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Електронний бюлетень Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Шановні читачі!
Вітаємо Вас з першим номером електронного бюлетеня Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

«Невичерпний скарб»!
Чому «Невичерпний скарб»?
По-перше, ми бібліотекарі, а бібліотекарі – справжні помічники та порадники на шляху до вершин знань і
мудрості народу, вірні збирачі духовних скарбів, провідники у світ нового і непізнаного. Як стверджував французький лексикограф та філософ П’єр Буаст: «Є тільки
один дійсно невичерпний скарб – це велика бібліотека».
По-друге – ми щоденно взаємодіємо з духовними цінностями – книгами. А саме
книга – неоціненний скарб, найповніший літопис духовного життя. У її глибинах –
філософський розум, витончений естетичний смак, сліди праці дуже зосередженої
думки, багато найсуворішої логіки, високих духовних злетів.
У бюлетені ми будемо висвітлювати різноманітні аспекти діяльності нашої бібліотеки, розкривати особливості її фондів. Також передбачені анонси заходів для читачів, знайомства з новими надходженнями видань, публікації творчих робіт, а також інша цікава інформація.
Ми запрошуємо студентів, викладачів, усіх інших читачів до роботи над наступними випусками бюлетеня.
Користуючись нагодою, що перший випуск бюлетеня виходить напередодні Нового
2017 року, вітаю усіх з Новим роком і Різдвом Христовим, зичу міцного здоров’я,
особистого щастя, сімейного благополуччя, здійснення усіх планів і надій.
З надією на співробітництво!
Іван Федорович Турко, директор Наукової бібліотеки університету,
заслужений працівник культури України
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ГАЗЕТИ “НЕВИЧЕРПНИЙ СКАРБ”
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Вітання редакцій газетдипломантів
Серед 11 створених редакцій газет, шість були нагороджені дипломами I, II та III
ступенів.
Дипломи ІІІ ступеня
отримали редактори трьох газет,
одна
з
яких
—
«Невичерпний скарб» –
Світлана Мажара, Віра Соколовська (Наукова бібліотека
ХНПУ
імені Г. С. Сковороди).

Мажара Світлана, Соколовська Віра
Наприкінці 2016 року ХДНБ ім.
В. Г. Короленка розпочала роботу
Третьої регіональної школи бібліотечного журналіста.
Мета навчання.
Отримати нові знання з використання новітніх технологій у бібліотечній роботі. З цією метою бібліотекарі Віра Соколовська та Світлана Мажара протягом чотирьох днів освоїли
основні напрямки бібліотечної журналістики.
Який головний результат навчання? Це — можливість створення
інформаційного
бюлетеня
«Невичерпний скарб».
Наші майбутні читачі — це?
Бібліотечні фахівці, викладачі та
студенти нашого університету, а також всі бажаючі, які цікавляться життям бібліотеки.
Які побажання редакційній
колегії бюлетеня?
Великих переглядів, поповнення
читацької аудиторії, розширення кола друзів, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на
ниві журналістики.
Успіхів та творчого натхнення!
Бібліограф 1 кат. С. С. Мажара

Школа бібліотечного журналіста
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Цікава подорож бібліотекою

Наш скарб!
Наукова бібліотека ХНПУ ім. Г. С.
Сковороди – одна із найстаріших
бібліотек України, яка має свою історію і свої надбання. Її створення пов’язано з ім’ям видатного німецького
вченого, професора Х. П. Роммеля,
який у 1811 році
очолив педагогічний інститут. 17
січня 1811 року
він привіз з собою в Харків добірну бібліотеку,
склав і видав за
свій кошт навчальні документи –
«План і правила педагогічного інституту» та «Дидактичні начала», а також видав промови і філософські
твори Цицерона, Саллюстія і Корнелія Непота і, таким чином, започаткував формування бібліотеки Харківського педагогічного інституту.
Сьогодні бібліотека університету
– навчальний, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький
підрозділ університету, що забезпечує літературою, періодичними виданнями та бібліографічною інформацією навчально-виховний процес,
сприяє науковим дослідженням, а
також є центром розповсюдження
знань, духовного та інтелектуального
спілкування. Цьому сприяють всі відділи бібліотеки: обслуговування (4
абонементи, 6 читальних залів), науково-методичний відділ, довідковобібліографічний відділ, відділ комплектування та технічної обробки
документів, відділ книгозбереження.
Бібліотека ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
відноситься до другої групи за оплатою праці і штатному розкладу.

Фонд бібліотеки багатогалузевий, на 01.01.2017 року він складає
764923 примірники 19 мовами світу.
Фонд наукової літератури складає
71065 примірників, навчальної –
340549 примірників. У своїх фондах
бібліотека налічує великий фонд
дисертаційних робіт (1316 примірників з 1981 року), авторефератів
дисертацій (3281 примірників з 1959
року), періодичних видань, які щороку передплачуються університетом в кількості біля 200 назв. Гордістю бібліотеки є фонд рідкісних видань, який складає 2120 примірників, в тому числі книг, журналів, брошур, ілюстрацій. Хронологічні рамки
– кінець XVIII віку - початок ХХ віку.
З 2003 року за допомогою АБІС
УФД / Бібліотека колектив бібліотеки впроваджує автоматизацію бібліотечних процесів:
комплектування, наукове опрацювання та постійне зберігання документів на різноманітних носіях
інформації;
поповнення електронного каталогу бібліографічними записами;
доступу користувачів до всіх
видів документів.
Бібліотека обслуговує за
єдиним читацьким квитком біля
10000 користувачів, яким щорічно
видається біля 600000 примірників
книг та інших документів.
До послуг користувачів бібліотеки
I. Довідково-пошуковий апарат
у вигляді
традиційних карткових каталогів:
1.алфавітного,
2.систематичного;

З 01.09.2016 року
бібліотека ХНПУ імені
Г. С. Сковороди змінила
свій статус і стала

картотек:

НАУКОВОЮ

3.картотеки авторефератів
дисертацій,

(згідно рішення Вченої Ради Університету).

4.картотеки праць співробітників університету,

1.систематичної картотеки
статей,
2.картотеки дисертацій,

5.картотеки рідкісних видань,
6.картотеки дипломних робіт;

електронного каталогу (ЕК) і
електронних картотек:
1.систематичної картотеки
статей,
2.картотеки рідкісних видань,
3.картотеки праць співробітників університету,
4.краєзнавчої картотеки
«Харківщина».
II. Інформування про нові надходження : бюлетені «Періодика»,
«Нові надходження», а також Дні
інформації, виставки нових надходжень.
III. Бібліотечно-бібліографічні
заняття з основ інформаційної культури.
IV. Створення науководопоміжних, рекомендаційних бібліографічних покажчиків актуальної
тематики.
V. Надання консультацій щодо
редагування списків використаних
джерел до наукових робіт; надання
бібліографічних довідок різноманітної тематики, в тому числі в автоматизованому вигляді.
VI. Міжбібліотечний абонемент.
Працівники бібліотеки щороку
підвищують свою кваліфікацію, відвідуючи наукові конференції та семінари, які організовує зональне методичне об’єднання бібліотек ВНЗ Харківської зони та інші бібліотеки України.
Вони отримують змогу обмінюватись
досвідом з фахівцями провідних країн: Білорусі, Росії, Латвії, Литви, Польщі та вирішувати нагальні питання
бібліотечної справи.
Перспективи розвитку бібліотеки
пов’язані з розширенням доступу
користувачів до всесвітніх наукових
баз даних, створенням та наповненням інституційного репозитарію
(електронного архіву) працями науковців університету та участю у всеукраїнських проектах.
Співробітники бібліотеки університету докладають зусиль, щоб сприяти освітньо-науковій діяльності викладачів і студентів задля підвищення іміджу і престижу ХНПУ ім. Г. С.
Сковороди.
Заст. директора О. Г. Коробкіна
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Наукова бібліотека презентує

Видання професорсько-викладацького складу
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogic University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій)
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.
Сковороди (http://dspace.hnpu.edu.ua/).
Координатор проекту: Коробкіна О. Г., заступник директора Наукової бібліотеки depositor1811@gmail.com

Заступник директора
Коробкіна Олена Геннадіївна
12 грудня 2016 року Науковою бібліотекою ХНПУ імені Г. С.
Сковороди у стінах нашого університету була організована та проведена виставка видань професорсько-викладацького складу ХНПУ
імені Г. С. Сковороди, виданих у
2014—2016 роках та переданих до
фонду Наукової бібліотеки на
01.12.2016 р.
Видання було представлено за
факультетами університету. До експозиції увійшли монографії, навчальні та навчально-методичні посібники,
підручники, методичні рекомендації,
словники. Також для перегляду були
представлені
збірники
наукових
праць, матеріали науково-практичних
конференцій університету за 2014—
2016 рр. Всі видання відображені в
Електронному каталозі Наукової бібліотеки та в репозитарію. Захід привернув увагу викладачів, співробітників та студентів університету.
Відеоподкаст
“Наукова бібліотека презентує”
https://youtu.be/

Сьогодні в діяльності бібліотеки
ВНЗ провідною стає функція надання авторизованого доступу користувачів до якісних зовнішніх електронних ресурсів, а також до внутрішніх (локальних), оскільки вони
стають виробниками власних електронних інформаційних ресурсів. У
цьому контексті перспективним напрямом діяльності бібліотеки ХНПУ
ім. Г. С. Сковороди є створення власного електронного архіву – інституційного репозитарію. Робота по
Відеоподкаст “Нові надходження”
https://youtu.be/
DFvnTNcJshM

наповненню репозитарію почалась у
вересні 2016 року. Репозитарій створено за допомогою програмного забезпечення з відкритим кодом Dspace
(Dspace утримує цифрові матеріали
різних типів та форматів) на сервері
університету. Під час цієї роботи, в
першу чергу, планується занесення
нових публікацій викладачів університету, а також використання накопичених раніше електронних матеріалів
співробітників університету. На початковому етапі створення репозитарію
внесення наукових матеріалів будуть
здійснювати працівники бібліотекидепозитори. В подальшому – можливе самоархівування авторами своїх
публікацій.
Заст. директора О. Г. Коробкіна
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“Невичерпний скарб”

Засновник — колектив Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Електронний бюлетень виходить один раз у квартал.
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