

Українсько-австрійського центру співробітництва з 

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

Підтримка «Міжнародного проєкту "SprachWanderCamp 

– 2022"». Робота Австрійського розмовного клубу 

«VindobonaCamp». 

Проведення VIII 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 Ґете-Інституту в Україні та 

співпраці з Німецькою службою академічних обмінів 

(DAAD), Будинку Нюрнберга (м. Харків), Товариства 

побратимства Харків – Нюрнберг. 

Участь у республіканських конкурсах та проєктах Ґете-

Інституту в Україні:  

– Міжнародний проєкт «Тижні Німеччини в Україні – 

2022» 

– Міжнародний проєкт «Заочний абонемент. Україна» 

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

Розробка та реалізація власних проєктів. 

Проведення соціокультурних заходів. 

 Міжнародні культурно-просвітницькі проєкти:  

 – Чеська поличка сучасної літератури 

Проєкт Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. 

ХДНБ бере участь у проєкті з 2013 р. 

Забезпечення функціонування «Чеської полички 

сучасної літератури» за підтримки Чеського центру в 

Києві при Посольстві Чеської Республіки в Україні. 

 – Польська полиця (Polska Półka) Забезпечення функціонування «Польської полиці» за 
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№ 

з/п 
Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

Міжнародний літературний проєкт Посольства Республіки 

Польща у Києві / Генерального консульства Республіки Польща 

у Харкові 

підтримки Генерального консульства Республіки 

Польща у Харкові. 

 – Французька весна в Україні 2022 

Проєкт реалізується Посольством Франції в Україні. 

ХДНБ бере участь у проєкті з 2006 р. 

Участь в організації та проведенні культурних заходів 

(зустрічі з сучасними французькими письменниками, 

художниками та інші заходи) спільно з Альянс Франсез 

м. Харкова. 

 – 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 ONLINE 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 ім. В.Г. Короленка 

(для IZI.Travel), онлайн-вікторин, впровадження 

туристичних тематичних онлайн-маршрутів по 

Харкову, 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 

ХІI Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного 

журналіста 

http://korolenko.kharkov.com/proekty-ta-granty/7.html
http://korolenko.kharkov.com/proekty-ta-granty/7.html
http://korolenko.kharkov.com/proekty-ta-granty/7.html
http://korolenko.kharkov.com/proekty-ta-granty/7.html
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№ 

з/п 
Назва проєкту Зміст діяльності 

1 2 3 

 Соціальний проєкт ХДНБ   

 –- «Інтернет для людей старшого віку “50 плюс”» Заняття з основ цифрової 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. 

 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. 

Читання циклу онлайн-лекцій за запитом цих установ. 

 Організація, проведення та участь у міжнародних наукових 

конференціях, семінарах 

Проведення ХХV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Короленківські читання 2022».  

Участь у роботі міжнародних форумів, наукових 

конференцій, семінарів у провідних бібліотеках України 

та зарубіжжя. 

 

 

12 РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Найменування видання Термін 

підготовки 

Обсяг Виконав

ці 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Наукові видання 

1  «Короленківські читання 2021» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї у 

структурі сучасного соціуму: стратегії цифрової модернізації» 

І кв. 10 а. а. Дирекція, 

НМР, 

НДВК 
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№ 

з/п 

Найменування видання Термін 

підготовки 

Обсяг Виконав

ці 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

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

2020) : каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність»  

ІІ кв. 16 а. а. КБ  

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

матеріалів бібліотекознавчих студій»  

ІІ кв. 3 а. а. КБ  

 Всього І-IV кв. 29 а. а. Відділи  

Бібліографічні ресурси 

1  «Харків і губернія на сторінках газети «Южный край». Ч. 12: 1913 р.»  І 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  «Творчий доробок Л. Б. Хавкіної : бібліогр. покажчик прижиттєвих 

праць (доопрацювання)» 

І кв. 3 а.а. КБ  

9  «Винахідники Харківщини. Вип. 14» IV кв. 2 а. а. ВІП  

10  «Внесок харківських винахідників у розвиток пасажирського 

транспортобудування» 

ІІІ кв. 2 а. а. ВІП  

 Всього І–IV кв. 37 а. а. Відділи  

Віртуальні бібліографічні ресурси 

11  Винахідники Харкова - читачі ХДНБ ім. В.Г. Короленка (поповнення 

матеріалами про дві персоналії) 

I–IV кв. 0,3 а. а. ВІП Доповнення 

12  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини 

(поповнення матеріалами про дві персоналії) 

I–IV кв. 0,2 а. а. ВІП Доповнення 

13  «Григорій Сковорода – 200. Ювілей філософа на сторінках видань 

першої половини 1920-х років» 

IV кв. 0,5 а. а. ВУ  

14   «Архітектурна Харківщина» (ч. 2) І кв. 0,5 а. а. ВУ  

15  Зі славної родини Гординських IV кв. 0,5 а. а. ВУ  

http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
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№ 

з/п 

Найменування видання Термін 

підготовки 

Обсяг Виконав

ці 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

16  «Соломія Крушельницька: тріумфальна хроніка життя.» До 150-річчя 

від дня народження української оперної співачки, педагога» 

ІІІ кв. 0,5 а. а. СЦ  

17  «Пандемія. Історія смертоносних вірусних» ІІ кв.  0,5 а. а. СЦ  

18  «А. Д. Засядько – конструктор бойових ракет» (з серії «Зроблено в 

Україні») 

ІІ кв. 1 а. а. ВІП  

19  «Як стати винахідником» ІІ кв. 1 а. а. ВІП  

 Всього І–IV кв. 5 а. а. Відділи  

Методичні та інформаційні матеріали 

20  «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу “Перець”» І кв. 4 а. а. НМР  

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

(за результатами дослідження)» 

ІІ 2 а. а. НМР  

22  «БібліоSpace» : дайджест бібліотечних інновацій (вип. 8)  І кв. 1 а. а. НМР  

23  «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 
 

24  Блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках» І–IV кв. 10 ВУ  

25  Огляд науково-дослідної діяльності ХДНБ ім. В.Г. Короленка за 2016-

2020 рр.» 

ІІІ кв. 2 а.а. НМР 
 

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

27  Редагування матеріалів для представлення на офіційних сторінках 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка у соціальних мережах 

І–IV кв. 10 НВВ 
 

 Всього  І–IІІ кв. 41 а. а. Відділи  

 Разом І–IV кв. 112 а. а. Відділи  
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

№ з/п Показники 
План на 

2021 р. 

План на 

2022 р. 

у т. ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ IV 

1 Наукова діяльність       

1.1 Науково-організаційна робота       

1.1.1 Кількість науково-організаційних заходів  20 16 4 3 4 5 

1.2 Науково-дослідна робота       

1.2.1 Кількість досліджень, які проводяться у ХДНБ,  10 11 протягом року 

 у т. ч. участь у дослідженнях (всеукраїнських) 2 3 протягом року 

1.3 Науково-методична робота        

1.3.1 Кількість організаційно-методичних заходів  32 31 9 9 5 8 

1.3.2 Відвідування бібліотек 24 14 3 4 3 4 

1.3.3 Відрядження  5 5 – – – – 

1.3.4 Кількість методичних лекцій:       

 – підготовка нових лекцій 20 18 7 6 2 3 

 – читання лекцій 47 32 8 12 6 6 

1.3.5 Кількість методичних консультацій 710 690 180 175 155 180 

1.4 Підготовка видань і публікацій:       

 – кількість видань 33 28 протягом року 

 – кількість публікацій 46 47 протягом року 

2 Бібліотечне обслуговування користувачів       

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

 – за єдиною реєстраційною картотекою 30000 30000 9700 8500 4000 7800 

 – абонентів МБА та ЕДД 3000 3000 1190 1190 235 385 

2.2 Кількість відвідувань бібліотеки 301200 296400 82375 81075 50800 82150 

 Кількість звернень до вебсайту ХДНБ 130000 130000 32000 33000 31000 34000 

2.3 Видача документів та їх копій  2927370 2927370 776875 778085 590585 781825 
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№ з/п Показники 
План на 

2021 р. 

План на 

2022 р. 

у т. ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ IV 

3 Довідково-бібліографічна робота       

3.1 Кількість бібліографічних довідок,  30685 30590 8020 8010 6550 8010 

 у т. ч. віртуальних: 818 813 210 200 200 203 

4 Популяризація документів       

4.1 Кількість заходів (всього) 141 165 45 45 35 40 

5 Формування бібліотечного фонду       

5.1 Надходження документів 40000 40000 10000 10000 10000 10000 

5.2 Вилучення документів 20200 20200 5000 5200 5000 5000 

 

 

ДОДАТОК 2 

ЗАХОДИ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ХДНБ 

 

№ з/п Форма та назва заходу 
Термін 

проведення 
Організатор 

1 2 3 4 

1  «Організація та проведення бібліотечного онлайн-заходу: від задуму до пост-

супроводу» 

І кв. НМР 

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

як користуватися» для ютуб-каналу ХДНБ» 

ІІ кв. Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

НМР 

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

4  Заняття в межах проєкту «Долучайся до української Вікіпедії!»: Віківишколи 

(написання та редагування статей до Вікіпедії); Вікітолока (тематичні заняття), 

Вікімарафон 2022 

І–ІV кв. ІБВ 

5  День дослідника з історії ХДНБ «Проєкт «Історія бібліотеки» як складова інтеграції 

літопису книгозбірні у цифровий простір» 

ІV кв. КБ 

6  «Платформа IZI.Travel. Розробляємо аудіогід бібліотекою» І–ІІІ кв. СЦ, НМР 

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

збереження національної культурної спадщини» 

травень НДВК 
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№ з/п Форма та назва заходу 
Термін 

проведення 
Організатор 

1 2 3 4 

8  ХІІ Всеукраїнська онлайн-школа бібліотечного журналіста  квітень Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

НМР 

9  Заняття з професійного розвитку працівників у межах роботи Технологічної групи 

ХДНБ 

І–ІV кв. НМР 

10  Заняття працівників ВОК (сектору використання каталогів) з питань актуалізації 

галузевих розділів систематичного каталогу та систематичної картотеки статей  

(природничих, сільськогосподарських, медичних, технічних наук тощо), лінгвістичного 

забезпечення ЕК та формування авторитетного файлу предметних рубрик    

І–ІV кв. ВСК, ВОК 

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

12  Стажування працівників на базі відділів:    

 – ВСК20 І–ІV кв. НДВК, ВОК, 

інші відділи  
– інших відділів І–ІV кв. Відділи 

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

заходах 21 

І–ІV кв. Відділи 

 

ДОДАТОК 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ 

 

№ з/п Питання для розгляду 
Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

ВЧЕНА РАДА 

1.  Про організацію діяльності із розробки «Стратегії розвитку ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

на 2022–2026 рр.» 

січень Директор, заст. 

директора 

                                                 
20 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. 
21 Згідно з «Планом основних заходів бібліотек України на 2022 рік», «Зведеним планом науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек – 

головних методичних центрів Харкова на 2022 рік» тощо. 
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№ з/п Питання для розгляду 
Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

Глазунова Л. В. 

2.  Про підготовку ХХV науково-практичної конференції «Короленківські читання 2022» І кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

НМР, НДВК 

3.  Про проведення ХІІ Всеукраїнської онлайн-школи бібліотечного журналіста ІІ кв. Заст. директора 

Л. В. Глазунова, 

НМР 

4.  Про затвердження «Порядку організації планування та звітності в ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка» 

ІІІ кв. НМР 

5.  Про затвердження «Стратегії розвитку ХДНБ ім. В. Г. Короленка на 2022–2026 рр.» ІV кв. Директор, 

Заст. директора з 

наукової роботи 

Глазунова Л. В. 

6.  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 

1.  Про проведення заходів, що спрямовані на забезпечення умов безперебійної роботи 

бібліотеки в умовах карантину 

І–ІV кв. Дирекція, відділи 

2.  Основні підсумки роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка за 2021 рік (розширене засідання) І кв. Дирекція, зав. 

відділом НМР 

О. П. Куніч 

3.  Основні завдання та напрями роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 2023 році 
IV кв. 

Дирекція, НМР, 

відділи 
РАДА З ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ 

4.  Обговорення та затвердження профілів комплектування підсобних та спеціалізованих 

фондів ХДНБ (згідно з «Перспективним планом підготовки та перегляду…»)  I–IV кв. 

Заст. директора 

Н. К. Фірсова, 

ВФД 

5.  Обговорення та затвердження «Єдиного профілю комплектування фонду ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка» 

III кв. Заст. директора 

Н. К. Фірсова,  
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№ з/п Питання для розгляду 
Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

зав. ВФД Н. Л. 

Халєзева 

6.  Робота відділу архіву та діловодства з ліквідації заборгованості за результатами 

звіряння документів з індикаторною системою відділу наукової організації і 

використання основного фонду 

ІІІ кв. Заст. директора 

Н. К. Фірсова, 

ВОФ, ВАД 

7.  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 

8.  Обговорення та затвердження нормативно-технологічної документації  

ІІІ кв. 

Заст. директора 

А. В. Підгайна, 

відділи 

9.  Стан та завдання роботи бібліотеки як хабу цифрової освіти  
IV кв. 

Заст. директора 

А. В. Підгайна 
ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА 

(при раді з питань технологічного забезпечення бібліотечних процесів ) 

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

бібліотечних процесів на 2022 р.  

I кв. А. В. Підгайна, 

В. В. Лужанчук  

11.  Нове у відображенні елементів та інших відомостей в ЕК і БД. Електронний 

обов'язковий примірник – шлях документа. 

ІІ кв. Л. О. Мартовицька  

12.  Проблемні питання технології: аналітичний опис статей з періодичних та 

продовжуваних видань. 

IV кв. Л. О. Мартовицька 

В. В. Лужанчук  

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

14.  Обговорення питань технологічної взаємодії I–IV кв. А. В. Підгайна, 

В. В. Лужанчук, 

Л. О. Мартовицька  
РАДА З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

15.  Проблеми адаптації бібліотек до цифрового середовища ІІІ кв. Зав. ВОК 

Н. В. Черкашина 

16.  Підсумки роботи ради у 2022 році. Визначення напрямів роботи на 2023 рік 

 

 

ІV кв. Заст. директора 

Н. К. Фірсова  
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№ з/п Питання для розгляду 
Дата 

засідання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

ЕКСПЕРТНА ГРУПА З ПИТАНЬ ВІДБОРУ ТА ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ ХДНБ 

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ 

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

культурного надбання. 

I–IV кв. Зав. НДВК 

І. Я. Лосієвський 

 

ДОДАТОК 4 

ПЛАН ВИСТАВОК 

 

№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

 Тематичні виставки 

1  Річне коло українських свят. 5 січня ВУ 

2  Кіборги вистояли, не витримав бетон. До дня пам’яті «Кіборгів» в Україні. 16 січня СЦ 

3  Основи винахідництва. До дня дитячих винаходів. 17 січня ВІП 

4  Мудрість тисячоліть. 17 січня ІБВ 

5  Свято української державності. До Дня Соборності України. 22 січня СЦ 

6  Голокост – шрам на серці людства. До Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту.  27 січня СЦ 

7  Через Крути до майбутнього. До Дня пам’яті героїв Крут. 29 січня СЦ 

8  Рідна мова солов’їна. До Дня рідної мови. 15 лютого ВУ 

9  Рецепти щасливої кухні. 21 лютого ІБВ 

10  Креативні технології в бібліотеці: сучасний вимір. 16 лютого КБ 

11  Розмаїття дикої природи і фауни. До Всесвітнього дня дикої природи. 3 березня СЦ 

12  Майбутнє природи в наших руках. До Всесвітнього дня дикої природи. 3 березня ВЛІМ 

13  Жіноче обличчя науки. До Міжнародного дня жінок і дівчат в науці. 4 березня ВІП 

14  Універсальна десяткова класифікація: сучасні тенденції. 10 березня КБ 

15  Вони для нас виборюють життя. До Дня українського добровольця. 14 березня СЦ 

16  Мініатюрні видання у фондах ХДНБ. 17 березня НДВК 

17  Формула сімейного щастя. До Міжнародного дня щастя. 21 березня СЦ 

18  Діти сонця. До Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. 21 березня СЦ 
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№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

19  Національна гвардія України – гордість моєї країни. До Дня Національної гвардії України. 26 березня СЦ 

20  ЗНО – крок у майбутнє. 04 квітня ІБВ 

21  Уроки минулого для світлого майбутнього. До Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів. 

11 квітня СЦ 

22  Гардероб – це спосіб життя.  14 квітня ВЛІМ 

23  Творчий потенціал молоді. До Міжнародного дня інтелектуальної власності. 15 квітня ВІП 

24  Герої зіркових трас.  18 квітня ВІП 

25  Скарби історії. До міжнародного дня пам’яток і визначних міст.  18 квітня СЦ 

26  Книга – одне з найбільших див, створених людиною. До Всесвітнього дня книги та 

авторського права. 

23 квітня СЦ 

27  Вікна в пізнанні різних культур. До Всесвітнього дня книги і авторського права. 23 квітня ВЛІМ 

28  Світле Воскресіння Христове. До Великодніх свят. 24 квітня СЦ 

29  Танцюють усі! До міжнародного дня танцю. 29 квітня СЦ 

30  Сила джазу, що єднає світ. До Міжнародного дня джазу. 30 квітня СЦ 

31  Преса – безумовний показник рівня демократії. До Всесвітнього дня свободи преси. 3 травня СЦ 

32  Спасибі за ласку, за щире тепло! До Дня матері. 8 травня СЦ 

33  Ніколи знову! До Дня пам’яті та примирення. 8 травня СЦ 

34  Сучасна наука – основа динамічних потоків інформації. До Дня Науки. 14 травня СЦ 

35  Вивчай Європу – змінюй Україну. До Дня Європи. 14 травня СЦ 

36  Щаслива родина – сильна країна. До Міжнародного дня сім’ї.  15 травня СЦ 

37  Коштовності музеїв світу. До Міжнародного дня музеїв. 18 травня СЦ 

38  Журналісти – четверта влада. До дня журналіста. 19 травня СЦ 

39  Не буде бджіл – не буде меду. До Всесвітнього дня бджіл. 20 травня СЦ 

40  Людина та бджола – добрі сусіди. До Всесвітнього дня бджіл. 20 травня ВЛІМ 

41  Біорізноманіття – основа життя на Землі. До Міжнародного Дня біологічного різноманіття. 22 травня СЦ 

42  Душа, що не знає літер – мертва душа... До Дня слов’янської писемності та культури. 24 травня СЦ 

43  Слов’янські документні пам’ятки у фондах ХДНБ. До Дня слов’янської писемності та 

культури. 

25 травня НДВК 

44  Світ навколо нас. 30 травня ІБВ 

45  Читання в сучасному світі. 2 червня КБ 



71 

 

№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

46  Безмежний світ океану. До Всесвітнього дня океанів. 8 червня СЦ 

47  Стань героєм – врятуй життя хворих. До Всесвітнього дня донора крові. 14 червня СЦ 

48  Метрологія вчора і сьогодні. До Всесвітнього дня метрології. 16 червня ВІП 

49  Сила мотивації – батьківська похвала. До Дня батька. 19 червня СЦ 

50  Біженці – проблема сьогодення. До Всесвітнього дня біженців. 20 червня СЦ 

51  На теренах пам’яті. До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 22 червня СЦ 

52  Молодь щаслива, бо бачить красу. До дня молоді.  26 червня СЦ 

53  Майбутнє належить молодим. До Дня молодіжних та дитячих громадських організацій. 26 червня СЦ 

54  Конституція України – оберіг нашої держави. До дня Конституції України. 28 червня СЦ 

55  Архітектура – літопис часу. До дня архітектури України. 01 липня СЦ 

56  Визначні меценати і благодійники українських видавництв. 01 липня ВУ 

57  Флот України день за днем. До Дня військово-морських сил Збройних сил України. 03 липня СЦ 

58  Професія – поліцейський. До Дня національної поліції. 04 липня СЦ 

59  Свійські тварини у житті людини. 04 липня ІБВ 

60  Світ рибалки. До дня рибалки. 10 липня СЦ 

61  Шаховий калейдоскоп. До дня шахів в Україні. 20 липня СЦ 

62  Друг – це той, з ким відпочиваєш душею. До Міжнародного дня дружби. 20 липня СЦ 

63  Скажи «НІ!» сучасному рабству. До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. 30 липня СЦ 

64  Злочин, якого не повинно бути в світі. До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. 30 липня ВЛІМ 

65  Герої України на захисті Вітчизни. До дня повітряних сил Збройних сил України. 07 серпня СЦ 

66  Кішок не любить тільки той, хто ще не зустрів свою кішку. До Всесвітнього дня котів. 08 серпня СЦ 

67  Символи незалежної України. 08 серпня ВУ 

68  Україна починається з тебе! До Міжнародного дня молоді. 12 серпня СЦ 

69  Ветеринарія: наука чи ремесло? До Дня працівників ветеринарної медицини. 14 серпня СЦ 

70  Вчені-археологи України. До Дня археолога. 15 серпня СЦ 

71  Україна – медовий край. До Дня пасічника. 19 серпня СЦ 

72  Допомога в біді – обов’язок кожного. До Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. 19 серпня СЦ 

73  Прапор миру, вірності і волі. До Дня державного прапора України. 23 серпня СЦ 

74  Славний шлях до волі і незалежності. До Дня Незалежності України. 24 серпня СЦ 

75  Книга рекордів, яка сама стала рекордом – історія та сучасність видання «Світові рекорди 27 серпня ВЛІМ 
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Гіннесса».  

76  З колекції харківських видань XIX – початку ХХ ст. 29 серпня НДВК 

77  Україна – спортивна країна. 29 серпня ІБВ 

78  До країни знань мандруємо з книжками. До дня знань. 1 вересня СЦ 

79  Винахідник – професія творча. До дня винахідника і раціоналізатора України. 2 вересня ВІП 

80  Поспішайте творити добро! До Міжнародного дня благодійності. 5 вересня СЦ 

81  Всією сім'єю в бібліотеку! До Міжнародного дня читання книг. 6 вересня СЦ 

82  Грамотність – запорука успіху людини. До Міжнародного дня грамотності. 8 вересня СЦ 

83  Душею створена краса. До Всесвітнього дня краси. 9 вересня СЦ 

84  Демократія – це закон і рівність для всіх. До Міжнародного дня демократії. 15 вересня СЦ 

85  Країна чотирьох морів. З нагоди Національного свята – День незалежності Мексики. 16 вересня ВЛІМ 

86  Запобігти. Врятувати. Допомогти. До Дня рятівника. 17 вересня СЦ 

87  Герої тривожних світанків. До Дня партизанської слави. 22 вересня СЦ 

88  На варті миру. До Міжнародного дня миру. 26 вересня СЦ 

89  Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. До Європейського дня мов. 26 вересня СЦ 

90  З музикою в такт. 26 вересня ІБВ 

91  Подорожуймо разом! До Всесвітнього дня туризму. 27 вересня СЦ 

92  Бабин Яр: пам’ять і сучасний світ. До Міжнародного дня пам’яті трагедії  Бабиного Яру. 29 вересня СЦ 

93  Бібліотека: сучасний формат. 30 вересня КБ 

94  Наші домашні улюбленці.  До Всесвітнього дня тварин. 4 жовтня СЦ 

95  За наших знань багаття – уклін Вам до землі. До Всесвітнього дня учителів. 5 жовтня СЦ 

96  Служіння праву – це служіння справедливості. До Дня юриста. 8 жовтня СЦ 

97  Місцеве самоврядування – основа сучасної демократії. До Європейського тижня місцевої 

демократії. 

10-жовтня СЦ 

98  Маленькі принцеси. До Міжнародного дня дівчаток. 11 жовтня СЦ 

99  Стандартизація і сертифікація продукції в умовах ринкової економії. До Всесвітнього дня 

стандартів. 

12 жовтня ВІП 

100  Слава захисникам України! До дня захисника України. 14 жовтня СЦ 

101  Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра! До дня українського козацтва. 14 жовтня СЦ 

102  Бідність в Україні та світі. До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності. 17 жовтня СЦ 
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103  Соціальний захист населення. 17 жовтня ІБВ 

104  Екологічна безпека  харчових продуктів. 20 жовтня ВІП 

105  І ті герої незабутні, що з нами йдуть в віки майбутні. До Дня визволення України від 

фашистських загарбників. 

28 жовтня СЦ 

106  Сивина на скронях – мудрість у очах. До дня бабусь та дідусів. 28 жовтня СЦ 

107  Автомобілі: мандрівка від минулого до сьогодення. До Дня автомобіліста і дорожника. 30 жовтня СЦ 

108  Краще місто – краще життя. До Всесвітнього дня міст. 31 жовтня ВЛІМ 

109  Хай не згасне ваша сила. До дня працівників соціальної сфери. 6 листопада СЦ 

110  Де живе рідна мова – живе український народ. До дня української писемності та мови. 9 листопада СЦ 

111  Світло духовності і культури. До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва. 

9 листопада СЦ 

112  Цукровий діабет – не хвороба, а спосіб життя. До Всесвітнього дня боротьби із 

захворюванням на цукровий діабет. 

14 листопада СЦ 

113  Сергій Якутович – видатний український художник-графік, книжковий ілюстратор. 14 листопада ВУ 

114  Обираємо здоровий спосіб життя. До Міжнародного дня відмови від паління. 15 листопада СЦ 

115  Модерна українська книжка: пошуки нових форм. До Дня української писемності та мови. 17 листопада НДВК 

116  Аграрна наука – виробництву. До дня працівників сільського господарства. 20 листопада СЦ 

117  Від слави козаків до воїнів Майдану. До Дня Гідності і свободи. 21 листопада СЦ 

118  Майбутнє без насильства. До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над 

жінками. 

25 листопада СЦ 

119  Україна пам'ятає, світ визнає...  До Дня пам’яті жертв голодоморів. 26 листопада СЦ 

120  Феномен особистості Григорія Сковороди. До 300-річчя від дня народження Г. Сковороди. 29 листопада ВУ 

121  Права дитини в дорослому світі. До Всесвітнього дня дитини. 30 листопада ВЛІМ 

122  Маленька країна з великими минулим. До національного свята Португальської Республіки – 

День відновлення незалежності Португалії.  

1 грудня ВЛІМ 

123  Немає гірше, як в неволі. До Міжнародного дня боротьби за скасування рабства. 2 грудня СЦ 

124  Ми є – ми рівні. До Міжнародного дня боротьби людей з інвалідністю. 3 грудня СЦ 

125  Права людини понад усе. До Всеукраїнського тижня права. 5грудня СЦ 

126  Українська хустка – оберіг, що символізує любов та свободу. До дня української хустки. 7 грудня СЦ 

127  Внесок збройних сил України у світовий технічний прогрес. 8 грудня ВІП 
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128  Цей цікавий світ тварин. До Всесвітнього дня захисту прав тварин. 10 грудня СЦ 

129  Приймайте перемоги зі смиренністю, а програші – з гідністю! До Всесвітнього дня футболу. 10 грудня СЦ 

130  Добро починається з тебе. До дня благодійництва. 11 грудня СЦ 

131  Міграційні процеси в епоху глобальних змін. До Міжнародного дня мігрантів. 18 грудня ВЛІМ 

132  Один за всіх і всі за одного! До Міжнародного дня солідарності людей. 20 грудня СЦ 

133  Етнічна палітра Слобожанщини. 21 грудня ВУ 

134  Різдво – сезон розпалення вогню, гостинності в домі, добродушного милосердя в серці. До 

Католицького Різдва. 

22 грудня СЦ 

135  Енергія навколо нас. До дня енергетика. 22 грудня СЦ 

136  Зірки ближче, ніж здається. 23 грудня ВІП 

137  Скарбниця українського народу. 27 грудня ІБВ 

 Виставки до знаменних і пам’ятних дат 

1  Ярошик Валентина Олександрівна. До 80-річчя ветерана ХДНБ. 2 січня КБ 

2  Космічний геній України. До 115-річчя від дня народження С. П. Корольова, українського 

вченого, конструктора ракетно-космічних систем. 

12 січня СЦ 

3  Боявся прогнівити бога. До 140-річчя від дня народження І. І. Огієнка, історика церкви, 

педагога. 

14. січня СЦ 

4  До 400-річчя від дня народження  Жана Батиста Мольєра. 17 січня НДВК 

5  Феномен  Миколи Скрипника через окуляр сьогодення. До 150-річчя від дня народження 

державного діяча. 

20 січня ВУ 

6  Блискучий комедіограф. До 290-річчя від дня народження французького драматурга П’єра 

Бомарше. 

24 січня ВЛІМ 

7  Ікона фемінізму. До 140-річчя від дня народження англійської письменниці Вірджинії Вульф. 25 січня ВЛІМ 

8  Представник празької літературної школи. До 125-річчя від дня народження Євгена 

Маланюка. 

1 лютого ВУ 

9  Вояк української культури. До 125-річчя від дня народження Є.Ф. Маланюка. 1 лютого СЦ 

10  Зразок сатири. До 110-річчя від дня народження французького письменника П’єра Буля. 20 лютого ВЛІМ 

11  Тонкість та чарівність у кожному творі. До 120-річчя від дня народження американського 

письменника Джона Стейнбека. 

27 лютого ВЛІМ 

12  Туга за сонцем. До 140-річчя від дня народження української письменниці  Христини 4 березня ВУ 
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Олексіївни Алчевської. 

13  Натхненне слово Кобзаря. До 208-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 9 березня СЦ 

14  Студії з української етнографії та антропології. До 175-річчя з дня народження Хведора 

Вовка. 

18 березня ВУ 

15  Поєднання реалізму і фантастики. До 120-річчя від дня народження французького 

письменника Марселя Еме. 

29 березня ВЛІМ 

16  Прометей вітчизняного мистецтвознавства. До 135-річчя з дня народження Івана Кавалерідзе. 1 квітня ВУ 

17  Микола – чудотворець. До 85-річчя від дня народження Миколи Касьяна, українського 

лікаря, мецената. 

10 квітня СЦ 

18  «І будуть люди» та «Біль і гнів» Анатолія Дімарова. До 100-річчя з дня народження 

письменника, громадського діяча. 

4 травня ВУ 

19  Позбавлені Батьківщини. До дня пам’яті жертв геноциду Кримськотатарського народу (1944). 18 травня СЦ 

20  Ніжна симпатія до своїх героїв. До 155-річчя від дня народження англійського письменника 

Арнольда Беннета. 

27 травня ВЛІМ 

21  До 200-річчя від дня смерті Теодора Гофмана. 30 травня НДВК 

22  Незалежний митець. До 185-річчя від дня народження І. М. Крамського, художника, 

громадського діяча. 

6 червня СЦ 

23  Танець – обличчя нації. До 85-річчя ансамблю танцю П. Вірського. 10 червня СЦ 

24  Мистецька еліта України. До 100-річчя заснування Національної музичної спілки. 17 червня СЦ 

25  Виховання почуття громадянського обов’язку. До 310-річчя від дня народження 

французького письменника Жан-Жака Руссо. 

28 червня ВЛІМ 

26  Майстер авангардизму. Творець містичного мистецтва. До 130-річчя від дня народження 

Марка Шагала, живописця-авангардиста, графіка. 

7 липня СЦ 

27  Творчі здобутки українського письменника Мирослава Ірчана. До 125-річчя з дня 

народження. 

14 липня ВУ 

28  Видатний бібліотекознавець Микола Андрійович Низовий. До 85-річчя від дня народження. 20 липня КБ 

29  Туркот Галина Олександрівна. До 75-річчя. 22 липня КБ 

30  Я син свого народу. До 210-річчя від дня народження польського письменника Юзефа-Ігнація 

Крашевського. 

28 липня ВЛІМ 

31  До 175-річчя від дня народження Болеслава Пруса. 28 липня НДВК 
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32  Найвидатніша співачка світу. До 150-річчя з дня народження Соломії Крушельницької. 12 вересня ВУ 

33  До 475-річчя від дня народження Мігеля де Сервантеса. 12 вересня НДВК 

34  Майстер нової американської прози ХХ ст. До 125-річчя від дня народження американського 

письменника Вільяма Фолкнера. 

25 вересня ВЛІМ 

35  Митець-шукач. До 190-річчя від дня народження Петра Сокальського, українського 

композитора. 

26 вересня СЦ 

36  Поет індустріальної доби. До 125-річчя з дня народження Валер’яна Поліщука. 3 жовтня ВУ 

37  Майстер гостросюжетних пригодницьких романів. До 175-річчя від дня народження 

французького письменника Луї Буссенара. 

4 жовтня ВЛІМ 

38  Батько українського державотворення. До 350-річчя з дня народження Пилипа Орлика. 12 жовтня ВУ 

39  Цей сонячний хлопчик. До 75-річчя Робертіно Лоретті, всесвітньо відомого італійського 

співака. 

22 жовтня СЦ 

40  Митець-монументаліст. До 140-річчя від дня народження Михайла Бойчука, українського 

художника. 

30 жовтня СЦ 

41  Найчудовіше місто – те, де людина щаслива. До Всесвітнього дня міст. 30 жовтня СЦ 

42  «Найпопулярніша постать на галицькому ґрунті…» . До 350-річчя з дня народження Богдана 

Лепкого. 

1 листопада ВУ 

43  Футбол – гра номер один. До 70-річчя Олега Блохіна, українського футболіста і тренера. 5 листопада СЦ 

44  Співець Слобідської України. До 165-річчя від дня народження Дмитра Багалія, історика, 

вченого, громадського діяча. 

7 листопада СЦ 

45  До 100-річчя з дня народження Ю. Кнорозова. 10 листопада ВІП 

46  Повне руйнування стереотипів. До 100-річчя від дня народження американського 

письменника-фантаста Курта Воннегута. 

11 листопада ВЛІМ 

47  Мистецтво жити разом. До Міжнародного дня толерантності. 16 листопада СЦ 

48  Відчайдушний романтик – студент! До дня студента. 17 листопада СЦ 

49  Філософія – не сама мудрість, а любов до мудрості. До Всесвітнього дня філософії. 17 листопада СЦ 

50  Подошовка Ніна Василівна. До 60-річчя. 19 листопада КБ 

51  Велич філософії. До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. 28 листопада ІБВ 

52  Видатний просвітитель. До 305-річчя Георгія Кониського, історика, філософа, письменника. 30 листопада СЦ 

53  Великий мислитель українського народу. До 300-річчя від дня народження Григорія 3 грудня СЦ 
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№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

Сковороди. 

54  Класик української літератури ХХ століття. До 125-річчя від дня народження Андрія Головка, 

українського письменника. 

3 грудня СЦ 

55  Мандри думок та серця. До 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди. 3 грудня НДВК 

56  Музикант з божої ласки. До 145-річчя від дня народження Миколи Леонтовича, українського 

композитора. 

13 грудня СЦ 

57  Трагічна доля Миколи Куліша. До 130-річчя від дня народження Миколи Куліша, 

українського драматурга, представника Розстріляного Відродження. 

18 грудня СЦ 

 Віртуальні виставки 

1  Видавничий контент бібліотек Харкова. лютий КБ 

2  Як стати винахідником. квітень ВІП 

3  О.Д. Засядко – конструктор бойових ракет. З циклу «Зроблено в Україні». травень ВІП 

4  Соломія Крушельницька: тріумфальна хроніка життя. До 150-річчя від дня народження 

української оперної співачки, педагога. 
вересень 

СЦ 

5  Винахідники Харкова – читачі ХДНБ ім. В.Г. Короленка. (поповнення матеріалами про 2 

персоналії) 

I–IV кв. ВІП 

6  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини. (Поповнення матеріалами 

про 2 персоналії). 

I–IV кв. ВІП 

7  Нові надходження. Постійно діюча виставка. I–IV кв. ВЛІМ 

8  Вікно в минуле (скарби забутих речей у книгах). I–IV кв. КБ 

9  Документні ресурси кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної ХДНБ. До 120-річчя від 

заснування. 

I–IV кв. КБ 

 Віртуальні проєкти, вікторини   

1 Проєкт нової редакції інструкції «Про порядок відбору матеріалів до бази даних 

«Харківщина» у відділі «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка». 
I кв. 

ВУ 

2 Проєкт онлайн-вікторини «Архітектурна Харківщина», (ч. 2). I кв. ВУ 

3 Проєкт віртуального ресурсу «Григорій Сковорода – 300». II кв. ВУ 

4 Ювілей філософа на сторінках видань першої половини 1920-х років. II кв. ВУ 

5 Проєкт «Мандри любомудра Григорія Сковороди».  До 300-ліття з дня народження філософа. III кв. ВУ 

6 Буктрейлер «Думай як Леонардо Да Вінчі». III кв. ВІП 



78 

 

№ з/п Тематика (назва) виставки 
Термін 

відкриття 
Виконавці 

1 2 3 4 

7 Цикл відеороликів «5 хвилин про винахідництво». III кв. ВІП 

8 Електронний гід-путівник по музейній експозиції «Від Харківської губернської публічної 

бібліотеки до Харківської громадської. 1830–1916 рр.» 
I–IV кв. 

КБ 

 

 

ДОДАТОК 5 

 

НОНЦИФРОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЦИФРОВІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ, ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 
Найменування видання 

Термін 

підготовки 
Обсяг 

Виконав

ці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Наукові видання 

4  «Короленківські читання 2021» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї у 

структурі сучасного соціуму: стратегії цифрової модернізації» 

І кв. 10 а. а. НМР, 

НДВК 

 

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

2020) : каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність»  

ІІ кв. 16 а. а. КБ  

6  «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном: збірник 

матеріалів бібліотекознавчих студій»  

ІІ кв. 3 а. а. КБ  

 Всього І-IV кв. 29 а. а. Відділи  

Бібліографічні ресурси 

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

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

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

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

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

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

34  «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  

http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
http://korolenko.kharkov.com/83.pdf
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№ 

з/п 
Найменування видання 

Термін 

підготовки 
Обсяг 

Виконав

ці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

35  «Творчий доробок Л. Б. Хавкіної : бібліогр. покажчик прижиттєвих 

праць (доопрацювання)» 

І кв. 3 а.а. КБ  

36  «Винахідники Харківщини. Вип. 14» IV кв. 2 а. а. ВІП  

37  «Внесок харківських винахідників у розвиток пасажирського 

транспортобудування» 

ІІІ кв. 2 а. а. ВІП  

38  Всього І–IV кв. 37 а. а. Відділи  

Віртуальні бібліографічні ресурси 

39  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 

40  З історії винахідництва: видатні вчені та винахідники Харківщини 

(поповнення виставки матеріалами про 2 персоналії) 

I–IV кв. 0,2 а. а. ВІП Доповненн

я 

41  «Григорій Сковорода – 200. Ювілей філософа на сторінках видань 

першої половини 1920-х років» 

IV кв. 0,5 а. а. ВУ  

42   «Архітектурна Харківщина» (ч. 2) І кв. 0,5 а. а. ВУ  

43  Зі славної родини Гординських IV кв. 0,5 а. а. ВУ  

44  «Соломія Крушельницька: тріумфальна хроніка життя.» До 150-річчя 

від дня народження української оперної співачки, педагога» 

ІІІ кв. 0,5 а. а. СЦ  

45  «Пандемія. Історія смертоносних вірусних» ІІ кв.  0,5 а. а. СЦ  

46  «О. Д. Засядко – конструктор бойових ракет» (з серії «Зроблено в 

Україні») 

ІІ кв. 1 а. а. ВІП  

47  «Як стати винахідником» ІІ кв. 1 а. а. ВІП  

48  Всього І–IV кв. 5 а. а. Відділи  

Методичні та інформаційні матеріали 

49  «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу “Перець”» І кв. 4 а. а. НМР  

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

(за результатами дослідження)» 

ІІ 2 а. а. НМР  

51  «БібліоSpace» : дайджест бібліотечних інновацій (вип. 8)  І кв. 1 а. а. НМР  

52  «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 
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№ 

з/п 
Найменування видання 

Термін 

підготовки 
Обсяг 

Виконав

ці 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

53  Блог «Історія Харкова у пам’ятних дошках» І–IV кв. 10 ВУ  

54  Огляд науково-дослідної діяльності ХДНБ ім. В.Г. Короленка за 2016–

2020 рр.» 

ІІІ кв. 2 а.а. НМР 
 

 Всього  І–IІІ кв. 21 а. а. Відділи  

 Разом І–IV кв. 92 а. а. Відділи  

Публікації працівників 

№ 

з/п 
Назва публікації 

Термін 

підготовки 
Автори 

Джерело 

опублікування 

Статті до «Бібліотечної енциклопедії Харківщини» 

1.  «Пересувна бібліотека» ІІІ кв. І. А. Карнаух  

2.  «Віктор Васильович Сєдих» ІІ кв. Г.Д. Ковальчук  

3.  «Дистанційні форми роботи у бібліотеках Харкова в умовах карантину» ІІ кв. А.А Тіщенко  

4.  «Бібліотечні цифрові проєкти», «Інтеграція діяльності бібліотек, 

архівів, музеїв» 

ІІІ кв. В.В.Сафонова  

5.  «Школа молодого винахідника» ІІІ кв. В. Г. Прохорова  

6.  «Багрич Микола Ілліч» ІІІ кв. В.В.Сафонова  

7.  До розділу "Соціокультурна діяльність" (назва умовна) ІІІ кв. Н.В. Шепелєва  

8.  «Смілянска Міра Ісаківна», «Черевко Аліна Олександрівна», 

«Мірошникова Валентина Валентинівна» 

ІІІ кв. О. П. Куніч  

9.  «Експертиза цінності документних пам’яток у ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка» 

ІІ кв. І. Я. Лосієвський  

Статті до інших видань 

10.  «Інстаграм прямі ефіри у бібліотечних акаунтах: навіщо і як?» ІV кв. А.А. Тіщенко  

11.  «ХДНБ ім. В.Г. Короленка як методичний центр бібліотек з 

популяризації науково-технічних знань» 

ІІІ кв. О. П. Куніч  

12.  «Всеукраїнські діджитал інтелектуальні батли: з досвіду організації і 

проведення» 

ІV кв. К.М.Вірютіна International 

Information&Library

Review, спільно з 

КНУКіМ, назва 

умовна 

13.  «Дистанційні освітні технології» (розділ «Бібліотекарям») ІІ кв. Н. В. Шепелєва International 
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Information&Library

Review, спільно з 

КНУКіМ, назва 

умовна 

14.  «Професійні бібліотечні заходи: вимоги, ефективність, якість» (до 

Платформи IZI.Travel. Розробляємо аудіогід бібліотекою) 

ІІ кв. Ковальчук Г.Д.  

15.  «Відділ науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (до 

Платформи IZI.Travel. Розробляємо аудіогід бібліотекою) 

І кв. Вірютіна К.М.  

16.  «Періодичні видання: особливості каталогізування» ІІІ кв. Л. О. 

Мартовицька, 

Ю. Торяник 

 

17.  «Розвиток творчого та винахідницького потенціалу молоді»  ІІІ кв. В. Г. Прохорова робоча назва 

18.  Аерокосмічні читання у ХДНБ ім. В. Г. Короленка  ІV кв. В.Г. Прохорова, 

Н. Г. Левченко 

робоча назва, до 

фахового 

видання 

19.  «Сутність та складові бібліотечно-інформаційної роботи з 

винахідниками» 

І кв. Г.В. Прохорова робоча назва, до 

фахового 

видання 

20.  «Пам’ятки юридичної науки Харківщини: видання і публікації ХІХ – 

початку ХХ ст.» 

І–IV кв. О.О. Будецька 

О.Л. Грабарчук 

 

 Журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія, практика    

21.  «М. І. Румницька» (назва умовна) ІV кв. Н. В. Петренко  

 Збірник матеріалів науково-практичної конференції 

«Короленківські читання 2022» 

   

22.  «Особливості розробки електронного гіда-путівника по музейній 

експозиції «Від Харківської губернської публічної бібліотеки до 

Харківської громадської. 1830-1916 рр.» як важливого інструменту 

комунікаційних практик» 

ІІ кв. Ю. В. Ходарєва  

23.  «Бібліографічний ресурс з висвітлення діяльності ХДНБ (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  

24.  «Представлення української бібліотекознавчої періодики 20-30-х рр. у 

фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка (за матеріалами віртуальних 

ІV кв. О. П. Скорик  
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експозицій кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної)» 

25.  «Бібліотечна преса України» ІV кв. Г.Д. Ковальчук  

26.  «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу “Перець”» ІV кв. І.А. Карнаух  

27.  «Фейсбук як платформа для дистанційної освіти: з досвіду організації 

Всеукраїнських онлайн-шкіл бібліотечного журналіста» 

ІV кв. К.М. Вірютіна  

28.  «Висвітлення діяльності ХДНБ з бібліографічного ракурсу» ІV кв. О. В. Непочатова  

29.  «Сприяння реалізації екологічного компоненту сталого розвитку 

держави» 

ІІІ кв. В. Г. Прохорова  

30.  «Науково-просвітниціка діяльність як засіб сприяння інноваційній 

діяльності»  

ІV кв. Г.В. Прохорова  

31.  «Експертиза цінності документних пам’яток у науковій бібліотеці, 

архіві, музеї: єдність критеріїв, особливості заходів (перенесено з плану 

роботи НДВК на 2021 р.» 

ІІІ кв. І. Я. Лосієвський 

32.  «Історичні праці у харківських виданнях ХІХ ст. : за матеріалами 

колекцій» 

ІІІ кв. В. Г. Биков  

33.  «Голодомор 1932–1933 рр. за унікальними архівними джерелами ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка» 

ІІІ кв. В. С 

Романовський. 

 

Сайт ХДНБ 

34.  «Д. І. Багалій» ІV кв. Ю. В. Ходарєва  

35.  «Н. І. Чепіга» ІV кв. Н. В. Петренко  

36.  «М. І. Румницька» ІV кв. Н. В. Петренко  

37.  «І. Я. Лосієвський» ІV кв. Н. В. Петренко  

38.  «Н. І. Полянська» ІV кв. Н. В. Петренко  

39.  «Борис Григорович Філонов»  ІV кв. Ю. В. Ходарєва  

40.  «Михайло Михайлович Серебряков» ІV кв. Ю. В. Ходарєва  

41.  «Ірмолой нотолінійний, ілюстрований. Друга чверть XVIII ст.» І–IV кв. І. Я. Лосієвський  

42.  «Інвентар Загоровського монастиря. Рукопис 1786 р.» І–IV кв. О.Л. Грабарчук  

43.  «Інвентар Загоровського монастиря. Рукопис 1792 р.» І–IV кв. О.Л. Грабарчук  

44.  «Радіщєв О. М. Подорож з Петербурга до Москви. Рукописна копія 

першого видання. Початок 1790-х рр.» 

І–IV кв. І. Я. Лосієвський  

45.  «Автографи В. Г. Короленка. З колекції ХДНБ (комплекс документів).» І–IV кв. І. Я. Лосієвський  

46.  «Петрарка Франческо, Поезії. Венеція, 1538. Палеотип.» І–IV кв. О.Л. Грабарчук.  
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ДОДАТОК 6 

ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ОЦИФРУВАТИ 

 

№ 

з/п 
Бібліографічний запис Виконавці Примітки 

1 2 3 4  

Електронна бібліотека «Культура України»   

1 Алчевская, Х. А. Из галицийской и нашей литературы / Христя Алчевская. – [Харьков : 

Типо-литогр. Р. Радомышельского, 1915]. – 12 с. 
ВУ Шифр 99513 

2 Алчевская, Х. А. Грезы / Христина Алчевская ; виньетка работы Х. Бекетовой. – [Харьков 

: Типо-литогр. Р. Радомышельского, 1916]. – 2, 52 с. – Без обкл. 
ВУ Шифр Б 972 

3 Алчевська, Х. О. Мужицька дитина – Василь Стефаник / А-евська. – [Б. м. : б. в.], 1911. – 

16 с. 
ВУ Шифр 81849 

4 Білий, В. Г. С. Сковорода. Життя й наука / Володимир Білий. – Київ : Друк. Військ.-ред. 

ради УВО, 1924. – 46 с. 
ВУ Шифр 140125 

5 Возняк, М. Григорій Сковорода, славний український мудрець (1722–1794) / оповів 

Михайло Возняк. – Львів : з друк. «Діла», 1922. – [2], 24 с., 1 арк. портр. – (Народна 

бібліотека Просвіти ; ч. 14). 

ВУ Шифр 140805 

6 Ерн, В. Життя і особа Григорія Сковороди / В. Ерн ; пер. з моск. мови Євгена Маланюка. 

– [Скальмежице (Польща) : табір інтернованих], 1923. – 60 с. – (Благодійне видавниче 

товариство «До світла» ; № 2). 

ВУ 
Шифр К1-

12708 

7 Коряк, В. Д. До брами : зб. ст. / В. Коряк. – У Києві : [Друк. АТ «Петро Барський у 

Києві»], 1913. – 112 с. 
ВУ Шифр 91963 

8 Котович, А. Григорій Савич Сковорода, український філософ XVIII ст. / Анатоль 

Котович. – Львів : Молода Україна, 1924. – 48 с.: іл. – (Життєписи славних людей). 
ВУ Шифр 140755 

9 Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т. Г. Шевченко 

«Життя та творчість» / Ін-т літератури Академії наук СРСР, Ін-т укр.. літератури ім. 

Шевченка Академії наук УРСР ; склали М.  М. Калаушин, М. М. Савіцька. – Ленінград ; 

Київ, 1939. – 30 с.  

ВУ Шифр 495317 

10 Паночіні, С. С. Словник біологічної термінології / С. Паночіні ; Всеукр. акад. наук, НДІ 

мовознавства, Відділ термінології та номенклатури. – Харків : Рад. школа, 1931. – [4], 89 

с. – (Серія практичних словників ; вип. 4). 

ВУ Шифр 275295 

11 Проліс, М. В тенетах далечини : пам’яті Григорія Сковороди / М. Проліс. – Прага; Берлін: ВУ Шифр 140501 
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№ 

з/п 
Бібліографічний запис Виконавці Примітки 

1 2 3 4 

Нова Україна, 1924. – 60 с. 

12 Русова, С. Григорій Савич Сковорода : біогр. нарис / С. Р. [Софія Русова] ; пер. з моск. 

мови М. Л. – Катеринослав : вид. Союзу споживчих товариств, 1920. – 16 c. 
ВУ Шифр 113615 

13 Скалки життя : укр. декламатор : зразки творчості укр. письменників в поезії й прозі – для 

читання й декламації / впоряд. Сергій Паночіні. – Київ : Друк. «Союзбанк», 1918. – 160 с. 
ВУ Шифр Б 2387 

14. Сковорода, Г. С. Харківські байки / Григорій Сковорода. – [Нью-Йорк : Українська 

книгарня «Говерла»], 1955. – 32 с. 
ВУ 

Шифр Б1-

9382 

15. Хоткевич, Г. М. Авірон (присвята всім Авіронам) / Гнат Хоткевич. – Київ : Шлях, 1917. – 

79 с. – Назва обкл.: Авірон : біблійна повість. 
ВУ Шифр Б 1723 

16. Хоткевич, Г. М. Гетьман Іван Мазепа / Гнат Хоткевич. – Харків : Друк. «Просвещение», 

1917. – 48 с. – (Історично-популярна бібліотека ; № 1). 
ВУ Шифр 100154 

17. Хоткевич, Г. М. Гірські акварелі / Гнат Хоткевич. – Харків : Друк. «Печатник», 1914. – 

[2], 80 с. 
ВУ Шифр 94927 

18. Хоткевич, И. М. К вопросу о цикле передвижных этнографических концертов / И. 

Хоткевич. – Харьков : Тип. Печат. дело, 1916. – 17 с. – Отд. отт. из: Вестн. Харьк. ист-

филол. о-ва. Вып. 6. 

ВУ Шифр 87457 

19. Хоткевич, И. М. Кооперация в Галичине / И. Хоткевич. – Харьков : Союз, 1918. – 212 с. – 

(Социально-экономическая библиотека / под ред. И. А. Трахтенберга). 
ВУ Шифр 133946 

20. Т. Г. Шевченко, 1814–1861 : до 125-річчя з дня народження великого українського поета-

революціонера : бібліогр. покажч. ст. та рец., вміщених у період. пресі УРСР за 1938–39 

рр. / Кн. палата УРСР ; [склали: О. Чигаєва, Н. Нікітіна, Н. Косенко]. – Харків, 1939. – 

32 с. 

ВУ Шифр 495509 

21. Т. Г. Шевченко, 1814–1861 : до 125-річчя з дня народження великого українського поета-

революціонера : бібліогр. покажч. ст. та рец., вміщених у період. пресі УРСР за 1939 рр. / 

Кн. палата УРСР ; [склала О. Чигаєва]. – Харків, 1939. – 66 с. 

ВУ Шифр 495577 

22. Тарас Шевченко : (матеріали для організації концертів худож. самодіяльності, 

присвячених Т. Г. Шевченко) / Обл. дом нар. творчості ; склав Л. Носов. – Харків, 1939. – 

20 с. – У надзаг.: До 125-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. 

ВУ Шифр 495501 
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Електронна колекція ХДНБ «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої 

третини ХХ ст.» 
  

23. Книга : місячник літ., критики і бібліографії / Всеукр. кооп. та видав. спілка 

«Книгоспілка». – Харків, 1923. – № 1–4. 
ВУ Шифр М 

24. Пролітфронт. – Харків, 1930. – № 1–8 (6 книг). ВУ Шифр М  

Оцифрування документів із фонду рідкісних та цінних видань    

25. Ірмолой нотолінійний, ілюстрований. Друга чверть XVIII ст. ВБІСТ, НДВК  

26. Інвентарі Загоровського монастиря. Рукопис. 1786 ВБІСТ, НДВК  

27. Інвентарі Загоровського монастиря. Рукопис. 1792 ВБІСТ, НДВК  

28. Радіщєв О. М. Подорож з Петербурга до Москви. Рукописна копія першого видання. 

Початок 1790-х рр. 

ВБІСТ, НДВК  

29. Автографи В. Г. Короленка. З колекції ХДНБ (комплекс документів) ВБІСТ, НДВК  

30. Петрарка Франческо, Поезії. Венеція, 1538. Палеотип ВБІСТ, НДВК  

 Документи у незадовільному фізичному стані   

31. Збірник узаконень та розпоряджень Всеукраїнського революційного комітету, 1919-

1920 рр. 

ВБІСТ  

32. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1924-1928 рр. ВБІСТ  

33. Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1929-1938 рр. ВБІСТ  

34. Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР, 1938 (серпень) – 1978 рр. ВБІСТ  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 
Структурні підрозділи бібліотеки 

ВАК відділ наукової обробки документів і організації алфавітних каталогів 

ВБІСТ відділ впровадження бібліотечно-інформаційних систем і технологій та підтримки баз даних 

ВІП відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів 

ВКР відділ консервації і реставрації 

ВЛІМ відділ літератури іноземними мовами та міжнародних  зв’язків 

ВОК відділ обслуговування користувачів 

ВОФ відділ наукової організації і використання основного фонду 

ВСК відділ наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів 
ВРД відділ комплексної репрографії документів та формування страхового фонду 
ВУ відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка 
ВФД відділ наукового формування документних ресурсів і документообміну 
ГАК генеральний алфавітний каталог 

ІБВ відділ інформаційно-бібліографічної роботи 

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 

ДА ВГ «Основа» дистанційна академія видавничої групи «Основа» 

ДАХО державний архів Харківської області 

ДП державне підприємство 

ДП «УкрНДНЦ» Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» 

ЕК електронний каталог 

ЗВО заклад вищої освіти 

ЗМІ засоби масової інформації 
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ІФЛА Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ 

ІБАС кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

КНУКІМ Київський національний університет культури і мистецтв 

Мінцифра Міністерство цифрової трансформації України 

МКІП Міністерство культури та інформаційної політики України 

МКУ Міністерство культури України 

МОЗ Міністерство охорони здоров’я України 

НАФ національний архівний фонд України 

НБУ Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

НТУ «ХПІ» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

ОП обов’язковий примірник 

ПЗ програмне забезпечення 

ПРАТ ХЦНТЕІ Приватне акціонерне товариство «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» 

ТзОВ Товариство з обмеженою відповідальністю 

ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю 

УБА Українська бібліотечна асоціація 

УДК універсальна десяткова класифікація 

ХДАК Харківська державна академія культури 

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 

 

 


