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Бібліотека – серце Університету

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА
● ВІЗІЯ : Бібліотека НаУКМА - один з кращих академічних ресурсних центрів країни, мозковий центр університету, який
поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами академічних технологічних сервісів. Могилянська
бібліотека забезпечує швидкий та зручний доступ до світових академічних та освітніх ресурсів, першоджерел результатів
наукових досліджень, а також створює власні електронні бібліотеки, електронні архіви, бази даних та бази знань. Бібліотека
також стає учасником академічного та дослідницького процесів через сервіси оформлення результатів наукових досліджень
могилянців (ідентифікатор дослідника та університету, допомога у виборі журналу чи оформлення бібліографії, допомога у
оформленні патенту чи в отриманні ліцензії, інші наукометричні та бібліометричні впливи), а також поширення результатів
могилянських досліджень у світі, в т.ч. через Рух Відкритого Доступу
● МЕТА: Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази організації навчального процесу.
Бібліотека – не лише місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов'язаний
незчисленним нитками з усіма світовими інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх
ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та
новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного простору.
КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

▪

Бібліотечно-іформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для
отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності.

▪

Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів,
використовуючи найвищі стандарти в організації управління.

▪

Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності.

▪

Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів університетської громади, цінує різноманітність своїх
колекцій.

▪

Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки
академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу.

▪

Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовільняти
запити та потреби користувачів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
▪

Подальший розвиток бібліотечної колекції, що відповідає сучасним та стратегічним потребам Університету.

▪

Подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів.

▪

Створення власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами та науковими центрами Університету:
створення Електронної бібліотеки.

▪

Підтримка сервісу «Матеріали до курсів».

▪

Зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів (комфортність,
оперативність, інформативність).

▪

Співпраця з структурними підрозділами Університету, іншими бібліотеками України у справі оптимізації та використанні
спільних інформаційних ресурсів.

▪

Прогнозування розвитку бібліотеки, колекцій, сервісів, аналіз використання приміщень.

2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ
Ø АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора
Ø ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ

▪

Відділ комплектування документів – здійснення комплектування, каталогізації, предметизації друкованих та електронних
ресурсів; наукової обробки документів; обліку, списання документів; книгообміну;

▪

Інформаційно-бібліографічний
відділ
–
створення
та
управління
повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: тематичні бази даних «Видання
та публікації про НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., створення
тематичних бібліографічних покажчиків та біобібліографічних покажчиків серії
«Вчені НаУКМА». Довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба ( в
т.ч.віртуальна), виставки, презентації, дні інформації тощо.

Обслуговування
користувачів
відбувається у 9
підбібліотеках: 700
робочих місць у 17
читальних залах,
абонементи та через
авторизований доступ
до Електронної
бібліотеки з будь-якого
робочого місця в
Інтернет

▪

Відділ зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація
книгосховищ, організація збереження та зберігання фонду, переобліки тощо)

▪

Відділ рідкісних книг та рукописів – організація фонду рідкісних та цінних
видань, фондів колекцій та наукового архіву.

▪

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – організація
та підтримка роботи комп’ютерної техніки, серверів, мереж, баз даних. Підтримка
інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500, DSpace, EBSCO Discovery service.

▪

Відділ обслуговування науковою літературою – організація обслуговування
користувачів е-ресурсами; тренінгові та навчальні програми для дослідників та
науковців щодо пошуку інформації, користування е-ресурсами, наукометрії та
бібліометрії. Підтримка проектів «Електронна 6iблiотека», Iнституцiйний
репозитарій EKMAIR, ELibUKR-OA, cepвicy «Матерiали до Kypciв», наповнення веб-сайту бібліотеки; представлення
бібліотеки в соціальних мережах.

▪

Відділ обслуговування навчальною літературою – організація обслуговування користувачів друкованими джерелами та
забезпечення відповідних сервісів.

Обслуговування користувачів відбувається у 9 підбібліотеках.
Загальна кількість робочих місць – 700 у 17 читальних залах, в т.ч.:
БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА ТЕТЯНИ ТА ОМЕЛЯНА АНТОНОВИЧІВ – колекція з понад 250 тис. томів сучасної наукової
та навчальної літератури, довідкових видань, відкритий доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет:
Зала каталогів
● Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з різних галузей знань
● Спеціалізована читальна зала із суспільних наук
● Інтернет-зала
●

ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА (Староакадемічний корпус) – фонд цінних та рідкісних видань (понад 10 тис.томів) та фонд 67
колекцій, а також колекція друкованих періодичних видань, науковий архів. Всього понад 150 тис.томів у
Ø
Ø
Ø
Ø

Дослідницька читальна зала (Конгрегаційна зала – ФРВ + колекції)
Читальна зала періодичних видань
Бібліотека Сергія Білоконя
Науковий архів

МИСТЕЦЬКА БІБЛІОТЕКА – понад 14 тисяч видань з мистецтва, та 2600 прим. Документів на аудіовізуальних носіях
(платівки, касети, диски тощо).
Ø Загальна читальна зала.
ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА (1 корп.)– бібліотечно-інформаційне обслуговування потреб студентів та викладачів літературою
мовознавчого та літературознавчого спрямування (майже 130 тис. томів, 87 918назв).
Ø Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з мовознавства та літературознавства
Ø Зала каталогів

БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ (6 корп.) – майже 6000 томів
політики,культури, науки Польщі, творів польською мовою.

літератури з

історії,

Ø Загальна зала

АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО (4 корп.) – публічна бібліотека, інформаційний центр, 15, 5
тисячна колекція літератури з американської історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д.
Ø Загальна читальна зала
Ø Медіа-рум
Ø New York-room

МЕМОРІАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА (4 корп.) – бібліотека-музей-архів вченого - історика-сходознавця О.
Пріцака. На базі бібліотеки працює науково-дослідний сходознавчий центр ім.О.Пріцака
Ø Загальна зала

МЕМОРІАЛЬНА БІБЛІОТЕКА Дж. МЕЙСА (4 корп.) - бібліотека-архів-музей вченого - політолога Дж.Мейса. Майже 3 тис.
томів видань з історії та політики Росії та України ХХ століття.
Ø Загальна зала

БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – колекція навчальної літератури ( 5
414 прим./698 назв).

3.КАДРИ
Станом на 15.12.2014 р. в науковій бібліотеці працює 67
співробітників. З них на повну ставку – 61.
Гнучка система штатного розкладу. Система стажувань та
випробувального терміну. Високий рівень професійних знань та
володіння комп’ютерною технікою.
За освітою: Повна вища освіта – 52, в т.ч. т.ч. вища спеціальна –
27. Незакінчена в.о – 9 , Середня спеціальна – 2, загальна
середня – 4
● Прийнято на роботу в 2014 р. – 6 осіб , Звільнилося в 2014 р. – 4 осіб
● У відпустці по догляду за дитиною: 7 (Берлог Н.В., Гегельська А.В., Кізченко І.О., Дрейзіна І.Г., Салій Я.С., Циба А.В.,
Чорна Т.В.)
● Середня зарплата по бюджету – бл. 4 000 грн. ( з урахуванням премій, надбавок, системи матеріального заохочення)
Підвищення кваліфікації: 6 працівників у 2014 р. підвищили кваліфікацію через навчання в Університеті Менеджменту
Освіти(Сімак О.О., Жолудь О.Л., Листопад О.О., Ісько І.Л., Мельниченко Л.В., Хорошок І.В.)

4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету:
першому, Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів,
четвертому, шостому та дев’ятому. Загальна площа – 5 475
кв. м Кількість чит.залів – 17 / місць для читачів –700
Загальна площа – 5 475 кв. м.
(збільшилися на 100 кв.м. АБ)
-

Для зберігання фондів – 3 120,5 кв.м.

-

Для обслуговування – 2 354,5 кв.м.

-

Кількість абонементів – 6

-

Кількість чит.залів / місць для читачів – 15 / 700

-

Потребує капітального ремонту – 2200 кв.метрів :
Староакадемічний корпус (проект «Реставрація»)

Перебуває в аварійному стані – немає
У 2014 р. площі для бібліотечних потреб в НаУКМА
збільшувались у Американській бібліотеці на 100 кв.м.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ.
5.1. Кількість технічних засобів
ü персональні комп'ютери – 104, з них 3 - сервери,
ü автоматизовані робочі місця (АРМ) – 104, у т.ч.: для співробітників - 58, для користувачів – 46, з них 4 - бездискові станції,
ü комп'ютери з доступом до мережі Інтернет – 102, з них 4 – бездискові станції, 4 – моноблоки
ü Інше обладнання: телевізор РК LED 55” – 1; телевізори – 2; Kindle – 5; IPad – 4; сканери – 3; принтери – 12; ксерокси – 2;

БФП – 1;
ü телефонні номери – 4; факси – 1; магнітофони – 1; диктофони – 1; проектори – 4; фотоапарати – 2; відеокамери – 1; ноутбуки

– 2.
5.2. Ліцензовані програмні продукти - ALEPH 500, EBSCO Discovery Service, Microsoft Windows ХP, Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows 2003 Server, Office 2010, Антивирус Касперського, Adobe Acrobat XI Pro, ABBYY FineReader 11, ABBYY
Lingvo x5, ACDSee Pro 7.

6. БЮДЖЕТ.

Бюджет

Всього освоєно 1 305 149,31грн.* грн. (Реальні потреби біля 2 млн. грн. на
рік).
НаУКМА

6.1. Фінасування з бюджету НаУКМА – 437 415,02 грн. (33,5 %)

Залучено

Використано: 437 415,02 грн.
З них використано на:
- Придбання книг – 99 609 грн.
- Передплата періодики –130 505,72грн.
- Передплата електронних баз даних – 92 300,00 грн.
- Підтримка АБІС - 95 000,00 грн.
- Інше (канцтовари, обладання) – 20 000,30 грн.
6.2. Залучені кошти (гранти, проекти). – 920 917,52 грн. - 66,5 %

З них: На розвиток колекції:
·

·
·
·
·
·

·

Ґрант Канадської фундації Українських студій на розвиток колекції Ярослава Головача – 32 716,8 грн.
Ґрант МБФВ КМА 2013-2014 «Нові книги для університету» - придбання книг та передплата періодичних видань. Бюджет 134 639,72 грн.
Залишок з грантів за 2013 р., які витрачено та поставлено на облік 2014 р. - 46 723, 23 грн.
Грант кафедри фінансів – 6 460 грн.
Грант Посольства США на розвиток Американської бібліотеки № 006 – 29 485.00 $ – Залишок 10 635.00 $ (Витрачено : 240
349.31 грн.
Грант на передплату електронних журналів SpringerLink – всього EUR 7280 (135 408 грн. за курсом 18.6), з них: компанія
Baker & McKenzie - EUR 3650, Kyiv Mohyla Foundation of America – EUR 1200, Гаврилишин Богдан, Онищенко Олена та
ПРАТ “ІНЮРПОЛІС” (адмніструвалися через фонд “Відродження КМА”) – EUR 2430
Залучено книг до бібліотеки (подарунки, колекції) на загальну суму – 301 534,46 грн.

На інші проекти:
·
·

·

Грант Посольства США на розвиток сервісів у бібліотеці № 257 - 9904 $ залишок 4141,76$ (витрачено 123 025 грн.)
Грант імені О.Дмитріва на проект «Вшанування пам’яті видатного вченого, організатора української науки Омеляна
Пріцака (до 95-річчя від дня народження)» в сумі 14.800 грн. ( Кошти використані на виготовлення репродукцій листівок та
постерів 12 графічних творів Я.Гніздовського з колекції О. Пріцака та на закупівлю виставкового обладнання для
експонування матеріалів з колекції О. Пріцака).
Грант EBSCO Inc. на проведення конференції “Наукова комунікація в цифрову епоху.” - 400 Євро - 9 600 грн.

Платні послуги: Через платні послуги бібліотеки (пеня за прострочене повернення, оформлення читацьких квитків стороннім
читачам тощо) до НаУКМА передано 11 069 грн.

7. АВТОМАТИЗАЦІЯ
Автоматизація бібліотечних процесів здійснюється здопомогю АБІС ALEPH 500 (ExLibris, Ізраїль). Всі основні технологічні
бібліотечні процеси у НБ НаУКМА на сьогодні атоматизовані, проте, здійснюється постійні підтримка та розвиток функцій АБІС,
вдосконалення і контроль вже автоматизованих процесів та відпрацювання деталей і механізмів роботи.
Технічна підтримка АБІС ALEPH 500 - налаштування серверної та клієнтської частини - здійснюється системним бібліотекарем.
Всі організаційні аспекти підтримки, управління та розвитку АБІС спираються на рішеннях Робочих груп та Ради бібліотеки.
Робочі групи
Робочі групи у бібліотеці відповідають за роботу конкретних модулів АБІС: «Комплектування» та його складової - модулю
«Періодика»; «Каталогізація»; «Книговидача» та WEB-OPAC. Робочі групи складаються із представників залученого у процес
роботи з модулем відділу або кількох відділів, системного бібліотекаря та представників адміністрації бібліотеки.
Зустрічі груп відбуваються за розкладом, або ж за потреби. Крім того на період впровадження нових функцій АБІС ALEPH 500,
створюються тимчасові робочі групи, що відповідають за впровадження таких функцій.
У результаті проведених у 2014 році засідань Робочих груп були впроваджені наступні зміни чи оптимізації:
Модуль «Комплектування»:
● Розроблена процедура автоматизації робіт, що стосуються питань книгообміну. Автоматизований облік Обмінного фонду
бібліотеки в АБІС ALEPH 500, формування актів прийняття на облік та передачу примірників із Обмінного фонду.
● Розглянуті питання та проблеми, що пов’язані із затвердженням «Інструкції по роботі із придбаннями».
● Обговорені особливості обробки співробітниками Сектору комплектування замовлень на докомплектування бібліотечного
фонду, зробленими користувачами через електронний каталог (всі користувачі бібліотеки мають можливість замовити через екаталог видання, що відсутні у фонді бібліотеки, або є у недостатній кількості).
● Визначена процедура роботи із помилковими замовленнями на докомплектування та запобіжні заходи, щодо створення таких
замовлень користувачами бібліотеки.
● Намічені стратегічні плани щодо змін у роботі із модулем «Комплектування» – планується розгляд всіх можливостей модулю
та обговорення можливого їх застосування у Відділі комплектування та каталогізації; створення нової «Інструкції по роботі із
придбаннями».

Модуль «Каталогізація»:
-

Обговорені проблеми застосування спеціальних полів АБІС ALEPH 500 для зв’язку різних видів записів у системі – так званих
полів LKR. Дані поля дуже корисні при каталогізації і дають змогу пов’язати між собою різні бібліографічні записи і
примірники. Визначені проблеми застосування таких полів при описі різних видів матеріалів – статей, журналів, окремих
випусків періодичних видань, конволют; типові помилки каталогізаторів при застосуванні цих полів; складні випадки
застосування полів LKR.

-

Створена Інструкція «Спеціальні поля зв’язків LKR у АБІС ALEPH 500: особливості застосування».

-

Автоматично виправлений зміст полів, що містять примітки (поля 500 та 504) у всіх бібліографічних записах.

-

Проведений тренінг на тему «Особливості використання полів LKR, їх місце та роль у роботі з АБІС ALEPH 500» для
співробітників різних відділів бібліотеки, що займаються бібліографічним описом різних видів матеріалів - Відділу
комплектування та каталогізації, Відділу бібліографії та Відділу електронних ресурсів.
Модуль «Книговидача»

-

Повністю переглянута процедура роботи із замовленнями, які неможливо виконати на даний момент з важливих причин
(наприклад, видання відсутнє на полиці і потрібен час, щоб його розшукати).

-

Розроблені нові вихідні форми для АБІС для роботи з невиконаними замовленнями – «Лист про неможливість виконання
замовлення» та «Лист про видалення замовлення».

-

Створена нова схема роботи «Задіяні у АБІС ALEPH 500 листи, що надсилаються користувачам при відсутності можливості
виконати замовлення» та відредагована попередня «Схема роботи з невиконаними замовленнями».

-

Створена Інструкція «Відправка «Листа про неможливість виконання замовлення» у АБІС ALEPH 500» для співробітників
Відділу збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів та Відділу обслуговування навчальною літературою.

-

Проведене навчання по роботі із невиконаними замовленнями для співробітників Відділу збереження бібліотечноінформаційних ресурсів та Відділу обслуговування навчальною літературою.

Модуль «Періодика» (як частина модулю «Комплектування»):
-

Проведення тренінгів по роботі з модулем та навчань із створення розкладів періодичних видань (з використанням раніше
створених інструкцій «Періодичність видання - поля 853/853X (правила заповнення)»; «Інструкція із обліку та реєстрації
періодичних видань (газет та журналів) у АБІС ALEPH 500»; «Робота з придбаннями – схема (журнали, газети)».

Обслуговування користувачів
Автоматизована книговидача здійснюється на всіх пунктах книговидачі бібліотеки (тобто, фактично, у всіх її підрозділах Бакалаврська, Дослідницька, Філологічна, Американська бібліотека тощо).
Більшість завдань, пов’язаних із книговидачею, реалізовуються за допомогою автоматизації. Наприклад, повністю
автоматизованими є проставляння системою термінів книговидачі окремих матеріалів (вони залежать від статусу окремих
примірників та статусів користувачів бібліотеки); автоматично проставляються терміни дії читацьких формулярів (вони залежать
від статусу користувача - бакалаври – 4 роки, магістри – 2 роки, аспіранти, викладачі, співробітники – 1 рік.).
Підтримка бази користувачів у актуальному стані здійснюється централізовано (без механічних зусиль працівників Відділу
книговидачі): дані про нових користувачів (вступників до університету) щорічно конвертуються із автоматизованої системи
управління навчальним процесом університету «ОПТИМА»; старі формуляри користувачів (ті, що більше не використовуються)
автоматично і регулярно видаляються із системи після закінчення термінів їх зберігання.
Для полегшеного обслуговування, спілкування бібліотеки із користувачами та для зручності роботи користувачів із власними
видачами існує ряд налаштувань:
-

Електронне замовлення – більшість матеріалів у бібліотеці є доступними саме через –е-замовлення. Кожен користувач може
будь-коли замовити потрібний йому примірник на зручний для нього час через електронний каталог у мережі Інтернет;

-

Автоматичне розсилання спеціальних повідомлень та нагадувань користувачам (про виконання чи скасування замовлення,
про заборгованість та про наближення закінчення терміну видачі матеріалів) ;

-

Подовження власних видач через е-каталог самими користувачами (таке подовження можливе 2 рази –якщо користувач не має
боргів);

-

Існують та використовуються і інші додаткові функції системи, що допомагають у спілкуванні Бібліотеки із користувачем:
бібліотекар може залишити повідомлення у будь-якому електронному формулярі користувача; кожен користувач може
самостійно відредагувати або змінити адресу своєї електронної пошти – щоб отримувати вчасно повідомлення від бібліотеки.
Для подальшої роботи бібліотекарів із фондом, замовленнями, книговидачами та контролю за ними існують:

-

Автоматичний друк всіх електронних замовлень для примірників певних під-бібліотек та колекцій на місці їх фізичного
розташування;

-

Регулярне і автоматичне формування та друк звітів бронеполиці та звітів невиконаних замовлень користувачів;

-

Автоматичне нарахування через АБІС ALEPH 500 всіх штрафних санкцій (пені за заборгованість книг) та грошових транзакцій
(плата за окремі послуги).

7.1. ВЕБ-ОПАК
Електронний каталог НБ НаУКМА (ВЕБ-ОПАК) робить колекцію бібліотеки доступною онлайн і працює у режимі 24/7. Е-каталог
надає інформацію про повний склад та зміст традиційних фондів НБ НаУКМА, містить інформацію про видання в цілому та
інформацію про окремі примірники цього видання, які можна отримати у певному підрозділі бібліотеки. Крім того, е-каталог
частково представляє і електронні ресурси, що має бібліотека. Крім бібліографічної бази даних, по суті, ВЕБ-ОПАК, є ще і
набором окремих сервісів, що доступні для всіх користувачів бібліотеки.
Для зручності пошуку у бібліотечних ресурсах каталог поділений на умовні, т.з. «віртуальні» колекції, в яких матеріали об'єднані
за певною ознакою:
●

Віртуальна колекція нових надходжень

●

Віртуальна колекція періодики

●

Віртуальна колекція мультимедіа

●

Віртуальна колекція «е-Ресурси»

●

Віртуальна колекція авторефератів та дисертацій

●

Віртуальна колекція «Праці викладачів НаУКМА»

●

Віртуальна колекція «Видання та публікації про НаУКМА»

●

Віртуальна колекція «Наукові записки НаУКМА»

●

Віртуальна колекція «EKMAIR»

●

Віртуальна колекція «Фонд рідкісних видань»

●

Віртуальна колекція «Центр польських та європейських студій»

●

Віртуальна колекція «Обмінний фонд»

●

Каталог Американської бібліотеки (містить свої 2 віртуальні під-колекції «Відеофільми (DVD)», «Нові надходження»)

«Віртуальні» колекції - не мають обмежень щодо налаштувань – будь-яку із цих колекцій можна видалити чи замінити на іншу,
або ж, за бажанням і за потребою, створити зовсім нові колекції.

Електронний каталог має такі сервіси:
-

Електронний формуляр користувача – допомагає користувачам бібліотеки контролювати власні видачі, їх стан та історію;
стан виконання замовлень; подовжувати терміни видачі окремих примірників тощо.

-

Моя е-полиця - є персональним простором кожного користувача у електронному каталозі і призначена для управління
відібраними при пошуку бібліографічними записами.

-

Матеріали до курсів – призначені для пошуку та доступу до матеріалів, що рекомендовані до навчальних курсів викладачами
університету.

-

Розсилки - призначені для поширення інформації про нові надходження до Бібліотеки через електронну пошту або RSS.

-

Докомплектування - дає можливість користувачам замовляти для подальшого придбання Бібліотекою видання, що відсутні в
бібліотечному фонді або наявні в недостатній кількості. Таким чином, кожен користувач може долучитися до формування
фонду бібліотеки.

Комплектування фонду та технічна обробка документів у автоматизованому режимі
Всі дані, що потрібні для процесу комплектування (інформація про постачальників, бюджети, замовлення та рахунки) – вводяться
у систему. Це дає можливість різних автоматичних та «масових» операцій із певними даними – наприклад, відбір замовлень за
певними параметрами. Також, це дає можливість виводу різних статистичних даних із системи (про нові надходження, дані для
сумарної книги, дані для інвентарної книги, акти для звітування до бухгалтерії).
У системі існують окремі автоматичні лічильники для проставляння різних номерів – наприклад, лічильник інвентарних номерів,
лічильник для штрихкодів для примірників періодичних видань (журналів та газет). Це дозволяє зекономити час та уникати
помилок у даних, так як вони проставляються автоматично.
Автоматично здійснюється друк шифрів для окремих примірників видання.
Також система дає можливість зручної роботи із періодичними виданнями (журналами та газетами), можливість їх повного
контролю та обліку надходження до бібліотеки. Крім того, всі примірники підписки для однієї окремої назви періодичного
видання створюються одноразово і автоматично - на початку чи у середині кожного року, згідно окремих розкладів виходу
конкретного періодичного видання.
Будь-який користувач бібліотеки має право замовити видання, що вже надійшло до Бібліотеки, але ще знаходиться в процесі
обробки. Отже, найбільш запитувані у бібліотеці видання обробляються набагато швидше.
Приймати участь у формуванні фонду Бібліотеки можуть і її користувачі – за допомогою функції електронного каталогу
«Докомплектування». Ця функція дозволяє також користувачам відслідковувати стан виконання свого замовлення на

докомплектування (в обробці, скасоване Бібліотекою тощо) та отримувати інформацію про надходження замовленого видання до
Бібліотеки.
Каталогізація
Ефективність автоматизованої каталогізації вимірюється зведенням до мінімуму дублювання роботи каталогізаторів та
можливістю сумісного використання результатів роботи інших каталогізаторів. АБІС дає можливість запозичувати записи, що
були створені каталогізаторами із інших бібліотек, через протокол Z39.50. На 01.01.2015 року існує можливість запозичувати
бібліографічні записи із 19 бібліотек світу, і авторитетні записи із Львівської національної бібліотеки імені В.Стефаника НАНУ.
Каталогізатори можуть використовувати для копіювання у нові бібліографічні записи внесені вже раніше у систему дані (іншими
каталогізаторами або ж системним бібліотекарем на вимогу): предметні рубрики, імена осіб/авторів, авторські знаки (згідно
таблиць Хавкіної). При збереженні, всі бібліографічні записи автоматично перевіряються на наявність у них помилок
(правильність полів чи під-полів MARC 21).
Для каталогізації окремих видів матеріалів (книжок; видань, що продовжуються; карт; комп’ютерних файлів; звукових та
відеозаписів; ігор, аналітичних описів) у системі існують спеціально створені шаблони для каталогізації – це скорочує час на
внесення даних про описуваний документ, час на кодування таких матеріалів та час на додавання вручну полів, що
використовуються лише для опису певних видів матеріалів (згідно MARC 21).
Каталогізація документів можлива всіма мовами світу.
Система дає механізми (так звані утиліти), за допомогою яких можливе масове автоматичне редагування або додавання даних у
бібліографічні записи за потребою. Можливість уніфікувати та контролювати окремі дані у е-каталозі дають авторитетні дані.

Авторитетні дані
Авторитетні дані є окремою базою у е-каталозі, що введена у дію у 2012 році. База складається із 2 віртуальних колекцій:
●

Авторитетний файл імен викладачів НаУКМА

●

Авторитетний файл імен осіб

Крім того, що авторитетні дані допомагають уніфікувати та ідентифікувати імена осіб, – вони допомагають при пошуку (у
випадку, коли ім’я особи має декілька варіантів написання) та полегшують процес каталогізації – так як система автоматично
замінює всі неусталені варіанти імені особи на усталені.

Інші бібліотечні процеси
Автоматизовані робочі місця
Всі співробітники бібліотеки мають власні автоматизовані робочі місця. Такі робочі місця мають різницю у налаштуваннях, в
залежності від їх призначення, – робоче місце для книговидачі, робоче місце каталогізатора чи співробітника, що займається
комплектуванням.
Організація робочих місць для співробітників Бібліотеки включає в себе: встановлення або переустановлення клієнтів ALEPH’а;
локальні налаштування операційної системи, встановленої на робочій станції; локальні налаштування клієнта ALEPH’а;
налаштування лазерного принтера чи термопринтера за потребою.
Підтримується система ІД робочих станцій – для прав книговидачі документів із визначених підрозділів Бібліотеки.
Права співробітників на системні функції та утиліти
-

Постійно відслідковуються і додаються за потребою нові права для співробітників у АБІС;

-

Створюються нові або видаляються вже недійсні користувачі системи (для співробітників Бібліотеки).

Статистика та звіти
За будь-якими даними чи показниками, що внесені в базу АБІС, існує можливість отримати статистичні показники чи звіти за
певний період. Процес надання статистичних даних організований такими шляхами:
Статистичні дані за більшістю показників доступні через утиліти у відповідних модулях системи або через спеціальну
веб- сторінку, де можна отримати потрібну інформацію за конкретний період і по конкретному підрозділу Бібліотеки;
Для разового отримання показників використовується безпосередній доступ до бази даних Oracle. Такі дані надаються
системним бібліотекарем.
Утиліти
Інструмент утиліт в ALEPH 500 призначений для управління базою даних: для підтримки даних; генерування звітів та листів;
автоматичної зміни даних, відібраних за певними параметрами; конвертування даних тощо.
Більшість утиліт є вже вбудованими в систему, деякі розробляються та впроваджуються системним бібліотекарем для
спеціальних потреб Бібліотеки.

Переоблік та списання
Процес переобліку базується на роботі спеціальних утиліт ALEPH’а і відбувається у 3 етапи.
-

визначення параметрів переобліку (під-бібліотека, колекція, статус примірника тощо);

-

введення у базу даних штрихкодів примірників, зчитаних у текстовий файл;

-

виведення інформації про результати переобліку.

За результатами переобліку формуються списки результатів переобліку: список відсутніх примірників та список неправильно
розставлених примірників.
* Див. додаток № 1. Перелік робіт з технічної підтримки АБІС ALEPH 500 у 2014 році.

Єдиний пошук EBSCO Discovery Service ™ (EDS)
Система EBSCO Discovery Service (EDS) – єдиний покажчик інформаційних ресурсів бібліотеки, що забезпечує
користувачам простий та багатофункціональний доступ до всього інформаційного масиву з єдиного пошукового
інтерфейсу. EDS отримує метадані з внутрішніх (бібліотечних) та зовнішніх (агрегованих) джерел і створює при
цьому попередньо індексований масив даних з високою швидкістю обробки. Завдяки цьому, система забезпечує
високу точність та швидкість відображення результатів пошуку.
EDS базується на інтуїтивно зрозумілій потужній пошуковій платформі та, водночас, пропонує широкий спектр
опцій персоналізації, надаючи користувачам можливість розширювати функціональні можливості системи, щоб
краще відповідати індивідуальним потребам.
В 2014 р. через сервіс відбулось 25 752 сесій, 454 453 пошуків

7.2. ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ*
1. Веб-сайт НБ НаУКМА - www.library.ukma.kiev.ua
2. Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА - http://al.ukma.kiev.ua
3. Веб-сайт Американських куточків в Україні (WOA-WindowonAmerica) – www.woa-org.ua
4. Веб-сайт ElibUkr - www.elibukr.org
5. Веб-сайт “Наукові записки НаУКМА” - http://nz.ukma.edu.ua/
6. Веб-сайт “Магістеріум” - http://mag.ukma.edu.ua/
* Див. додаток № 2. Статистика Google Analytics для сайтів бібліотеки за період 01.01.2014-31.12.2014

7.3. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА *
● Блог «Могилянська Бібліотека» - http://kmalibrary.wordpress.com
● Блог “American Library” - http://americanlibrarykyiv.blogspot.com/
● Facebook Бібліотека НаУКМА - https://www.facebook.com/NaUKMA.Library
● Facebook American Library - https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv
● Facebook ElibUkr - https://www.facebook.com/ELibUkr
● Facebook WOA - https://www.facebook.com/WOACentersUkraine
● Twitter Бібліотека НаУКМА - https://twitter.com/LibraryNaUKMA
● Twitter Американська бібліотека - https://twitter.com/KyivAmericanLib
● Twitter Window on America in Ukraine - https://twitter.com/WOA_Ukraine
● Flickr Бібліотека НаУКМА - http://www.flickr.com/photos/librarynaukma/
●

LinkedIn - Бібліотека НаУКМА - http://ua.linkedin.com/in/librarynaukma

● YouTube - Бібліотека НаУКМА- http://www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA
Google+ - Бібліотека НаУКМА - https://plus.google.com/u/0/b/102775363876724183609/102775363876724183609

● Instagram - Бібліотека НаУКМА - http://instagram.com/kmalibrary
* Див. додаток № 3. Представлення бібліотеки у соціальних медіа (статистика за період 01.01.2014 - 31.12.2014)

7.4. ОЦИФРУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ
Кількість оцифрованих документів за рік – 178 назв / 10 917 зображень
З них:
●

Рідкісні видання – 10 назв / 3508 зображень

●

Матеріали до курсів – 57 назв / 1 437 зображень

●

Архівні документи - 10 назв / 461 зображення

●

Службова документація – 5 назв / 46 зображень

●

Праці ПВС - 58 назв / 1220 зображень

●

Серіальні - 34 назва / 3667 зображень

●

Музейні матеріали - 4 назви / 118 зображень

●

Інше - 460 зображень

Документи частково представлені в eKMAIR (http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/), на етапі тестування ПЗ OMEKA.

8. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
8.1. Загальний фонд Бібліотеки 1 872 091 прим. / 1 587 452 назв.

В т.ч.
8.1.1. Друкована колекція - 761 847 прим. / 303 510 назв
в т.ч.
●

основний книжковий фонд – 532 342 прим./ 235 022 назв.

●

резервний фонд – 44 452 прим./ 3 510 назв

●

обмінний фонд - 38 410 прим. / 5 200 назв

●

фонд літератури в обробці - 59 900 прим./ 57 200 назв

●

науковий архів - 16 фондів архівних документів особового походження; 1 фонд установ; 1 фонд конкурсів науково-творчих
робіт 13 666 справ

8.1.2. Фонд друкованої періодики - 73 077 прим. / 2 560 назв
З них : газет: 316 / 58 назв ; журналів : 72 761 прим. / 2 502 назв
8.1.3. Фонд електронних видань - 1 177 773 назв ресурсів: *
● на знімних носіях - 1207 н.
● на власному сервері - 27 087 н.
● на сторонніх серверах - 1 149 479 н.
В т.ч.
○
○

е-журнали – 87 411 н.,
е-книги – 54 695 н.,

○ е-дисертації - 1 000 000 н.,
○ е-документи - 27 087 н.,
○ мультимедійні матеріали - 7373 н. та ін.
*Див. додаток № 4. Електронна колекція (склад та статистика використання)
8.1.4. неопублікованих документів

- 26 649 прим. (25 328 назв)

З них:
дисертацій –145 назв / 154 прим.; авторефератів дисертацій – 12 838 назв / 11 508 прим. ; архівні справи –13 666 справ
8.2 За мовами (обліковується лише друкована колекція)
- українською мовою – 345 903 прим. (52%) / 83 058 назв (34%)
- іноземними мовами – 320 448 прим. (48%) / 160 083 назв. (66%)
в т.ч.
- російською мовою - 152 408 прим. (23%) / 72 270 назв (30%)
- англійською мовою –109 779 прим. (17%) / 51 374 назв. (21%)
- німецькою мовою – 22 383 прим. (3%) / 16 165 назв (7%)
- польською мовою –15 854 прим. (2%) / 8 967 назв (4%)
8.3. За цільовим призначенням:
●
●
○
■
●
●
●

наукових видань
748 836 прим.
навчальних
1 123 255 прим.
В т.ч. навчальних в електронній формі: 142 106 назв/прим.
В т.ч. електронних підручників
- 1 946 прим.
в т.ч. власних е-підручників - 1207 прим.
літературно-художніх видань - 131 046 прим. / 66 034 назв
рідкісних та цінних документів - 10 005 прим. / 7 842 назв (ФРВ, РФ з колекцій)

8.4. НОВІ НАДХОДЖЕННЯ *
8.4.1. Надходження до основного фонду друкованої колекції :
Всього у 2014 р. до Бібліотеки надійшло – 29 584 прим. / 23 167 назв (нових назв 13 306) друкованих видань на загальну суму –
815 389,45 грн.
Надходження друкованих видань за типами документів:
Тип

Кількість примірників

Книги

23 062

Журнали

5 518

Інші продовжувані видання

11

Газети

307

Автореферати

349

Дисертації

14

Ізовидання

21

На цифрових носіях

183

Тривимірні об’єкти

7

Карти

12

Всього

29 584

Надходження друкованих видань за джерелами надходження :*
Джерело

Кількість примірників Сума

Дарунки

23 830

301 534,46

Придбання

861

120 019,65

Передплата

1 346

114 418, 37

Грант

1 783

220 539, 75

Книгообмін

1 222

41 729,02

Заміна загублених

224

7 007,53

Підрозділи КМА

204

8 636,09

Правнича 114

1 504,58

За
Договором(
Фундація)
Всього

29 584

815 389,45

* Залишок з грантів за 2013 р., які витрачено та поставлено на облік 2014 р. - 46 723, 23 грн.
Надходження друкованих видань за мовами:
Мова

Кількість
примірників

Українською

16 564

Російською

6 470

Англійською

3 388

Іншими мовами

3 162

Всього

29 584

Надходження друкованих видань за цільовим призначенням:
Кількість примірників
Навчальні

2 394

Наукові

11 008

Літературно-художні 7 756
Інші

7 632

Кількість замовлень від кафедр/структурних підрозділів: надійшли замовлення від
8 підрозділів. Виконані на 100 %.
Всього придбано 248 прим./ 66 назв видань на загальну суму 67 979,97 грн., що становить 53,2 % від загальних коштів,
виділених університетом на придбання літератури для бібліотеки.
8.4.2. Надходження Електронної колекції
Станом на 31.12.2014 р.
●
●
●
●
●

Електронні журнали – 87 411
Електронні книги – 54695:
Електронні дисертації – 1 000 000
Електронні документи – 27 087
Мультимедійні матеріали – 7373

8.5. ВИВЧЕННЯ ФОНДУ, ПЕРЕОБЛІКИ, РУХ ФОНДУ, ВИБУТТЯ
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, непрофільності, багатопримірниковості, потреб у
ремонті тощо.
Проведено загальний переоблік (20% фонду - частково сховищ бакалаврської і дослідницької бібліотек, а також фондів колекцій:
Москаленка, Білоконя, Головача, Іванюка, Лісняка, Моренця, М. Москаленка, родини Ярем)
8.5.1. Всього з друкованої колекції у 2014 р. вибуло 494 прим. / 370 назв на загальну суму 8504,41 грн.
З них за причинами:
- зайва дублетність - 112 пр. на загальну суму 1587,90 грн.
- загублені читачами (зроблено заміну) -155 пр. на загальну суму 2359,57 грн.
- застарілі, непрофільні - 92 пр. на загальну суму 110,10 грн.

- за результатами переобліку - 116 пр. на загальну суму 3606,96 грн.
- з причини книгобміну з іншими установами - 19 пр. на загальну суму 839,88 грн.
8.5.2. З обмінного фонду за книгообміном вибуло - 3 458 примірників, 2 886 назв.
( Див. додаток № 5. Книгообмін у 2014 р.)
Всього у обмінному фонді: 38 410 прим./ 5 200 назв.
Надійшло в обмінний фонд – 4 347 прим./1 738 назв.
Передано примірників - 3 458 прим./ 2 886 назв
Передано благодійно – 663 примірники.
Кількість бібліотек з якими здійснювався обмін – 63
* Див. додаток № 5. Надходження у фонд, постачальники та книгообмін за 2014 рік.
8.6. Робота з фондами книжкових колекцій
Всього – 67 колекцій *
*Див. додаток № 6. Перелік колекцій
У 2014 р. продовжували надходити книги до колекцій В. Брюховецького, Віри Вовк, С. Квіта.
Започатковано нові колекції: Д.Степовика, Р. Заславського, В.Бородіна та Н.Чамати

9. НАУКОВИЙ АРХІВ
У науковому архіві сконцентровано документи, що висвітлюють науково-творчу, викладацьку та громадську діяльність
вітчизняних і зарубіжних українських вчених, діячів культури, освіти, громадського життя. До архіву вже передали документи
більше 90 осіб – викладачі НаУКМА та представники української діаспори.
Основний масив документальної збірки наукового архіву складають:
18 архівних фондів
Всього: 13 666 справ
Виконано науково-технічне опрацювання:
1. Фонду №6. Коновал Олексій Григорович (1933р.н.). Інженер, журналіст, громадсько-політичний діяч. (69 справ)
2. Фонду №8. Брик Михайло Теодорович (1941-2006). Науковець, громадський діяч, педагог (182 справи).
3. Фонду №10. Пріцак Омелян Йосипович. Видатний вчений, філолог, сходознавець, історик. Колекція мікрофільмів (379
одиниць зберігання).
4. Фонду №12. Ярема Яким Якимович (1884-1964). Літературознавець, педагог, психолог, громадський діяч (222 справи).

5. Фонду №17. Скрипник Анатолій Михайлович. Письменник, журналіст, радіоведучий (71 справа).
6. Фонду №18. Українські та міжнародні конкурси науково-творчих робіт. Роботи всеукраїнських конкурсів, присвячених

темі Голодомору 1932-1933 років, що проходили у 2007-2008 роках (187 справ).
7. Фонду №13. Терещенко Валерій Іванович (1901-1994). Вчений, економіст, громадський діяч (35 справ).

10. КАТАЛОГІЗАЦІЯ
Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1997 року. Доступний в мережі Інтернет 24/7/365. Адреса: http://aleph.ukma.kiev.ua/F
Склад електронного каталогу
Кількість записів у електронному каталозі на 15.12.2014 – 328 896, з них створено у 2014 р. –16 994 ( з них 6 089 - імпортовано
через Z39.50 - 36 %)
● РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ – відредаговано 28 744 записів.

11. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
відбувається шляхом видачі документів користувачам для роботи вдома чи в 17 читальних залах (700 робочих місць) бібліотеки,
а також необмеженого доступу до електронної колекції. Е-ресурси доступні 24 години на добу/7 днів на тиждень з будь-якого
робочого місця на території університету, а також за авторизацією – з поза меж університету.
ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
▪

Філологічна бібліотека – чит. зала та абонемент

▪

Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. Зали/абонементи, Інтернет-зала, медіа-рум, довідкова служба,
копі-центр

▪

Дослідницька бібліотека – 3 чит. зали (загальна, періодики, Мистецької бібліотеки)

▪

Інформаційно-бібліографічний відділ – зала каталогів

▪

Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент

▪

Кабінет О. Пріцака – чит. зала

▪

Бібліотека Польського центру – чит. зала

▪

МБА

▪

Електронна бібліотека та електронна доставки документів.

11.1. КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА, а також сторонні користувачі
Всього на 01.01.2015 р. – 8 171 користувач, З них:
- Користувачі всіх бібліотек НаУКМА, крім Американської – 7 066
- Американська бібліотека – 1 105
Бібліотеки НаУКМА*:
Студенти Бакалаврату – 3137; Студенти Магістеріуму – 1141; Викладачі – 536; Аспіранти – 321; Випускник НаУКМА – 278;
Пiдгoтoвчe вiддiлeння – 6; Співробітники – 265; Вільні слухачі – 115; Сторонні – 1 370; Почесний читач – 46; Докторант – 55;
Здобувач-4; Службові - 2
З них Нових користувачів (вперше записаних у 2014) : 1014
Студенти Бакалаврату – 826; Студенти Магістеріуму- 131; Викладачі – 8;
Аспіранти – 6; Випускник НаУКМА – 8; Співробітники – 11; Вільні слухачі – 21; Почесний читач – 1; Докторант – 1; Здобувач –
1; Сторонній читач – 52 ;
Абітурієнт – 2; Тимчасовий (paзoвий) - 413
Американська бібліотека – 261
Віддалені користувачі (авторизований доступ до е-ресурсів) : 136 ( всього: 477)

11.2. ВІДВІДУВАННЯ *
Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, що встановлені на вході до Бакалаврської
бібліотеки, Дослідницької читальної зали, Правничої та Американської бібліотек, Філологічної бібліотеки та Бібліотеки
Антоновичів (обліковується кожен вхід) та інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 (Один користувач обліковується лише
раз на день, незалежно від того, скільки разів він відвідував бібліотеку, система зарахує лише одне відвідування.). Облік
відвідування інших підрозділів відбувається через підрахунок вручну.
Відвідування сайтів рахуєтьсяз допомогою Google Analitics. Відвідування елекронних ресурсів - з допомогою
адміністративних утиліт, до яких надає доступ провайдер.

Фізичне відвідування бібліотек (за даними лічильників на вході до бібліотек)

417 899

Відвідування сайту НБ НаУКМА (унік.від.)

122187

Відвідування сайту Американської бібліотеки НаУКМА (унік.від.)

2561

Відвідування сайту Американських куточків в Україні (WOA-WindowonAmerica) (унік.від.) 107
Відвідування сайту ElibUkr (унік.від.)

12368

Відвідування сайту "Наукові записки" (унік.від.)

2249

Відвідування сайту "Магістеріум" (унік.від.)

525

К-сть звернень до е-каталогу

128 430

Відвідування блогу «Могилянська Бібліотека»

4 100

Відвідування блогу “American Library”

2227

Відвідування МБА

12

Відвідувань ЕДД

19

Відвідування репозитарію ELibUkr-OA

4254

Відвідування репозитарію eKMAIR

32032

Відвідування через EBSCO Discovery Service (сесії)

25752

Відвідування через EBSCOhost (сесії)

963

Відвідування через Business Searching Interface (сесії)

41

Відвідування сервісу A to Z (сесії)

5033

Відвідування масових заходів

11 671

Всього за рік

772 430

Відвідувань в середньому за день

2 116
* Див.додаток №7. Відвідування та книговидача. Анкетування, Опитування

11.3. ЗАМОВЛЕННЯ
99 % замовлень на бібліотечні документи основного фонду відбуваються в електронному режимі (через АБІС ALEPH). Без
замовлення відбувається обслуговування документами з вільного доступу всіх читальних залів, а також шляхом традиційних
(паперових) замовлень – з фонду наукового архіву та МБА й ЕДД .
Всього: 64 697
Сховища – 61 962
ДЧЗ ( рідкісний фонд – 969
Читальна зала періодики – 1 124
Інформаційно-бібліографічний відділ – 305
МБА – 12
Каталогізація – 318

11.4. КНИГОВИДАЧА – 2 312 925 *
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та
відкритого доступу. У відкритому доступі до послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тис.прим довідкових
та найбільш запитуваних видань.
КНИГОВИДАЧА
Всього за рік
З
основного
замовленнями)

2 312 925
фонду

сховищ

(за 205 733

З відкритого доступу читаьних залів

1 089 792

Завантажено Електронних статей

8 526

Завантажено документів з репозитаріїв

1 008 843

через Електронну доставку документів

19

МБА

12

11.5. МБА
●
●
●

Користувачів в 2012 р. –12
Виконано замовлень – 12
Не виконано через відмови бібліотек – 0

11.6. ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ
Бібліотека виконує замовлення викладачів, аспірантів на доставку електронних публікаціїй, які відсутні для доступу в НаУКМА.
Кількість виданих електронних документів – 19 (статті), у т.ч. сторінок електронних копій - 280

11.7. НІЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
Працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом
примірника “В читальній залі” не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний повернути його
наступного дня не пізніше ніж година після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною

11.8. БОРЖНИКИ
Станом на 15.12.2014 р. в бібліотеці - 278 боржників, загальна кількість заборгованих документів – 843 примірників*
Кількість боржників

278

Кількість заборгованих книг

843

Кількість листів (поштою)

6

Кількість електронних листів (повідомлень через соцмережі)

133

Кількість дзвінків

100

Кількість персональних зустрічей

148

Повернуто

553

Зроблено заміну

128

*Див.додаток № 8. Робота з боржниками.

12. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
12.1. В ІДС ЛІДК ОВУ ВАННЯ ПУБЛ ІК АЦІ Й ВИ К ЛАД АЧ ІВ ТА ЗГА ДОК ПРО Н А УКМА У ПР Е С І
Ø Поповнення архіву ксерокопій –716 с. (папка «Праці викладачів» – 380 с.; папка «Про НаУКМА» – 336 с. ксероксів.
Ø «Видання та публікації про НаУКМА», Праці ПВС НаУКМА – переглянуто – 1533 газет та – 923 журнали, Інтернет сайти.

12.2. МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про
конкретний навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і
користуватися ними через бібліотеку. У 2014 р. затверджено Положення “Про організацію роботи сервісу Матеріали до курсів”.
Всього курсів

350

Викладачів

172

Оновлено курсів

2

Нових курсів

3

Всього записів (KMA30)

4084

Створено
(KMA30)

нових

записів 2

12.3. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА»

ТА

«МАҐІСТЕРІУМ»

Всього – 271 том (214 – Наукових записок та 57 Магістеріуму).
З них представлено:
- у каталозі НБ НаУКМА – 100 %
- на сайтах видань (http://mag.ukma.edu.ua/ та http://nz.ukma.edu.ua/) - 100 %
- в eKMAIR – 15 % (рішення про розміщення поточних номерів прийняте у 2013 році);
на порталі «Наукова періодика» НБУВ ім. Вернадського – 100 % (на новому порталі - 20 %, він розпочав роботу у вересні
2013 р.)

У 2014 році:
Надійшло 24 томи (403 статті), які були закаталогізовані (кожен том і стаття), представлені на сайтах http://mag.ukma.edu.ua/ та
http://nz.ukma.edu.ua та розміщені у е-архіві eKMAIR.
Підготовано згідно з вимогами та передано на репозитарне зберігання до НБУ ім. В. І. Вернадського – 1032 файли (54 томи).
Оформлено довідки про прийняття на зберігання на 201 том.

12.4. РЕПОЗИТАРІЇ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ eKMAIR *
Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR - http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
Програмне забезпечення – DSpace 3.2
Основне призначення: Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного
доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
Реєстрація: Репозитарій зареєстровано у реєстрах: DOAR (Directory of Open Access Repositories); ROAR (Registry of Open
Access Repositories); SSM (Система пошуку у відкритих архівах України)
Кількість документів

3066

Нових за період

844

Пошуки

80 000

Кількість переглядів сторінок

900 245

Відвідування

34 032

Середня кількість завантажень 1 файлу 294
*Див. Додаток 9. eKMAIR
РЕПОЗИТАРІЙ ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів – сервіс, що пропонується через портал
проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших
наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.

Кількість документів

1021

Нових за період

67

Пошуки

2806

Кількість переглядів сторінок

108598

Відвідування

4254

Середня
файлу

кількість

завантажень

1 106

12.5. ДОВІДКОВА СЛУЖБА
Тематичні, уточнюючі та фактографічні: виконано : 22 398 запитів від 22 398 користувачів.
Сервіс надання довідки

К-сть запитів

Всього

22398

Зустріч

21764

Телефон

358

Чат

152

Е-пошта

124

Тип користувача

К-сть звернень

Всього
Студенти

22398
18909

Сторонні користувачі

3075

Випускники НаУКМА

193

Професори/викладачі

130

Аспіранти / здобувачі

54

Працівники НаУКМА
Іноземні дослідники

34
3
*Див.додаток № 10. Звіт Довідкової служби.

12.6. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ
Всього - 212 бібліографічних списків літератури (230 с.) .
З них на замовлення викладачів, кафедр, служб університету:
1. Список праць В. Сущенка.
2. Список праць А. Мелешевича
3. Інформаційні бюлетні «Публікації в пресі про НаУКМА та публікації викладачів НаУКМА» – всього 11 випусків / 807
джерела
Надіслано викладачам 198 листів (праці за 2013 р.).

12.7. ПОПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИЗ БАЗ ДАНИХ – записів
(з врахуванням ретрокаталогізації та роботи з архівом).
- «Праці ПВС НаУКМА» – 684 записи
- «Видання та публікації про НаУКМА» – 300 записів
- Редагування бази «Видання та публікації про НаУКМА» – 197 записів

12.8. КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників НаУКМА. Всього – 249

13. ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ

для користувачів

Заняття з основ роботи з бібліотекою та бібліотечними ресурсами для студентів – 111
Заняття та презентація для студентів ШСР з основ бібліографічного опису та складання списків до наукових робіт.
Замовник Гусак Н. – 1
▪ Тематичні тренінги (за розкладом) - 19 (100 присутніх - студенти, викладачі, співробітники бібліотеки, сторонні
користувачі)
▪ Тренінги на замовлення з користування електронними ресурсами – 4 (75 слухачів)
▪ Тренінги в рамках підвищення кваліфікації бібліотекарів НБ НаУКМА – 4
Всього 139
▪
▪

Наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського національного університету культури та мистецтв та Національного
педагогічного університету (спеціальність бібліотекознавство) та база підвищення кваліфікації для студентів та слухачів
ДАККіМ.

14. МАСОВІ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
У 2014 р. проведено – 327 масових заходів (в т..ч. 239 – Американська бібліотека: презентації книг, кіно вечори, зустрічі,
обговорення тощо), які за рік відвідало 11 671 користувачів. В т.ч.:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Конкурси (турніри) – 6
Презентації – 87
Творчі зустрічі (лекції) – 15
Екскурсії – 41
Виставки – 85 (Виставки нових надходжень - 75 ( постійно діють у всіх читальних залах бібліотеки. Зміна експозиції
відбувається в Бібліотеці Антоновичів, Дослідницькій читальній залі та Філологічній бібліотеці раз на два тижні, в
Американській бібліотеці – раз на місяць. Окрім того, нові надходження також представляються через віртуальну
колекцію «Нові надходження» електронного каталогу)
Ø Тренінги – 3
Ø Концерти – 4
Ø Семінари – 2
Ø Флешмоб – 1
Ø Круглий стіл – 2
Ø Кінопоказів – 18
Ø Дискусійних клубів – 27
Ø Бібліотечних клубів – 1
Ø Дитячих клубів - 24
* Див.додаток №11. Презентаційні заходи Наукової бібліотеки НаУКМА.

15. НАУКОВО-ДОСЛІДНА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ВИДАВНИЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ
15.1. Теми наукових досліджень:
- Києво-Могилянська Академія: Історія та сучасність” (джерелознавчі дослідження).
- Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці.
Бібліографічні покажчики – 2
Наукові статті –15
Публікації про Наукову бібліотеку НаУКМА – 10
Вебінари – 4
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ
Перелік наукових заходів, організованих науковою бібліотекою НаУКМА.
Всього: 2
Міжнародні – 2
Доповіді співробітникі – 39
З них, національних/регіональних – 23
Міжнародних – 16
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо – 41
* Див.додаток 12. Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА
НаУКМА.

та про Наукову бібліотеку

ВІДРЯДЖЕННЯ
Більшість відряджень співробітників – з метою участі у професійних заходах (конференціях, семінарах, форумах і т.п.)
Всього відряджень – 39 (з них: участь у професійних заходах – 39)
Національних – 18
Міжнародних - 21

16. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

РАДА БІБЛІОТЕКИ
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань.
Розглянуто питання:
o Дні Науки в НаУКМА. Організаційні питання щодо підготовки до конференції
o Звіти роботи бібліотеки за 2013 рік
o Плани роботи бібліотеки на 2014 рік
o Зустріч адміністрації Наукової бібліотеки з співробітниками відділів
o Книгообмін
o База користувачів НБ
o Робота НБ у 1 кварталі
o Надходження нової колекції Д.Степовика
o Переоблік 2014
o Оптимізація принципів відбору документів, що підлягають оцифруванню
o Плани роботи на літо та графік роботи
o Кращі читачі 2013-2014 навчального року
o План ретрокаталогізації та каталогізації
o Звіти про роботу у 1 півріччі
o Робота з боржниками
o Розробка інструкції по роботі з е-версіями книг з фондів НБ
o Розробка інструкції з локальними базами даних
o Оцифровка бібліотечного і архівного фонду
o Критерії відбору різних типів видань для оцифрування
o Обговорення, затвердження списку для оцифрування
o Обговорення списку оцифрованих видань
o Затвердження фонду « А.М.Скрипник»
o Започаткування колекції К.Сігова.
o Започаткування колекції Котусенка і Барелла
o Підготовка до нового навчального року
o Затвердження описів фондів № 18 «Українські та міжнародні конкурси науково-творчих робіт», № 10 «О.Пріцак. Опис
№4 «мікрографічні документи постійного зберігання», № 2 «Я.Я.Ярема. Опис №1 документів постійного зберігання за
1869-2007 роки»
o Переваги й наслідки придбання продукту «Primo»
o Відзнаки співробітників НБ до Дня Академії
o Внесення змін до «Положення про базу користувачів»
o Виготовлення читацьких квитків

o
o
o

Обговорення « Інструкції з обліку»
Підготовка до річного звіту
Підведення підсумків роботи НБ НаУКМА за 2014 рік

НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Оновлено та затверджено:
o Інструкція про порядок заміни документів, втрачених користувачами
o Інструкція з обліку бібліотечних фондів
o Положення про організацію та проведення масових заходів від підрозділів НаУКМА
o Додаток до «Положення про колекції» : Інструкція з опрацювання та зберігання газет з особистих колекцій НБ
НаУКМА
o Інструкція для викладачів по створенню « Матеріалів до курсу» через WEB-OPAC
o Інструкція по роботі з сервісом «Матеріали до курсів» ALEPH500
o Положення про сервіс «Матеріали до курсів» у НБ НаУКМА
o Положення про офіційний веб-сайт НБ НаУКМА
КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, зберігання та збереження бібліотечного
фонду).
РОБОЧА ГРУПА ІЗ КНИГОВИДАЧІ
▪ Засідання - 5
РОБОЧА ГРУПА З КАТАЛОГІЗАЦІЇ
▪ Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «Каталогізація» АБІС ALEPH
500; узгодження та впровадження в роботу бібліотеки стандартів з каталогізації та наукової обробки документів
▪ Засідання - 4
РОБОЧА ГРУПА З ПЕРІОДИКИ
▪ Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля періодики АБІС ALEPH 500 для кращого
задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів.
▪ Засідання - 1
РОБОЧА ГРУПА З КОМПЛЕКТУВАННЯ
▪ Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля “Комплектування” АБІС ALEPH 500 для
кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів.
▪ Засідання – 5

17. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
- Українська Бібліотечна асоціація (Ярошенко Т.О. – керівник Секції університетських Бібліотек).
- LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек
- Проект «ЕЛІБУКР»
- Проект «World Digital Library: Світова цифрова бібліотека»
18. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
У контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати діяльність Наукової бібліотеки у
найближчі 5 років на вирішення пріоритетних завдань:
● Подальше формування колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії Університету, з
урахуванням потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з
факультетами та науковими центрами Університету. Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної
наукової літератури та інформаційних ресурсів та сервісів та гармонійне поєднання їх з меморіальною колекцією:
рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих бібліотечних колекцій та особових архівних фондів
тощо.
● Розвиток проекту «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України».
● Розвиток Фонду цінних та рідкісних видань та Фонду колекцій
● Створення умов для зберігання фондів в інших приміщеннях кампусу, забезпечення важливості зберігання та
використання фондів Дослідницької Бібліотеки за умови реставрації Староакадемічного корпусу.
● Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів із врахуванням
змін в інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо).
● Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”.
● Створення власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток
Електронної колекції.
● Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах
користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, інформативності.
Продовження практики соціологічного опитування користувачів.
Директор Наукової бібліотеки

Т.О. Ярошенко

Д О Д АТО К 1. П Е Р Е Л ІК
№ ПП

Р О Б І Т З Т ЕХ Н І Ч НО Ї П І Д ТР ИМ К И

АБІ С ALEPH 500

НАПРЯМ

У

2014

РО ЦІ .

ВИКОНАНІ РОБОТИ
І. Технічна підтримка АБІС

1.

Адміністрування серверів ALEPH 500

2.

Встановлення нової версії АБІС

3.

Встановлення клієнтів АБІС ALEPH
500 та спеціальні налаштування для
робочих станцій у всіх підрозділах
бібліотеки
Здійснення спеціальних налаштувань
системи

4.

Адміністрування робочого та тестового серверів (CentOS): регулярне оновлення
системи, підтримка програм для захисту сервера від несанкціонованого проникнення
зовні (Fail2ban).
- Налаштування робочих таблиць АБІС ALEPH 500.
- Відслідковування регулярності резервного копіювання бази даних (Oracle).
- Перенесення бекапів на тестовий сервер для зберігання.
- Підтримка в робочому стані тестового сервера АБІС ALEPH 500, що призначений для
налаштування та попереднього налагодження роботи функцій та нових версій системи.
- Встановлення нової версії АБІС ALEPH 500 (21.1.4) на тестовий сервер; здійснення
серверних налаштувань, необхідних для переходу на нову версію (переклад та
оновлення ВЕБ-ОПАК, відпрацювання процедури конвертування даних,
конвертування даних).
- Налаштування та переклад клієнта нової версії.
За потреби, у всіх підрозділах бібліотеки.
-

-

Налаштування системи для автоматизації процесу книгообміну: для автоматичного
формування актів передачі літератури до бібліотек-партнерів по книгообміну, для
автоматичного формування актів прийняття літератури до Обмінного фонду.
Була повністю змінена процедура роботи книгосховищ із замовленнями, що
неможливо виконати, через відсутність примірника на полиці. Розроблена нова схема
роботи із такими замовленнями, змінений текст листів та здійснені відповідні
налаштування системи.

5.

Підтримка всіх налаштованих
функцій системи у робочому стані

-

-

-

Створення нових колекцій у системі за потребою: колекції Л.Бейби, Т.Гунчака та
Д.Степовика.
Переміщення позначок колекцій під інші під-бібліотеки у випадку їх переїзду
(колекція Панченка перенесена під сховище Філологічної бібліотеки).
Переведення бібліотеки на літній та святкові графіки - редагування налаштувань всіх
процесів, що потрібні для такого переходу - друк замовлень та звітів бронеполиць,
годин роботи бібліотеки для книговидачі тощо.
Відслідковування регулярності друку замовлень, звітів бронеполиці та звітів активних
замовлень. Передрук звітів та замовлень у разі потреби.
Продовження оформлення та редагування вихідних форм для різних потреб (акти на
списання); для коректного підрахунку матеріалів із фонду бібліотеки (сумарний облік);
листа про неможливість виконання замовлення; листа про видалення замовлення;
списків активних замовлень.
Додавання на клавішу Tab нового тексту для поля 500 - "Includes index" і для поля 504
"Includes bibliography", "Includes bibliographical references" – щоб каталогізатори могли
автоматично переносити потрібний текст поля у бібліографічні записи. Дана функція
полегшує роботу каталогізаторів та допомагає уникати помилок.

ІІ. Організаційні аспекти роботи
6.

Участь у засіданнях Робочих груп

7.
8.

Участь у засіданнях Ради Бібліотеки.
Проведення тренінгів, навчань та надання консультацій
співробітникам бібліотеки з роботи певних функцій
системи

9.

Створення інструкцій та допоміжних матеріалів по
роботі із системою

Були проведені зустрічі Робочих груп, що відповідають за роботу конкретних модулів та
функцій системи: комплектування, каталогізації, книговидачі та періодики.
Регулярно. Обговорення різних питань.
Проведення навчань по створенню підписок на періодичні видання (повний
цикл – від пошуку назви, створення замовлень, передплат, розкладів - до створення
примірників) для Сектору періодики.
Консультації по створенню підписок на періодичні видання на 2015 рік у
системі для Сектору періодики.
Проведення навчання для Відділу збереження бібліотечно-інформаційних
ресурсів та Відділу обслуговування навчальною літературою по новій процедурі
роботи із замовленнями, що неможливо виконати.
Навчання з особливостей використання полів LKR для співробітників
окремих відділів бібліотеки (Відділ бібліографії, Відділ електронних ресурсів, Відділ
комплектування документів (Сектор каталогізації).
- Інструкція «Спеціальні поля зв’язків LKR у АБІС ALEPH 500: особливості
застосування».
- Інструкція «Відправка «Листа про неможливість виконання замовлення» у АБІС
ALEPH 500».

10
.

Робота із вмістом бази даних (для вирішення різних
завдань)

-

-

-

Автоматична заміна інформації у базі даних (зміна статусів примірників «Не в
обробці» на статуси обробки, призначені для списання - для Відділу збереження
бібліотечно-інформаційних ресурсів (примірники були зчитані на автономний
зчитувач).
Пошук та правка помилок у електронному каталозі, пов’язаних із неправильним
використанням спеціальних полів ALEPH’a LKR (правка здійснювалася автоматично
та вручну).
Тимчасова автоматична зміна статусів обробки примірників окремих колекцій на
«Недоступнo (пepeїзд)» у випадку їх переїзду.
Із бази користувачів видалені електронні формуляри, термін зберігання яких
закінчився, згідно «Інструкції про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці
НаУКМА».

ІІІ. Надання різного роду інформації та статистичних даних, що пов’язані із системою
11
.

Надання списків-результатів переобліків

12
.
13
.

Пошук помилок
Надання списків примірників із бази даних за різними
параметрами

14
.

Інші списки

15
.

Надання статистичних даних

16
.

Ліцензування, акредитації

Надання списків-результатів інвентаризації для різних підрозділів Бібліотеки – колекції В.
Моренця, А.Москаленка та В. Житника (Книгосховище 126); колекція Головача
(Книгосховище ДЧЗ); примірники вільного доступу та примірники без замовлення для
читальних зал 139, 22 та 25.
Пошук різного роду помилок у Сумарній книзі (відсутні типи матеріалів у замовленнях тощо).
Список примірників 9 відділу за УДК у Книгосховищі 21 (без виданих та списаних
примірників).
- Список примірників відділів 0 та 6 за УДК у Книгосховищі ДЧЗ (без виданих та
списаних);
- Список примірників із колекції Яреми, що лишилися за сховищем 12.
- Список примірників колекції С. Білоконя, що числяться за ДЧЗ 1.
- Перевірка можливості вивести списки рідкісних видань у фонді бібліотеки
(примірники до 1940 року видання включно без періодики та е-ресурсів із кількістю
видач).
- Cписок викладачів університету із телефонами.
- Списки боржників.
- Списки кращих читачів за навчальний рік.
- Список активних курсів (Матеріали до курсів).
- Список боржників за статусами користувачів.
- Статистика по складу фонду для Американської бібліотеки.
- Статистичні дані по користувачам бібліотеки для звітів.
- Виведення суми всіх примірників б-ки О. Пріцака.
- Окремі статистичні дані по колекціях для паспортів колекцій.
- Статистика по тимчасовим разовим користувачам.
- Надання статистичних даних за різними параметрами (мовний склад фонду бібліотеки
О. Пріцака, статистичні дані для звітів).
Надання списків для ліцензування кафедр університету (Кафедра зв’язків із громадськістю –
підготовка магістрів – 44 теми), Кафедра правознавства (бакалаври, магістри – 167 тем).
-

IV. Інше
17
.

Різне

-

-

-

18
.

Підвищення кваліфікації

-

-

-

Участь у редагуванні та обговоренні змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗУ
КОРИСТУВАЧІВ НБ НаУКМА».
Обробка та копіювання фотографій вступників до АБІС ALEPH 500 на початку нового
навчального року (інші дані вносилися вручну бібліотекарями). Редагування вже
внесених даних – адреси е-пошти, проставляння профайлів користувачів і т.д.
Розробка процедури обробки фотографій нових користувачів (за допомогою
графічного редактора FastStone Image Viewer) перед внесенням їх у читацький
формуляр у АБІС ALEPH 500.
Виконання окремих запитів користувачів: список видач Американської бібліотеки, без
зазначення особистих даних користувачів; повні списки книговидач окремих
користувачів за вимогою.
Вивчення можливості запровадження сервісу пошуку та доставки інформації Primo
(Ex Libris, Ізраїль) як інструменту для єдиного пошуку у всіх ресурсах бібліотеки.
Вивчення можливостей інтеграції з Primo різних ресурсів, що має бібліотека –
електронного каталогу, інституційного репозитарію (ЕКМАІР, Dspace) та підписних
баз даних.
Перевстановка сервера OpenFire - Jabber–сервера, для реалізації системи миттєвого
обміну повідомленнями через клієнт Spark.
Участь у міжнародній конференції “Faster, smarter and richer. Reshaping the library
catalogue” (FSR), 27-28 лютого 2014 року (Рим). Підготовка презентації/виступу.
Участь у науково-практичному семінарі «Запозичення бібліографічних записів до
електронних каталогів бібліотек» (16 квітня 2014 р.) у Національній бібліотеці
України ім. В. І. Вернадського. Підготовка та проведення презентації на тему
«Особливості запозичення бібліографічних записів в АБІС ALEPH 500».
Участь у семінарі «Створення авторитетних файлів імен осіб та назв установ і
організацій у провідних бібліотеках України як засіб удосконалення доступу до
наукової інформації» проведеного 16 травня 2014 р. у рамках Фестивалю науки
Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського.
Підготовка та редагування статті для журналу «Cataloging & Classification Quarterly» -“Libraries and catalogues in Ukraine -- the way to understand the past and build the future”
(опублікована у грудні 2014 року).

Д О Д А ТО К 2. С ТА ТИС ТИК А G O O G LE A N A LY TIC S

ДЛ Я С А Й ТІ В БІБ ЛІО ТЕК И

(01.01.2014-31.12.2014)

Наукова бібліотека НаУКМА - http://www.library.ukma.edu.ua/

American Library - http://al.ukma.edu.ua

Window of America - http://www.woa.kiev.ua

ElibUKR – www.elibukr.org

Наукові записки НаУКМА – http://nz.ukma.edu.ua/

Магістеріум – http://mag.ukma.edu.ua/

Д О Д АТО К № 3. С ТА ТИС ТИК А

С О ЦІА ЛЬ Н ИХ М ЕД ІА

(01.01.2014-31.12.2014)

www.facebook.com/NaUKMA.Library
Період

Всього
шанувальни
ків сторінки

Нові
шанувальни
ки

Всього переглядів
сторінки
користувачами

Охоплення
публікацій
(Середнє)

Охоплення
публікацій
(Макисмальне)

Враження
від дописів
(середнє)

Враження від
дописів
(максимальне)

Всього
коментарів

Всього
вподобан
ь

Всього
поширень

2014.01.01.2014.12.31

2615

1303

11791

319

4067

911

7859

355

6966

885

Охоплення дописів (скільки людей побачило Ваш допис)

Вподобання, коментарі, поширення дописів

Вподобання сторінки

Види дописів

Віковий та статевий розподіл шанувальників

Розподіл шанувальників за країнами, регіонами та мовами

Топ-10 Facebook-дописів за залученням аудиторії за рік
Назва/зміст повідомлення

Показник кількості користувачів, які
реагували на пост (вподобання,
вподобання коментаря, коментар,
поширення, перегляд фото, клікі на
посилання) серед тих, що уподобали
сторінку Бібліотеки загалом

1

Зустріч 2015 року (фото)

181

2

До Нового Року - готові! :-)

179

3

Сьогодні, 25 грудня 2014 року, прийняв присягу третій Президент Києво-Могилянської академії Andriy 136
Meleshevych. Гратулюємо! Бажаємо наснаги у цій нелегкій праці.

4

1 вересня. 8-30 ранку, БІбліотека Антоновичів: Наш перший читач в новому навчальному році! На
вулиці - сонячно, а у нас - затишно. Хай буде таким весь навчальний рік!

114

5

Що читали найбільше могилянці у 2013

109

6

Випускники факультету ФСНСТ.

98

7

☀Список справ Леонардо да Вінчі

90

8

Могилянка ввечері, кампус майже темний, крім Бібліотеки Антоновичів! А що, справжній "осередок
світла":-)

82

9

Могилянські бібліотекарки: "перенести 6 тисяч книжок? запросто і з посмішкою!":-)

77

10

Таке чудо знайшлось на Подолі нині,

71

https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv
Період

Всього
шанувальни
ків сторінки

Нові
шанувальни
ки

Всього переглядів
сторінки
користувачами

Охоплення
публікацій
(Середнє)

Охоплення
публікацій
(Макисмальне)

Враження
від
дописів
(середнє)

Враження від
дописів
(максимальне)

Всього
коментарів

Всього
вподобан
ь

Всього
поширень

2014.01.01.2014.12.31

1307

515

3770

80

607

305

2147

21

1155

188

Охоплення дописів (скільки людей побачило Ваш допис)

Вподобання, коментарі, поширення дописів

Вподобання сторінки

Види дописів

Віковий та статевий розподіл шанувальників

Розподіл шанувальників за країнами, регіонами та мовами

https://www.facebook.com/WOACentersUkraine
Період

Всього
шанувальни
ків сторінки

Нові
шанувальни
ки

Всього переглядів
сторінки
користувачами

Охоплення
публікацій
(Середнє)

Охоплення
публікацій
(Макисмальне)

Враження
від
дописів
(середнє)

Враження від
дописів
(максимальне)

Всього
коментарів

Всього
вподобан
ь

Всього
поширень

2014.01.01.2014.12.31

357

149

2925

85

484

341

1535

33

2122

716

Охоплення дописів (скільки людей побачило Ваш допис)

Вподобання, коментарі, поширення дописів

Вподобання сторінки

Види дописів

Віковий та статевий розподіл шанувальників

Розподіл шанувальників за країнами, регіонами та мовами

https://www.facebook.com/ELibUkr?fref=ts
Період

Всього
вподобань
сторінки

2014.01.01.2014.12.31

279

Нові
вподобання

Всього переглядів
сторінки
користувачами

Охоплення
публікацій
(Середнє)

Охоплення
публікацій
(Макисмальне)

Враження
від
дописів
(середнє)

Враження від
дописів
(максимальне)

Всього
коментів

Всього
лайків

Всього
поширень

Twitter Бібліотека НаУКМА
Постів
Фоловерів
1147
276
Twitter Американська бібліотека
Постів
Фоловерів
657
48
Twitter WOA
Постів
Фоловерів
2054
13
Flickr Бібліотека НаУКМА
Зображень
Переглядів
1526
Блог Бібліотека НаУКМА
Публікацій
Переглядів
108 (21 - нових)
4100
Блог Американська бібліотека
Публікацій
Переглядів
539 (256 - нових)
2227
Instagram
Публікацій
Підписники
42
127
Google+
Публікацій
Підписники
30
18
Linkedin
Контакти
252
Youtube
Відео
Підписники
42
24

Д О Д АТО К № 4. Е Л ЕК ТР ОН НА

К ОЛ ЕК ЦІЯ

Таблиця 5.1. Кількісний склад е-колекції
Електронна бібліотека
ВСЬОГО:
16.1. На знімних носіях
16.2. На власних серверах
ElibUkr-OA
eKMAIR
elib
16.3. На сторонніх серверах
16.3.1. Унікальні ресурси через AtoZ
16.3.2. Ресурси, що не увійшли в A-to-Z
В т. ч. :
:

1 177 773
1 207
27 087
1 021
3 066
23 000
1 149 479
97 277
1 052 202
е-журнали
е-книги та довідники
аудіокниги
мультимедійні м-ли
е-дисертації

87411
54 695
7373
1000000

Таблиця 5.2. Перелік ліцензійних баз даних
Ліцензійні ресурси (67 БД)
Назва
AGORA
American English
ARDI
Black Studies in Video
BookFlix
College Navigator
CQ Researcher Online
Current Affairs for Embassies (eBook Collection (EBSCOhost)
Digital Literacy
ebrary (includes e-Libro and e-Livro)
EBSCO Academic Search Premier
EBSCO AHFS Consumer Medication Information

Видавець
FAO
Bureau of Educational and Cultural Affairs
WIPO
Alexander Street Press
Scholastic Inc.
US Department of Education
CQ Press
EBSCO Publishing
The Rosen Publishing Group, Inc
ebrary
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing

Програма
Research4Life
eLibraryUSA
Research4Life
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database

EBSCO Business Source Premier
EBSCO English Language Learner Reference Center
EBSCO ERIC
Ebsco European Views of the Americas: 1493 to 1750
EBSCO Fuente Academica
EBSCO GreenFILE
EBSCO Health Source - Consumer Edition
EBSCO Health Source: Nursing / Academic Edition
EBSCO LISTA
EBSCO LISTA with Full Text
EBSCO Literary Reference Center (END!)
EBSCO MasterFile Premier
EBSCO MEDLINE
EBSCO Middle Search Plus
EBSCO Newspaper Source
EBSCO Newswires
EBSCO Regional Business News
EBSCO Teacher Reference Center
Education in Video
EducationUSA
eJournal USA (END!)
Encyclopaedia Britannica (Britannica Online Academic Edition)
Filmakers Library Online
FreedomFlix
Gale Academin One File
Gale Directory Library
Gale Global Issues in Context
GALE Literature Resource Center
GALE LitFinder
Gale Science in Context
Gale Virtual Reference Library
GREENR (Gale)
HINARI
HIV RAP Interactive (END)
IIP Digital
Journal of Democracy
JSTOR (Art & Science I)

EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
EBSCO Publishing
Alexander Street Press
Bureau of Educational and Cultural Affairs
Encyclopædia Britannica, Inc
Alexander Street Press
Scholastic Inc.
Gale Group
Gale Group
Gale Group
Gale Group
Gale Group
Gale Group
Gale Group
Gale Group
WHO
U.S. Department of State
MUSE
JSTOR

EBSCO eIFL Database
eLibraryUSA
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
eLibraryUSA
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
eLibraryUSA
eLibraryUSA
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
eLibraryUSA
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
EBSCO eIFL Database
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
Research4Life
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA

JSTOR (Art & Science II)
JSTOR (Art & Science VII)
National Geographic Kids
National Geographic Virtual Library
OARE
PowerKnowledge Earth and Space Science
PowerKnowledge Life Science
PowerKnowledge Physical Science
ProQuest Dissertations & Theses Global
Scienceflix
ShareAmerica
Smithsonian Collections Online
Springer eBook (Complete collection 2005)
SpringerLINK Journals
Teen Health and Wellness
TrueFlix
ЛІГА:ЗАКОН
Центр учбової літератури

JSTOR
JSTOR
Gale Group
Gale Group
UNEP
The Rosen Publishing Group, Inc
The Rosen Publishing Group, Inc
The Rosen Publishing Group, Inc
ProQuest
Scholastic Inc.
Bureau of International Information Programs
Gale Group
Springer Verlag
Springer Verlag
The Rosen Publishing Group, Inc
Scholastic Inc.
ТОВ ЛІГА: ЗАКОН
ТОВ ЦУЛ

Таблиця 5.3. Перелік ресурсів, що тестувалися у 2014 році
Тестовий доступ (13 БД)
Назва
Web of Science
Polpred
BioOne
East View Information Services
Grebennikon
Index to Jewish Periodicals
Jewish Studies Source
IMF elibrary
JSTOR
HeinOnline
Royal Society Publishing
SAGE
ProQuest Dissertations & Theses

eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
Research4Life
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA
eLibraryUSA

Період тесту
2014.04.01 - 2014.06.30
2014.01.01 - 2014.06.01
2014.08.01 - 2014.15.31
2014.10.07 - 2014.11.07
2014.10.06 - 2014.11.06
2014.10.01 - 2014.11.30
2014.10.01 - 2014.11.30
2014.08.01 - 2014.12.31
2014.11.17 - 2014.12.27
2014.12.11 - 2015.01.31
2014.12.11 - 2014.12.31
2014.10.01 - 2014.10.30
2014.10.06 - 2014.11.06

eLibraryUSA
eLibraryUSA

Таблиця 5.4. Статистика використання е-ресурсів (за даними адміністративних модулів EBSCO, Springer та ЦУЛ)
Назва БД

Завантаж.
повних текстів

Завантаження
анотацій

Сесії

Пошуки

3200

7598

2655

7269

0

28

174

849

2247

5647

2215

6130

EBSCO ERIC

0

437

1978

5927

EBSCO European Views of the Americas: 1493 to 1750

0

10

1951

5804

EBSCO GreenFILE

0

16

1955

5881

EBSCO Health Source - Consumer Edition

15

9

1942

5818

EBSCO Health Source: Nursing / Academic Edition

5

1

1943

5924

EBSCO LISTA

0

64

1976

6015

527

705

2004

6007

EBSCO MEDLINE

0

471

1955

5847

EBSCO Newspaper Source

22

3

1961

5872

EBSCO Newswires

0

1

2149

7204

EBSCO Regional Business News

92

158

1951

5181

EBSCO Teacher Reference Center

0

1

1951

5887

Education in Video

0

14

-

-

Gale Academin One File

0

274

742

204

GALE Literature Resource Center

0

12

134

514

Gale Virtual Reference Library

0

8

130

509

EBSCO Academic Search Premier
EBSCO AHFS Consumer Medication Information
EBSCO Business Source Premier

EBSCO MasterFile Premier

JSTOR

599

35

841

2548

SpringerLINK Journals

694

-

-

-

Центр учбової літератури

1 125

-

-

-

Всього

8526

15492

30607

89390

2749

-

-

-

+

Springer Books

Діаграма 1 “Динаміка завантажень повних текстів журналів Springer”

Діаграма 2. “Сесії, пошуки та завантаження повних текстів через усі
сервіси EBSCO”

Таблиця 5.5. Статистика використання е-журналів *
Journal

Publisher

Reporting Period Total

PLoS One

Public Library of Science

129

Communications of the ACM

Association for Computing Machinery

121

Employee Relations Law Journal

Aspen Publishers Inc.

107

American banker

SourceMedia, Inc.

75

Journal of Management Information Systems; JMIS

Taylor & Francis, Ltd.

65

Journal of Personality

Wiley-Blackwell

54

Texas law review

University of Texas at Austin School of Law Publications

50

Monthly Labor Review

US Department of Commerce

49

Social Work

Oxford University Press / USA

49

American Journal of Public Health: JPH

American Public Health Association

48

Michigan Law Review

Michigan Law Review Association

46

Journal of Marketing

American Marketing Association

44

European Law Journal

Wiley-Blackwell

43

Europe-Asia Studies

Philosophical Society of Southern Africa (PSSA)

43

Harvard law review

Harvard Law Review Association

43

Journal of Environmental Health

National Environmental Health Association

42

MIS Quarterly

MIS Quarterly & The Society for Information Management

42

Cytology and Genetics

Springer

40

The New Republic

TNR II, LLC

39

Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization

Elliott School of International Affairs

38

PR Newswire US

37

Southern Economic Journal

Southern Economic Association

37

PLoS Computational Biology

Public Library of Science

36

American business law journal

Wiley-Blackwell

34

IET Software

Institution of Engineering & Technology

34

International financial law review

Euromoney Institutional Investor PLC

34

British Journal of Social Psychology

Wiley-Blackwell

33

Journal of Business Communication

Sage Publications Inc.

32

Tribal College : Journal of American Indian Higher Education

American Indian Higher Education Consortium

32

Euphytica

Springer

26

Theoretical and Applied Genetics

Springer

26

*Із 3008 назв журналі видавництва Springer, доступ до яких у 2014 році передплачувала бібліотека, хоча б 1 раз завантажено статті із 277 назв журналів, 5
і більше - 29 назв, найбільше завантажень мав журнал Citology and Genetics - 40. Всього у 2014 році завантажено 694 повних тексти, з них 52 - HTML,
449 - PDF). Через сервіси EBSCO (EBSCO Discovery Service, EBSCOhost, BSI) у 2014 році завантажено хоча б 1 статтю із 1583 назв видань, 10 і більше
статей - із 109 журналів, найбільше завантажень (129) має журнал PLoSOne. Всього завантажень - 6186

eKMAIR
Кількість (порівняння за 2010-2014 роки)

Завантаження (порівняння за 2010-2014 роки)

Таблиця 5.6. ТОП завантажень з eKMAIR у 2014 році
Назва

К-сть завантажень

Шалагінов Б. Б. Розвиваючи творчу уяву читача: монографічний аналіз вірша Генріха Гейне "Лорелей" / Борис Шалагінов // Іноземні мови в
навчальних закладах. - 2004. - № 1. - С. 109-112.

7 685

Право Європейського Союзу: навчальний посібник / відпов. ред. Петров Р. А. - Київ: Істина, 2010. - 376 с.

5 081

Миронова Ю. Києво-Могилянська академія / Юлія Миронова, Наталя Дзюбишина-Мельник // Дивослово. - 2002. - № 5. - С. 54-56.

3 050

Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-Могилянська академія» 2008-2010 рр. : бібліогр. покажч. / [уклад. Т. О.
Патрушева; наук. ред. Т. О. Ярошенко]. – К. : НБ НаУКМА, 2013.

2 568

Дзюбишина-Мельник Н. Я. Твори Лесі Українки для дітей / Н.Я. Дзюбишина-Мельник // Науковий вісник ВДУ / Волин. держ. ун-тет ім. Л.
Українки. - 1999. - № 10 : Філологічні науки. - C. 34-36.

2 527

Буклет першокурсника – 2013 / Наукова бібліотека НаУКМА

2 221

Квіт С. М. Масові комунікації: підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 206 с.

2 155

Дзюбишина-Мельник Н. Конфесійний стиль // Українська мова / red. nauk. Svitlana Jermolenko ; Najnowsze dzieje językow słowianskich. - Opole :
Uniwersytet Opollski - Instytut Filologii Polskiej, 1999. - Rozd. 3.5. - S. 184-200.

2 029

Потребление бездымного табака – дополнительная проблема контроля над табаком в России / Т. И. Андреева, К. С. Красовский, Г. А. Ананьева,
Е. Н. Андреичева // Наркология. – 2011. - №1. – С. 44-49.

1 805

Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія": 1992-2002 рр.: бібліографічний покажчик / уклад. Н.
Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава; наук. ред. М. Брик, Т. Ярошенко. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 521 с.

1 327
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У Ф О НД , ПО С ТАЧ А ЛЬ Н ИК И ТА К НИГО О Б М ІН ЗА

2014

РІ К .

Звіт по книгообміну за 2014 рік

Партнер по книгообміну
ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE TARIH YÜKSEKKURUMU. TÜRK TARIH KURUMU
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna
Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.
Сковороди»
Наукова бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Бібліотека Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Бібліотека донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
НБ Національного університету "Одеська юридична академія"
Бібліотека Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
Бібліотека Української вільної академії наук (УВАН) у США
Бібліотека Харківської державної академії культури
Бібліотека Чернігівського державного інституту економіки управління
Бібліотечно-інформаційний центр Сумського державного університету
Державна бібліотека України для юнацтва
Національна парламентська бібліотека України
Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова"
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Львівська Національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України
Наукова бібліотека ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
Наукова бібліотека Дипломатичної академії України при МЗС України
НБ Дніпропетровського нац університету ім. О. Гончара
Наукова бібліотека Запорізького національного університету
НБ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г.
Шевченка
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. Драгоманова
Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка
НТБ Тернопільського нац. тех. ніверситету ім. І. Пулюя
Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

надходження
вибуття
примірник
примірни
назви
назви
и
ки
4

4

1

1

11
5

11
5

1
26

1
34

38

39

1
2
9
68
3

3
2
9
104
3

1

1

26

26

8

8

1

1

44
31
70
7
26
12
1
850
456
9

48
31
82
32
27
12
1
918
635
9

33
12
135
1
4
1

33
12

135
1

13
310

13
333

5

5

204

251

91

115

79
43

79
43

44

44

82
31
39
14

83
31
41
14

4
1

Наукова бібліотека Одеського Національного економічного університету
Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія"
Наукова бібліотека Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка
Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
НБ Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини
Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки
Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету
НТБ Харківського нац . економічного. університету
Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»
Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара
Центральна наукова бібліотека ім. Я Коласа НАН РБ
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Черкаський інститут банківської справи університету банківської справи НБУ
Бібліотека Національного університету ДПС України
НТБ Полтавського нац. Тех. Університету ім.Ю. Кондратюка
ДНТБ України
Бібліотека інституту Сакарья
Бібліотека Дніпропетровського нац. унів-ту залізничного тр.

1
3
2

1
5
2

2
56

2
56

25
11

41
11

9
17
1

9
17
1

1

9

5

5

8
25
17
53
4
5
5
654

8
31
17
56
5
5
842

5

5

1
1
7
6

1
1
7
25

18
40
23

22
67
32

14

14

2

2

2886

3458

4

1

Фонд “Сейбр-Світло”
Бібліотека Центру Юдаїки
Києво-Святошинська ЦРБ
НТБ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут"
3
Бібліотека Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ
14
Бібліотека ВУТ "Просвіта"
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва
1
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
5
Бібліотека Тартуського університету
науковою бібліотекою Національного університету «Юридична академія України ім.Я. Мудрого»
6
НБ Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького
3
Бібліотека Ніжинського держ.університету ім. М. Гоголя
4
Бібліотека Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
3
Національна історична бібліотека України
1
1036
ВСЬОГО:
На конференції "Мови і культури: між Сходом і Заходом" 11.04.2014 розповсюджено 31 примірник / 1 назва
Було благодійно передано до бібліотеки Ківшоватської ЗОШ І-ІІІ ст. с.Ківшовате, Таращанського району , Київської області - 104 прим.
Було благодійно передано до Ставищенської районної бібліотеки для дорослих - 137 прим.
Було благодійно передано до виправної колонії № 41 с. Товмачик , Івано-Франківської обл. - 422 прим.

9

3
14
2
5
6
3
4
4
1
1173

Д О Д АТО К №6. П ЕР Е ЛІК

К О ЛЕК ЦІ Й

1. Millennium Library
2. Антоновичі, Омелян Миколович і Тетяна Михайлівна
3. Балабушевич Тетяна Аркадіївна
4. Бейба, Любомир
5. Білокінь Сергій Іванович
6. Біляїв Володимир Іванович
7. Богачевська-Хомяк Марта Данилівна
8. Брайченко-Петренко Микола Сергійович
9. Брик МихайлоТеодорович
10. Брюховецький Вячеслав Степанович
11. Бутич Іван Лукич
12. Бородіна В. та Чамати Н.
13. Вовк (Селянська) Віра Остапівна
14. Головач Ярослав
15. Губаржевський І.
16. Гунчак Т.
17. Дужі, Ярослав Іванович і Ольга Гигорівна
18. Еппель В.
19. Євро-колекція Центру Кіркланда
20. Житник Володимир Костьович
21. Заїка-Новацький, Валерій Семонович,
22. Заславського Р.
23. Зонтгаймер Курт
24. Зуєвський Олег Йосипович
25. Іванюк Сергій Семенович,
26. Інститута Крібла
27. Качуровський Ігор Васильович,
28. Квіт Зіновій
29. Квіт Сергій Миронович
30. Кіпніс Леонід Іцикович
31. Коцюбинська Михайлина Хомівна
32. Кулик Ада
33. Кучерів Ілько Ількович
34. Лаврови Павло Арсентійович і Юрій Павлович
35. Лак Ентоні
36. Лащик Євген

37. Лисий Анатолій
38. Лісняк Юрій Якович
39. Мандалян Анджей
40. Мейс Джеймс
41. Міжнародний фонд "Відродження"
42. Моренець Володимир Пилипович
43. Москаленко Артем Амвросійович.
44. Москаленко Михайло Никонович.
45. Одарченко Петро Васильович,
46. Павличко Дмитро Васильович,
47. Панченко Володимир Євгенович
48. Паславський Юрій
49. Пиріг Любомир Антонович
50. Попович Євген Оксентович
51. Пріцак Омелян Йосипович
52. Рінберг Віра Львівна
53. Сарана Федір Кузьмович
54. Соловей Елеонора Степанівна
55. Старицький Володимир Ісидорович
56. Стебельські Богдан і Аріядна
57. Степовик Дмитро.
58. Стеткевич Ярослав
59. Українська Вільна Академія Наук (Канада)
60. Українська Вільна Академія Наук (США)
61. Українська православна церква (Канада)
62. УТГI (Український технічно-господарський інститут)
63. Француженко-Вірний М.
64. Юдаїка
65. Юрківські, Михайло (митрофорний протоієрей) і Стефанія
66. Ярема Яким
67. Ярошенко Тетяна

Д О Д АТО К № 7. В ІД ВІ ДУВА ННЯ
Видачі по бібліотекарям за 2014 рік
Бібліотекар
BEKISHEVA
BOICHUK
BONDARENKO
BORYSOVA
CHUKANOVA
DROFA
FAUSTOVA
FEDORIV
ISKO
KACHYNSKA
KALUZHNA
KHIMICH
KHOROSHOK
KHROBOLOVA
KONOVALOVA
KULYK
KUPRIETS
KUTSENKO
LIASHKO
LYSTOPAD
MANZHELIY
MELNICHENK
MELNYK
MYXAYLENKO
NESTERENKO
NIKOLAEVA
ODIEHOVA
SALIY
SHEVEL
SIMAK
SKUBA
SLINCHENKO
SLOBODYAN
STOLAR
SYSTLIB
YAROSHENKO T.

Видач
1
889
4611
16
41
4744
2136
1151
15122
1458
3829
14781
4043
6
7
4030
683
2194
1
114
11
4740
3481
921
4
26
4
12
1349
100
2372
1
1618
7
30
1

ТА К НИГО В ИДАЧІ

Понов

Замов
49
48
2
176
730
400
278
1473
169
237
2387
1036

399
1
406
180
354
144
119
7
33
11
180
650
56
214
1
383
9

Повер
2517
155
472
60
25
451
311
2
846
134
525
633
622
2
491
65
462
49
1
39
349
322
1374
148
39
8
176
106
259
466
173
52
59

Всього
917
4821
17
140
4242
2537
1191
14932
1718
3375
14086
4047
6
7
3689
811
2486
2
130
12
4135
3102
742
2
317
72
3
1101
3828
1789
3
1482
1
46
4

2518
2010
9952
95
382
10167
5384
2622
32373
3479
7966
31887
9748
14
14
8609
1560
5548
52
425
62
9578
7049
3156
161
415
76
34
2806
4684
4476
470
3487
61
518
14

YAROSHENKO_O
Всього

·
·
·

4592
79126

1112
21422

69937

Червоним кольором - ( 1 місце: найбільша книговидача )
Жовтим кольором - ( 2 місце )
Зеленим - ( 3 місце)

Відвідування
Всього:
-

5

Лічильники – 336 433
Американська бібліотека - 60 633
Бібліотека Антоновичів – 130980
ДЧЗ – 22 241
Філологічна- 122 579
Алеф – 81466
- Американська бібліотека – 4 027
- Бібліотека Антоновичів – 30 131
- ДЧЗ – 8 223
- Філологічна – 27 570

4458
80269

10167

Д О Д А ТО К № 8. А НК Е ТУ ВА Н НЯ .
Результати опитування студентів НаУКМА щодо користування Бібліотеками
З 1 січня до 1 березня 2014 р. було проведено опитування серед користувачів бібліотек Могилянки (всього 139 респондентів) на
замовлення Блажея Ферета (Бібліотека Лодзького технічного університету) та Іванни Воронкової (кафедра дизайну
архітектурного середовища ІАРХ НУ "Львівська політехніка").
Усього в опитуванні взяло участь 139 респондентів, більша частина з яких – студенти Національного Університету « КиєвоМогилянська академія».
Опитування проводилось у формі анкетування. Анкета складається з 15 запитань .
Анкетування бібліотечних користувачів проводилось з метою покращення архітектурного простору і якості обслуговування в
бібліотеках вищих навчальних закладів України та Польщі.
Результати викладені нижче.

АНКЕТА КОРИСТУВАЧА
Назва закладу: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Адреса закладу: вул.Сковороди, 2, 04070, м.Київ
1. Як часто впродовж року Ви відвідуєте бібліотеку?
Відповідь

Кількість

Щодня
Раз на місяць
Кілька разів на рік
Щотижня
Раз на півроку
Майже не відвідую

%
54,7
6,5
2,2
43,9
0
0,7

76
9
3
61
0
1

2. З якою метою Ви відвідуєте бібліотеку?

Відповідь

Скористатись абонементом (взяти додому)
Скористатись Інтернетом

Кількість

%

68
64

48,9
46

Скористатись наявною літературою
Підготуватись до занять
Скористатись копіювальною технікою
Скористатись з електронних баз даних
У мене там заняття
Відпочити (напр., між заняттями)

84
84
31
24
34

Працюю

3. З яких причин Ви неохоче користуєтесь бібліотекою?

Відповідь
Відсутність необхідної літератури
Непривітний персонал бібліотеки
Повільний Інтернет / відсутність Інтернету
Складно шукати інформацію
Користуюсь власними джерелами
інформації
Незручне місце розташування
Незручні умови для праці
Незручні умови для відпочинку
Брак необхідного технічного обладнання чи
відповідного програмного забезпечення
Невідповідні години роботи бібліотеки

Кількіст
ь
35
12
40
3
69

25,2
8,6
28,8
2,6
49,7

1
15
12
10

0,7
10,8
8,6
7,2

9

6,5

Свій варіант
●

Інколи може бути перший варіант,але дуже рідко

●

Шум та гамір відвідувачів

●

Все добре

●

Забагато людей, замало простору

●

Некомфортний температурний режим приміщення

%

60,4
60,4
22,3
17,3
0
24,5

4. Які послуги, на Вашу думку, обов’язково повинні бути присутні у бібліотеці?
Відповідь
Вільний доступ до фондів
Доступ до Інтернету та баз даних
Абонемент
Наявність електронного каталогу
Можливість проведення мистецьких заходів
Цілодобове функціонування
Можливість працювати індивідуально чи
групою
Кафетерій (можливість поїсти)
Зручні місця для відпочинку
Проекційна / кінозал
Можливість влаштування телеконференцій
Оснащення копіювальною технікою

Кількість

%

56
94
47
66
36
30
53

40,3
67,6
33,8
47,5
25,9
21,6
38,1

54
66
28
14
66

38,8
47,5
20,1
10,1
47,5

5. Наявність яких приміщень зробило б Вас частим користувачем бібліотеки?
Відповідь
Кафетерій / ресторан
Книгарня
Виставка / музей
Місця для відпочинку
Приміщення для індивідуальної роботи
Приміщення для групової роботи
Приміщення для перегляду аудіовізуальних
матеріалів
Комп’ютерний зал
Кімната для дітей
Паркінг

Кількість

%

36
32
19
51
71
38
28

25,9
23
13,7
36,7
51,1
27,3
20,1

61
4
2

43,9
2,9
1,4

7. Якими джерелами інформації Ви б хотіли користуватись в бібліотеці?
Відповідь
Інтернетом
Власними друкованими джерелами
Електронними джерелами з фонду бібліотеки
Друкованими джерелами з фонду бібліотеки
Інформацією на інших носіях (мікрофільми, відео, аудіокниги…)

Кількість
94
37
68
100
34

%
67,6
26,6
48,9
71,9
24,5

7. Оцініть якість обслуговування в даній бібліотеці (1 – оцінка негативна, 10 – позитивна):
Відповідь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кількіст
ь
0
0
0
0
1
1
11
19
21
85

%
0
0
0
0
0,7
0,7
7,9
13,7
15,1
61,2

Чому?
● Забагато книжок, які потрібно читати лише в читальній залі..(а це більшість НЕ підручників, такі як художня література..) Проте
затишні умови і привітний персонал.
● Замовлені книги швидко надходять , привітний і доброзичливий
персонал
● Персонал привітний ;підручники, книги видаються вчасно
● Хороший і привітний персонал!!!
● Влаштовує практично все. Але не завадило б друга комп’ютерна
зала і можливість брати книги зі статусом чит.зала хоча б на
тиждень.
● Гарний персонал, багато книг у вільному доступі, багато робочих
місць
● Привітний персонал, швидко обслуговує
● Приміщення для групової роботи було б вдалим доповненням, а
також можливість перегляду відео
● Умови та персонал хороші, але є можливість для вдосконалення

● Бувають проблеми з видачею
● Зимою 1 бал: інколи строки замовлень не відповідають дійсності(через 2 год. інколи не видавали замовлення)
● Один мінус – дивний інтернет. Все інше – супер
● Виникають непорозуміння при продовженні терміну користування літературою
● Дуже привітний персонал
8а Як би Ви охарактеризували зовнішній вигляд бібліотеки Антоновичів?
Відповідь

Кількість

Сучасний
Застарілий
Цікавий
Непривабливий
Історичний
Не має історичної цінності

%

81
1
75
0
42
3

58,3
0,7
54
0
30,2
2,6

Чому?....
● Достатньо чудовий зовнішній вигляд
● Сучасні зручні меблі, оснащеність комп’ютерами, цікаві фото, картини на стінах
● Історична пам’ятка в центрі міста, обладнана сучасним обладнанням. Цікавий інтер’єр .
● Щодо зовнішнього вигляду всіх бібліотек, то важливо не те, що зовні, а те, які там є книги
● Є у цій б-ці якась певна атмосфера, щось містичне. Чи то мені так здається.
● Гарний дизайн
8б Як би Ви охарактеризували зовнішній вигляд
Дослідницької бібліотеки (Староакадемічний корп.)?
Відповідь
Сучасний

Кількість
11

%
7,9

Застарілий
Цікавий
Непривабливий
Історичний
Не має історичної цінності

15
69
3
119
0

10,8
49,6
2,6
85,6
0

Чому?
● Історична будівля, старовинні картини, урочиста Конгрегаційна зала
(портрети визнаних історичних діячів, двоповерхові шафи, прапор
НаУКМА) Проте, потребує ремонту.
● Досить високий рівень історичності, проте це не факт застаріння
● Не таке приміщення як інші, потрапляєш ніби в інше століття
● Потребує реставрації
● Атмосфера середньовічної книгозбірні. З історичної точки зору – дуже
цікаво, але не завадила б реставрація
● Історична будівля
● Ця бібліотека своєрідний музей
8в Як би Ви охарактеризували зовнішній вигляд Філологічної бібліотеки (1 корпус) ?
Відповідь
Сучасний
Застарілий
Цікавий
Непривабливий
Історичний
Не має історичної цінності

Кількість
9
6
26
53
40
15

%
6,5
4,3
18,7
38,1
28,8
10,8

Чому?
● Маленька, не сприймається як окрема бібліотека,
незручно шукати потрібні матеріали з вільного доступу на полицях
● Звичайна бібліотека, затишок на середньому рівні
● За наповненням літератури – цінна, але зовнішній вигляд середньостатистичний
● Потрібний ремонт
● Звичайна будівля без будь-якого декору, окрім напису «Учится…»
● Відсутні розетки
● Нудний
● Неможливість зосередитись через постійне «пікання», що виникає через те що хтось виходить за межі залу аби відксерити щось
● Ніякий – звичайний вигляд радянської б-ки
●

Там гарний екстер’єр, але заґратовані вікна інколи спантеличують

9. Оцініть зовнішній вигляд ї бібліотеки Антоновичів (1 – оцінка негативна, 10 – позитивна):
Відповідь

Кількість
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0
0
0
32
3
17
35
87

%
0
0
0
0
0
23
2,2
12,2
25,2
62,2

Чому?...
● Сучасна і комфортна
● Зручні, затишні умови, привітний персонал. Проте невисока швидкість Інтернету
10а. Як би Ви охарактеризували внутрішній простір Бібліотеки
Антоновичів?
Відповідь

Кількість

Сучасний / цікавий
Застарілий
Функціональний
Потребує ремонту
Затишний
Незручний

69
2
89
2
73
1

%
49,6
1,4
64
1,4
52,5
0,7

Чому?.
● Зручні меблі, оснащеність комп’ютерами
● Все подобається. Хіба що час від часу оновити інтер’єр
● В ній я почуваю себе комфортно і спокійно, з’являється бажання вчитися
● Працювати завжди приємно, затишно, хоча інколи буває доволі шумно серед читачів
● Багато книг у вільному доступі
● Шумно
● Ремонт вентиляції необхідний для нормальної роботи студентів

10б. Як би Ви охарактеризували внутрішній простір Дослідницької Бібліотеки?
Відповідь

Кількість

Сучасний / цікавий
Застарілий
Функціональний
Потребує ремонту
Затишний
Незручний

11
15
14
91
59
11

%
7,9
10,8
10,1
65,5
42,4
7,9

Чому?
● Там холодно
● Історична будівля, старовинні картини, урочиста
Конгрегаційна зала.
● Немає коп’ютерної зали, не працює ксерокс
● Холодно, немає інтернета
● Все, потрібне для роботи є. А для відпочинку не підходить
● Важко сказати. Я там лише один раз була
● Недостатньо затишно. Але взагалі нормально
● Тихо, Багато книг, чарівна атмосфера
● Тихо. Зручно працювати
● Не відвідував
● Немає розеток, що унеможливує тривалу роботу в б-ці
●

Дзвенить лампочка, сипиться стеля

10в. Як би Ви охарактеризували внутрішній простір Філологічної Бібліотеки?
Відповідь

Кількість

Сучасний / цікавий
Застарілий
Функціональний
Потребує ремонту
Затишний
Незручний

%

11
54
25
53
32
25

7,9
38,8
18
38,1
23
18

Чому?.
● *Маленька, не сприймається як окрема бібліотека,
незручно шукати потрібні матеріали з вільного
доступу на полицях
● У комп’ютерній залі, що біля б-ки,половина
коп’ютерів не працює
● Не завадило б урізноманітнити інтер’єр
● В ній зручно працювати
● Недостатньо функціональна, потребує покращення
інтер’єру
● М’які стільці, багато місця, багато книг «нові
надходження»
● Завжди дуже гамірно
● Потребує WI-FI
● Стільці незручні, особливо спинки
● А можна інші парти і полочки?

11. Оцініть якість оформлення внутрішнього простору Бібліотеки Антоновичів
(1 – оцінка негативна, 10 – позитивна):
Відповідь

Кількість

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
0
0
0
0
0
6
2
15
38
71

0
0
0
0
0
4,3
1,4
10,8
27,3
51,1

Чому?.....
● Зручні меблі, оснащеність комп’ютерами
● Все подобається. Але потрібне часткове оновлення інтер’єру
● З інтер’єром все гаразд, затишно
● Сучасно, функціонально
● Немає межі досконалості
12а Оцініть зручність користування Бібліотекою Антоновичів (1 – оцінка
негативна, 10 – позитивна):
Відповідь
1
2
3
4

Кількіст
ь
0
0
0
0

%
0
0
0
0

5
6
7
8
9
10

2
0
2
50
26
58

1,4
0
1,4
36
18,7
41,7

Чому?..
● Електронний формуляр, можливість робити замовлення он-лайн, тепле і затишне приміщення
● Багато людей
● Повільний інтернет
● Дуже повільний інтернет
● У всіх бібліотеках книги можна замовити дуже просто і швидко їх забрати
● Сучасна, функціональна.
● У мене ніколи не виникало проблем
● Інтернет доступний не у всіх залах. Мало комп’ютерів
● Все необхідне під рукою
● Замовлення виконують швидко, проте хотілося б, щоб доступ до книг був вільний
● Інколи висне сайт
● Відсутність якісної, сучасної літератури з хімії

12б. Оцініть зручність користування Дослідницькою Бібліотекою (1 –
оцінка негативна, 10 – позитивна):
Відповідь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кількість
2
0
2
0
6
13
16
26
27
37

%
1,4
0
1,4
0
4,3
9,4
11,5
18,7
19,4
26,6

Чому?
● Велика спільна зала, звук драбини, якою користується бібліотекар
● Тиша
● Не працює в вихідні дні (субота)
● Холодно і незатишно, мало розеток
● Не зовсім зручно працювати. Не завадило б переобладнання і більш
зручна каталогізація періодики
● Не можна брати додому книги
● Неможливо виносити літературу
● Дає змогу почитати рідкісні видання
● Немає можливості замовляти книжки
● Важко знайти журнал
● Дуже тихо (зручно працювати), проте майже ніколи не видають додому
● Нема розеток, далеко ксерокс

12в Оцініть зручність користування Філологічною Бібліотекою (1 – оцінка негативна, 10 – позитивна):
Відповідь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кількість

%
1
3
2
0
11
7
34
51
36
46

0,7
2,2
1,4
0
7,9
5
24,5
36,7
25,9
33,1

Чому?
● Незручно шукати книжки, багато примірників можна читати лише в читальній залі
● Майже не користуюся
● Досить зручно. Але не завадило б розширити зону відпочинку
● Велика к-ть книг в вільному доступі
● Прийшла, взяла книжку, попрацювала, поклала на місце. Зручно
● Найнеобхідніше в вільному доступі
● Більшість примірників доступні лише в чит.залі
● Часто недостатньо світла
● Не швидко знаходиш необхідну книгу
● Застарілість, незручні місця для праці
● Персонал часто непривітний

13. Якою, на Вашу думку, повинна бути бібліотека майбутнього?
● Автоматизована, швидке обслуговування, доступні дані, затишна, можливість попрацювати поодинці і в колективі, можливість десь у
відведеному для цього місця поїсти і відпочити.
● Наявність 3D матеріали
● Щоб в майбутньому, поряд з ультра новими технологіями книги залишились у паперовому вигляді
● Функціональною, але недолік б-ці Ант. багато книг в 1 екземплярі, дуже мало видається додому
● Зручною, електронною, сучасною
● Затишною, функціональною, доступ до мережі інтернет, кафетерій, доступ до великої к-ті літератури
● Швидкий інтернет
● Оснащена кінозалом, можливо працювати індивідуально( оснащені комп’ютером лише для індивідуальної роботи)
● Швидкий інтернет; зали для відпочинку; зал для переглядів фільмів,відео.
● Такою як Антоновичів + кафетерій + місце для групових обговорень + швидкий інтернет
● Інтерактивна. Планшети вбудовані в кожний стіл. Всі книги оцифровані. Створена єдина світова база даних, доступ до якої
безкоштовний
● Чесно кажучи, навіть не можу сказати.
● Такою чудовою як б-ка Ант. Як на мене завжди на полиці повинна лежати книга, яку можна взяти вільно
● Мене все влаштовує
● Повинна бути теплою і пахла старими книгами
● Трошки оновлена
● Щоб можна було завантажувати книги з електронного ресурсу НаУКМА навіть дома
● Більш розвинена в сучасному світі інтернет ресурсів
● Затишною, приємною, як бібліотека Антоновичів
● На мою думку, бібліотека точно не має повністю комп’ютеризуватися, книги повинні мати місце, а загалом б-ка Антоновичів є
прикладом б0ки, яка має бути в майбутньому.
● Зрозуміла, доступна, автоматизована

● Б-ка в якій доступно все
● У ній має бути максимум поєднане навчання і відпочинок з можливостями відпочинку, спілкування
● Мультифункціональною, оснащеною відповідним мультимедійним обладнанням
● Історичною, цікаво
● Зручна, цілодобова
● Електронна
● Така б-ка як Антоновичів і Американська
● Столи мають бути з нахилом 15-20 градусів
● Щоб там день і ніч сидіти. З системою автоматичного скачування інформації в мозок
● Зі зручними м’якими кріслами та диванами, можливістю цілодобової праці
● Бібліотека як вільний простір; місце, де можна збиратись невеликими групами для підготовки занять (і нікому не заважати) та
працювати індивідуально. Можливість самостійно готувати чай/каву.
● Забезпечена усіма необхідними технічними засобами, простором для групової та індивідуальної роботи і відпочинку.
● Там повинна бути кімната відпочинку і кафетерій. Бібліотека збирає навколо себе багатьох. Я там проводжу левину частину вільного
часу. Я хочу відчуватись не академічно в такі години.
● Як Дослідницька і Антоновичів водночас
14. Чи зустрічалось Вам в іншій бібліотеці щось таке, що можна було б запровадити в нашій бібліотеці? Якщо так, вкажіть в якій
бібліотеці і що це було?
● Наявність місця відпочинку або кафетерій
● Щоб був нічний абонемент(для роботи безпосередньо в б-ці в ночі-думаю це занадто
● Єдина база дисертацій
● Було б добре, щоб для користування були доступні сканери
● Наша бібліотека найкраща
● В Могилянці найкращі б-ки
● Я б хотів щоб були пляшки з водою

● У бібліотеці в Варшаві на даху є сад, це могла би буди додаткова територія для відпочинку студентів і для проведення пар
● Можливість залів для індивідуальної роботи, де панує повна тиша- заборонено говорити взагалі, але натомість є місця для групової
роботи. це значно полегшує і прискорює процес роботи;також було б зручна зала для відпочинку- чи кафе чи просто місце де в
перерві між роботою можна чи погомоніти з кимось чи спортом займатись;важливо аби бібліотека працювала цілодобово,між іншим
для цілодобової роботи використовують зчитувачі книжок котрі адаптовані для самообслуговування (взяв/ла книжку- зчитав
студентський квиток- взяв на себе книжку)
● Кафетерій в бібліотеці Вернадського.
● Не в біліотеці. Імпонують креативні простори на зразок "Часопису", "Фройд Хаусу", книгарні "Хармс".
15. Вкажіть, будь ласка, хто заповнював анкету:
Відповідь
Науковий працівник
Студент
Співробітник
Викладач
Аспірант
Зайшов на сайт

Кількість
0
121
8
8
1
1

%
0
87,1
5,8
5,8
0,7
0,7

Д О Д АТО К № 9. ЗАБОРГОВАННОСТІ.
Станом на 15.12.2014 р. в бібліотеці - 278 боржників, загальна кількість заборгованих документів - 843 примірників
Кількість боржників

278

Кількість заборгованих книг

843

Кількість листів (поштою)

6

Кількість електронних листів (повідомлень через соцмережі)

133

Кількість дзвінків

100

Кількість персональних зустрічей

148

Повернуто

553

Зроблено заміну

128

Д О Д АТО К № 10. З В І Т Д О ВІДКО ВОЇ
Аналіз сервісів за популярністю
Сервіс надання довідки

К-сть запитів

Всього

22398

Зустріч

21764

Телефон

358

Чат

152

Е-пошта

124

Skype

-

Кількість користувачів за чисельністю
Тип користувача
Всього
Студенти

К-сть
звернень
22398
18909

Сторонні користувачі

3075

Випускники НаУКМА

193

Професори/викладачі

130

Аспіранти / здобувачі

54

Працівники НаУКМА
Іноземні дослідники

34
3

С ЛУЖ БИ .

Всього зареєстровано по
«Журналу реєстрації користувачів»:

Антоновичі

Амер.біб-ка

74

261

55

111

З них:
Сторонній
Співробітники

91

Вільні слухачі

1

4

Випускники НаУКМА

18

45

-

10

Україна

66

225

США

1

11

Середня школа
Країна

Польща

3

Румунія

2

Чорногорія

1

-

Німеччина

2

3

Італія

2

2

Ірландія

1

-

Нігерія

-

4

Нідерланди

-

1

Угорщина

-

1

Швейцарія

-

1

Канада

-

1

Іспанія

-

2

Білорусь

-

1

РФ

-

1

Грузія

-

1

Британія

-

1

Індія

-

1

Звіт Довідкової служби за 2014 рік
Запити за тематикою
( від найпопулярніших)
Чи виконані замовлення ?
Алгоритм дій, передбачений для користувача, на чиєму формулярі є
заборгованість та/ або пеня
Допомога у замовленні книги
Як знайти книгу в каталозі ?
Допоможіть мені розібратись, як здійснити операції/ю з формуляром
Операції з читацьким квитком: як подовжити книгу, читацький, чому не
приймається пароль ?
Наявність у фонді книги/ журналу: Чи є у вас? Чи передплачуєте ви?
Допоможіть мені розібратись з операціями з електронним каталогом
Як здійснюється заміна е-адрес на формулярі ?
Тимчасові(разові)
Про режим роботи бібліотеки: години, вихідні, санітарні дні.
Питання стосовно роботи (бездротового) Інтернету: Чи є, де є?, не працює?, питає
пароль.
Про незняту книгу: загубив?, не брав? переплутав примірники?
Ознайомте мене, будь ласка, з правилами користування
Обхідні
Розташування підрозділів університету та бібліотеки
Робота з е – книгами : як завантажити?
Який порядок запису до бібліотеки?
Де я можу дізнатись інформацію про університет?
Інформація про заходи : коли, де проходять і ким проводяться?
Алгоритм дій, передбачений для студента, який втратив студ. квиток
Скарги на роботу комп’ютерів : не працює, де саме?
Яка процедура дарування книг ?
Бібліографічні довідки
Де я можу дізнатись контакти керівників підрозділів б-ки?
Які періодичні видання передплачує Ваша бібліотека з певної дисципліни?

Кількість
2292
2284
2011
1691
1643
1441
1297
841
697
685
678
599
564
528
486
402
351
315
281
252
230
202
200
198
193
171

Алгоритм дій, передбачений для користувача, який загубив бібліотечний
примірник
Про кінопоказ в АБ : Де, коли, як можна потрапити ?
Чи видається випускнику література на абонемент?
Як знайти е - статтю ?
Процедура надання УДК: вартість послуги, відповідальна особа
Який порядок роботи з базами даних?
Алгоритм дій, передбачений для користувача, який загубив читацький кв.
Чи можна розмістити оголошення?
Чи можна в бібліотеці відсканувати матеріали?
Про послугу МБА : Хто може скористатись? Які умови?
Як виготовити читацький для вільного слухача ?
Як завантажити е – статтю?
Як здійснюється / чи можлива Електронна Доставка Документів
Яка процедура проведення тренінгів ?
Яка процедура розміщення статті в е-репозитарії
Як користувачеві записатись на семінар?
Всього запитів: 22398

143
142
140
136
133
124
121
99
96
89
67
59
55
39
37
27

Д О Д А ТО К № 11. П Р ЕЗ Е Н ТА Ц І Й Н І З А Х О ДИ
У Ч А С ТЬ ТА В ИС Т УП И НА К О НФ Е РЕ Н ЦІ Я Х ,

В Н АУК ОВІЙ Б ІБЛІО ТЕ ЦІ Н А УКМА
С Е М ІНА Р А Х , К Р УГ Л ИХ С ТО Л А Х .

2014 Р .

У 2014 р. проведено – 327 масових заходів (88 НБ НаУКМА і 239 – Американська бібліотека: презентації книг, кіно вечори, зустрічі,
обговорення тощо), які за рік відвідало 11 671 користувачів. В т.ч.:
За типами:
1. Конференцій – 5
2. Конкурси (турніри) – 6
3. Презентації – 87
4. Творчі зустрічі (лекції) – 15
5. Екскурсії – 41
6.

Виставки – 85( Виставки нових надходжень - 75 ( постійно діють у всіх читальних залах бібліотеки. Зміна експозиції відбувається в
Бібліотеці Антоновичів, Дослідницькій читальній залі та Філологічній бібліотеці раз на два тижні, в Американській бібліотеці – раз на
місяць. Окрім того, нові надходження також представляються через віртуальну колекцію «Нові надходження» електронного каталогу)

7. Тренінги – 3
8. Концерти – 4
9. Семінари – 2
10. Флешмоб – 1
11. Круглий стіл – 2
12. Зйомки – 2
13. Пленарні засідання – 2
14. Кінопоказів – 18
15. Дискусійних клубів – 27
16. Бібліотечних клубів – 1
17. Дитячих клубів – 24

Проведено вебінари: 4
1. Чуканова С.О. Он-лайн тренінг по користуванню базами eLibraryUSA. Американська бібліотека імені Віктора Китастого НаУКМА (м.
Київ, 26 листопада)
2. Ярошенко Т.О. «Облік та каталогізація е-книжок» (14 березня 2014)
3. Ярошенко Т.О. «Як позичають е-книжки та пристрої для їх читання користувачам бібліотек» (18 квітня 2014).
4. Ярошенко Т.О. "Е-книга в бібліотеці: маркетинг і реклама нової послуги" (30 травня 2014)
Перелік наукових заходів, організованих науковою бібліотекою НаУКМА.
Всього: 2
Самостійно:
·
Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху”. Організатор: Наукова бібліотека Національного університету
«Києво-Могилянська академія», Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Українська
бібліотечна асоціація, Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України), Громадська організація «Українське
Фулбрайтівське Коло» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого )
·
Третя Міжнародна конференція «Мови і культури: між Сходом і Заходом», присвячена 95-річчю від дня народження видатного історика
і мовознавця Омеляна Пріцака. Організатори: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака, кафедра загального та
словянського мовознавства, наукова бібліотека НаУКМА (11-12 квітня 2014)
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо – 43
1. Баньковська І.М. - Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху” (м. Київ, 30 січня - 1 лютого )
2. Баньковська І.М. - Міжнародна конференція "Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue". ( м. Рим, Італія 27-28 лютого )
3. Баньковська І.М. - семінар «Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів бібліотек» для бібліотек науково-дослідних
установ НАН України. НБУВ ім. В.І. Вернадського. ( м. Київ,1 квітня )
4. Баньковська І.М. - семінар «Створення авторитетних файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як
засіб удосконалення доступу до наукової інформації» у рамках Фестивалю науки. Національна бібліотека України ім.
В.І. Вернадського (м. Київ, 16 травня).
5. Бекішева О.І. - Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху”.
(м. Київ, 30 січня - 1 лютого )
6. Борисова Т.О. – XIII Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" м. Київ, 28 лютого )
7. Борисова Т.О. - XXI Форум видавців (м. Львів, 10-14 вересня )
8. Борисова Т.О. - Наукова конференція "Актуальні проблеми психології та педагогіки професійної підготовки майбутніх фахівців у системі
вищої освіти". (м. Київ, 30 січня )
9. Ліщук Т.О. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом" - Київ, 2014
10. Ліщук Т.О. XXI - Форум видавців. (м. Львів, 10-14 вересня )
11. Назаровець С.С. - Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика -2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та
український контекст" ( м. Київ, 5 червня )

12. Назаровець С.С. – семінар «Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова наука та міжнародні публікації 2014» ( м. Київ, 5 грудня )
13. Назаровець С.С. - Семінар-нарада директорів бібліотек внз III-IV рівнів акредитації Київського та Харківського зональних методичних
об'єднань "Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства"( м. Харків, 23 вересня )
14. Ніколаєва М.В. - XXI Форум видавців. (м. Львів, 10-14 вересня )
15. Ніколаєва М.В. - Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху”. (м. Київ, 30 січня - 1 лютого )
16. Ніколаєва М.В. - Міжнародна конференція "Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue". ( м. Рим, 27-28 лютого )
17. Павлів Н.Г - семінар «Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів бібліотек» для бібліотек науково-дослідних установ
НАН України. НБУВ ім. В.І. Вернадського ( м. Київ,1 квітня )
18. Павлів Н.Г. - семінар «Створення авторитетних файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як засіб
удосконалення доступу до наукової інформації» у рамках Фестивалю науки. Національна бібліотека України ім.
В.І. Вернадського (м. Київ, 16 травня).
19. Патрушева О.В. - Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху” (м. Київ, 30 січня - 1 лютого )
20. Сидорчук Т.М. - Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху”. (м. Київ, 30 січня - 1 лютого )
21. Сидорчук Т.М. - Міжнародна наукова конференція «Періодичні видання у бібліотеках, як інститутах національної пам’яті. ( м. Львів, 1516 травня )
22. Сидорчук Т.М. - ХХІV Міжнародна конференція "Історія релігій в Україні" ( м. Львів , 12-16 травня )
23. Сидорчук Т.М. XXI - V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека − відкритий світ»» у межах 21-го Форуму видавців у Львові ( м.
Львів, 10-13 вересня )
24. Сидорчук Т.М. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014
25. Хроболова Г.В. - Міжнародна наукова конференція «Періодичні видання у бібліотеках, як інститутах національної пам’яті. ( м. Львів,
15-16 травня )
26. Хроболова Г.В . ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014
27. Чуканова С.О. – XIII Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика"( м. Київ, 28
лютого)
28. Чуканова С.О. - Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху”. (м. Київ, 30 січня - 1 лютого )
29. Чуканова С.О. - Наукова конференція "Актуальні проблеми психології та педагогіки професійної підготовки майбутніх фахівців у
системі вищої освіти" (м. Київ, 30 січня )
30. Чуканова С.О. – «Бібліотека − відкритий світ»: V Львівський бібліотечний форум» у межах 21-го Форуму видавців у Львові ( м. Львів,
10-13 вересня )
31. Чуканова С.О. - Міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору". м.
Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ( м. Київ, 21-23 жовтня )
32. Чуканова С.О. - Семінар директорів бібліотек і координаторів центрів " Вікно в Америку" (м. Чернівці, 2-6 червня )
33. Чуканова С.О.- ІІ Міжнародна Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" ( м. Київ, 20 березня )
34. Ярошенко О.І. - «Бібліотека − відкритий світ»: V Львівський бібліотечний форум» у межах 21-го Форуму видавців у Львові ( м. Львів,
10-13 вересня )
35. Ярошенко Т.О. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014
36. Ярошенко Т.О. - семінар «Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова наука та міжнародні публікації 2014» ( м. Київ, 5 грудня )

37. Ярошенко Т.О. - «Бібліотека − відкритий світ»: V Львівський бібліотечний форум» у межах 21-го Форуму видавців у Львові ( м. Львів,
10-13 вересня )
38. Ярошенко Т.О. - Міжнародна конференція "Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue". ( м. Рим, Італія , 27-28 лютого )
39. Ярошенко Т.О. - Міжнародний семінар "Електронні книги та читанки в бібліотеці: досвід використання"(Київ, Гете-Інститут).
40. Ярошенко Т.О. - науково-практичний семінар «Інтеграція тематичних цифрових колекцій у державні та світові інформаційні системи» (
м. Київ, 18 березня 2014)
41. Ярошенко Т.О. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку бібліотек ВНЗ" (
м. Київ, 28 травня)
42. Ярошенко Т.О. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". (Круглий стіл «Стан і перспективи
розвитку фонду та архівної колекції Омеляна Пріцака в НаУКМА») - Київ, 2014
43. Ярошенко Т.О. «Будуємо нову Україну»: конференція Українського Фулбрайтівського кола (м.Київ, 27-28.11.2014)

Доповіді співробітників:
Всього: 38
З них, національних/регіональних - 22
1. Баньковська І. Запозичення бібліографічних записів в АБІС «ALEPH 500» : З досвіду Наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія» / семінар «Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів бібліотек» для бібліотек
науково-дослідних установ НАН України. НБУВ ім. В.І. Вернадського, ( м. Київ, 16 квітня )
2. Борисова Т.О. Особливості підготовки майбутніх археологів у ВНЗ України / Наукова конференція "Актуальні проблеми психології та
педагогіки професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти", 30 січня.
3. Назаровець С.А. Бібліотека у структурі наукових комунікацій / Семінар-нарада директорів бібліотек внз III-IV рівнів акредитації
Київського та Харківського зональних методичних об'єднань "Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства", ( м.
Харків, 23 вересня)
4. Назаровець С.А.Інструменти для організації відкритого наукового співробітництва / Семінар «Професійний розвиток: відкриті ресурси,
цифрова наука та міжнародні публікації 2014», ( м. Київ, 5 грудня )
5. Назаровець С.А. " Ресурсна платформа порівняльно-педагогічних досліджень: освітні електронні ресурси Наукової бібліотеки
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» / Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна
компаративістика -2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст". ( м.Київ, 5 червня )
6. Сидорчук Т.М. "Європейський музей у Львові: історія створення та діяльність ( за матеріалами центрального державного історичного
архіву м.Львова)" / ХХІV Міжнародна конференція "Історія релігій в Україні", ( м. Львів, 12-16 травня )
7. Сидорчук Т. М. "Українська зарубіжна періодика у фондах Наукової бібліотеки НаУКМА як джерело дослідження наукової діяльності
української еміграції"/ Міжнародна наукова конференція «Періодичні видання у бібліотеках, як інститутах національної пам’яті, ( м.
Львів, 15-16 травня )
8. Сидорчук Т. М. «Бібліотека – музей – архів: співпраця та відкритість на благо користувача» / V Львівський бібліотечний форум
«Бібліотека − відкритий світ» у межах 21-го Форуму видавців у Львові, ( м.Львів, 10-13 вересня).

9. Чуканова С.О. - З досвіду підготовки бібліотечних фахівців у США / Конференція УБА «Бібліотек@ – територія єдності» (Київ, 27-28
листопада )
10. Чуканова С.О. - Професійна підготовка бібліотекарів у ВНЗ США / Наукова конференція "Актуальні проблеми психології та педагогіки
професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти", 30 січня.
11. Чуканова С.О. - Як користуватись базами eLibraryUSA. Інструктаж для координаторів WoA за матеріалами вебінару з Крістофером
Заммареллі / V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека − відкритий світ» у межах 21-го Форуму видавців у Львові, ( м.Львів, 10-13
вересня)
12. Чуканова С.О. - З досвіду підготовки бібліотечних фахівців у США/ «Бібліотека − відкритий світ V Львівський бібліотечний форум» у
межах 21-го Форуму видавців у Львові, ( м.Львів, 10-13 вересня)
13. Чуканова С.О. - Портал центрів " Вікно в Америку" та сторінки центрів. Особливості адміністрування та тренінг / Семінар директорів
бібліотек і координаторів центрів " Вікно в Америку", ( м. Чернівці, 2-6 червня )
14. Ярошенко Т.О. - «Бібліотеки України у Світовій Цифровій Бібліотеці» / науково-практичний семінар (УБА у партнерстві з Науковою
бібліотекою Нац. педагогічного ун-ту ім.М.Драгоманова) «Інтеграція тематичних цифрових колекцій у державні та світові інформаційні
системи», ( м. Київ,18 березня)
15. Ярошенко Т.О. "Університетська бібліотека в системі наукових комунікацій"/ Всеукраїнська науково-практична конференція
"Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку бібліотек ВНЗ", ( м. Київ, 28 травня)
16. Ярошенко Т.О. Менеджмент е-ресурсів в сучасних бібліотеках: з досвіду учасників Консорціуму ЕЛІБУКР (Електронна бібліотека
України) / V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека − відкритий світ» у межах 21-го Форуму видавців у Львові, ( м Львів, 10-13
вересня)
17. Ярошенко Т.О. Бібліотеки, музеї та архіви в єдиному просторі інформації: з досвіду Могилянської книгозбірні / V Львівський
бібліотечний форум «Бібліотека − відкритий світ» у межах 21-го Форуму видавців у Львові, ( м.Львів, 10-13 вересня)
18. Ярошенко Т.О. Science Slam @ your Library: конкурс науковців в бібліотеках України / «Бібліотека − відкритий світ V Львівський
бібліотечний форум» у межах 21-го Форуму видавців (м. Львів , 10-14 вересня )
19. Ярошенко Т.О. Будуємо нову Україну! / Конференція Українського Фулбрайтівського Кола : «Будуємо нову Україну», (Київ, 26-27
листопада )
20. Ярошенко Т.О. Відкритий доступ: філософія, політики, практики в Україні / Семінар «Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова
наука та міжнародні публікації 2014», ( м. Київ, 5 грудня )
21. Ярошенко Т.О. Бібліотекар, вбудований в майбутнє /Міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні
національного інформаційного простору". м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, жовтень 2014.
22. Ярошенко Т.О. Електронні книжки: досвід використання в бібліотеці НаУКМА /Міжнародний семінар "Електронні книги та читанки в
бібліотеці: досвід використання"(Київ, Гете-Інститут), лютий 2014
Міжнародних – 16
1. Баньковська І. М. - Electronic Catalogue of the University Library: more than just a catalogue (an example from National University of KyivMohyla Academy Library) / Міжнародна конференція "Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue", ( Italy, Rome, 27-28
лютого)
2. Борисова Т. - Суперечність між теоретичною підготовкою археологів у ВНЗ та їхньою практичною діяльністю / XIII Міжнародна
науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика", ( Київ,28 лютого)

Гімос О. - Електронні ресурси у вищому навчальному закладі: організація та управління / Друга Міжнародна Конференція “Наукова
комунікація в цифрову епоху” м. Київ, 30 січня-1 лютого.
4. Хроболова Г.В. - "Корпоративні видання Українського технічно-господарського інституту (Мюнхен)"/ Міжнародна наукова
конференція «Періодичні видання у бібліотеках, як інститутах національної пам’яті, ( м. Львів, 15-16 травня )
5. Сидорчук Т. М. - «Це було у Мюнхені..»: презентація архівного фонду «Український технічно-господарський інститут» /II Міжнародна
конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» ( Київ, 30 січня – 1 лютого 2014 р.)
6. Сидорчук Т.М. - "Європейський музей у Львові: історія створення та діяльність ( за матеріаламицентрального державного історичного
архіву м.Львова)" / ХХІV Міжнародна конференція "Історія релігій в Україні", ( м. Львів, 12-16 травня)
7. Сидорчук Т. М. - "Українська зарубіжна періодика у фондах Наукової бібліотеки НаУКМА як джерело дослідження наукової діяльності
української еміграції"/ Міжнародна наукова конференція «Періодичні видання у бібліотеках, як інститутах національної пам’яті, (
м. Львів, 15-16 травня )
8. Чуканова С. - Деякі суперечності у професійній підготовці фахівців із бібліотечної справи у ВНЗ України/ XIII Міжнародна науковопрактична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика", ( Київ,28 лютого)
9. Чуканова С. - Як стають бібліотекарями у США: деякі аспекти вищої бібліотечної освіти / Друга Міжнародна Конференція “Наукова
комунікація в цифрову епоху”, м. Київ, 30 січня-1 лютого
10. Чуканова С.О. Особливості компетентністного підходу у професійній підготовці фахівців із бібліотекознавства у ВНЗ України / ІІ
Міжнародна Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти", ( м. Київ, 20 березня )
11. Чуканова С.О. Бібліотечна освіта у США: історико-педагогічний аналіз / Міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у
формуванні національного інформаційного простору", (м. Київ, 21-23 жовтня)
12. Ярошенко Т. О. Бібліотекар, вбудований в майбутнє/ Міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні
національного інформаційного простору", ( м. Київ, 21-23 жовтня )
13. Ярошенко Т.О. - Бібліотека в системі сучасних наукових комунікацій / Міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у
формуванні національного інформаційного простору". (м. Київ, 21-23 жовтня)
14. Ярошенко Т. Electronic Catalogue of the University Library: more than just a catalogue (an example from National University of Kyiv-Mohyla
Academy Library) / Міжнародна конференція "Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue", ( Italy, Rome, 27-28 лютого)
15. Ярошенко Т.О. Основні тенденції розвитку сучасних бібліотек / Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху”
м. Київ, 30 січня-1 лютого
16. Ярошенко Т.О. - Електронні книги та електронні читанки в науковій бібліотеці НаУКМА/ Міжнародний семінар "Електронні книги та
читанки в бібліотеці: досвід використання"(Київ, Гете-Інститут, 17-18 лютого)
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Публікації співробітників наукової бібліотеки НаУКМА - 17
Бібліографічні покажчики - 2
1. Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева // Semper tiro : збірник
на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - С. 285398.
2. Соловей Елеонора Степанівна: біобібліогр. покажч. / [уклад. Е. С. Соловей, бібліогр. ред. Т. О. Патрушева] ; НаУКМА,
Наук.б-ка. – Київ, 2014. – 75 с. – (Серія : «Вчені НаУКМА»).- Здано до друку
Наукові статті – 15
У фахових українських виданнях (перелік ВАК) - 4
1. Назаровець С.А. Веб-проект «ДокШир»: представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень // Бібліотечний
вісник. – 2014. – N 2. – С. 8-11.
2. Чуканова С. О. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та
інформології у вишах США (Огляд) / Світлана Чуканова // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5 (223). - С. 30-33.
3. Ярошенко Т.О. Сучасна бібліотечна освіта : потреби часу / Сербін О.О., Ярошенко Т.О. // Бібліотечний вісник.-2014-№6 (здано до
друку)
В інших виданнях України – 9
1. Борисова Т. О. Професійна підготовка майбутніх археологів у незалежній Україні [електронний ресурс] / Борисова Т. О. //
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г. І.
Челпановим) / [відп.ред. І. П. Маноха. - К. : Гнозис, 2014]. - Т. 4 (12). - С. 39-45.
2. Сидорчук Т.М. Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Пам'ятки України. - 2014. - Спецвипуск (197). С. 68-75.
3. Сидорчук Т.М. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014 / Таїсія Сидорчук //
Мандрівець. - 2014. - № 3. - С. 83-84.
4. Чуканова С. О. Освітні стандарти Американської бібліотечної асоціації для акредитації магістерських програм із бібліотекознавства
та інформології [електронний ресурс] / С. О. Чуканова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка,
менеджмент : збірник наукових праць / гол. ред. Євтух В. Б. - К. : Фенікс, 2014. - Вип. 15. - С. 161-168.
5. Чуканова С.О. Історико-педагогічний аналіз реформування бібліотечної освіти у США [електронний ресурс] / С. О. Чуканова//
Проблеми емпіричних досліджень у психології / [відп. ред. І. П. Маноха ; Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г.
Сковороди. - К. : Гнозис, 2014]. - Вип. 8. - С. 506-511.
6. Чуканова С. О. Значення стандартів Американської бібліотечної асоціації з акредитації магістерських програм для підготовки
майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США [електронний ресурс] / С. О. Чуканова // Міжнародні
Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г. І. Челпановим) /
[відп. ред. Маноха І. П. - К. : Гнозис, 2014]. - Т. 4 (12). - С. 268-273.

7. Чуканова С. О. Як стають бібліотекарями в США : деякі аспекти вищої бібліотечної освіти / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум
України : інформаційний щоквартальний журнал. - 2014. - № 2 (44). - С. 28-30.
8. Чуканова С. О. Філософські засади класифікації наук / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний
щоквартальний журнал. - 2014. - № 3. - С. 8-14.
9. Чуканова С. О. Нарис про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки [електронний ресурс] / Світлана
Чуканова. // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 1. - С. 49-53.
10. Ярошенко Т.О. Бібліотека в системі сучасних наукових комунікацій: нові виклики, нові можливості // Наукові праці НБУВ (здано до
друку)
В іноземних виданнях - 2
1. Chukanova S. American Library Association - crucial element in Library and Information Science education management [electronic resource] /
S. Chukanova // Theory and methods of educational management : electronic journal. - 2014. - № 2.
2. Yaroshenko T. Libraries and Catalogs in Ukraine: The Way to Understand the Past and Build the Future [Electronic resource] / Tetyana
Yaroshenko and Iryna Bankovska // Cataloging & Classification Quarterly : peer-reviewed, scholarly journal. – Electronic data. – 2014. – Mode
of access: World Wide Web. – Title from the screen (reviewed on 25.12.2014).
Публікації про Наукову бібліотеку НаУКМА – 8
1. Гривінський Р. "Саморозвиток для більшості не є пріоритетом" : письменники, видавці, журналісти й науковці – про те, чому українці
люблять книжки, але не читають їх / Роман Гривінський // День. - 2014. - 4-5 лип. (№ 120-121). - С. 23.
В Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбулася конференція "Державна політика книжкової
сфери: новий шанс для України". Вона стала підсумковим етапом проекту Book Platform в Україні, що реалізується за підтримки програми
"Культура" Східного партнерства ЄС, і одним із наймасштабніших за останні роки міждисциплінарним форумом, присвяченим темі
державної політики у книжковій галузі.
2. ... доброчинність невмируща // Голос України. - 2014. - 13 серп. (№ 153). - С. 7.
У прикарпатському містечку Долина відкрили пам’ятник меценатам Омелянові й Тетяні Антоновичам. На кошти цього подружжя було
реставровано Львівську наукову бібліотеку та збудовано й обладнано університетську бібліотеку Києво-Могилянської академії.
3. Мелешевич А. А. Новий президент Могилянки Андрій Мелешевич: "Ми залишимося двигуном змін" : [інтерв’ю з новообраним
президентом НаУКМА Андрієм Мелешевичем] / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. - 2014. - 22-28 листоп. (№ 44). - С. 1, 12.
"Завдяки сім’ї Антоновичів маємо найпрогресивнішу бібліотеку в Україні – там і серйозні фонди, і доступ до цифрових колекцій, які
розповсюджуються фактично на всю Україну. На черзі в нас проект створення цифрового університету – хочемо покласти на цифру всі
праці наших викладачів, усі наші підручники…".
4. Панченко О. Борець, патріот, благодійник : до 100-річчя Омеляна Антоновича / Олександр Панченко // Наше слово. - 2014. - 2 лют. (№ 5).
- С. 9.
Меценат Омелян Антонович разом з дружиною Тетяною і родиною вклали близько 3 млн. дол. у реконструкцію нового корпусу
Бакалаврської бібліотеки Києво-Могилянської академії, реставрацію будівель бібліотеки імені Василя Стефаника, побудову музею
"Бойківщина" в місті Долині, жертвували власні кошти для інших нагальних потреб української справи. Почесний президент НаУКМА
В'ячеслав Брюховецький став лауреатом Премії Фонду Тетяни та Омеляна Антоновичів за літературні твори й дослідження в галузі
україністики.

5.Харченко М. Інформаціолог-аналітик – нова VIP-професія! / Михайлина Харченко // Освіта України. - 2014. - 23 черв. (№ 23). - С. 12.
На базі Київського національного університету культури і мистецтв відбулося засідання експертної ради з реформування бібліотечноінформаційної системи в Україні. До обговорення актуальних питань були запрошені знані як в Україні, так і за кордоном науковці, чимало
з яких є випускниками КНУКіМ, серед них кандидат історичних наук, директор наукової бібліотеки Національного університету "КиєвоМогилянська академія" Тетяна Ярошенко.
6.Перспективи книговидання // Культура і життя. - 2014. - 27 черв. (№ 26). - С. 10.
26 червня 2014 року у приміщенні Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбулася конференція
"Державна політика книжкової сфери: новий шанс для України".
7. Марусик Н. Відзначення 400-річчя Національного університету «Києво-Могилянська академія» в Чикаго [Електронний ресурс] / Настасія
Марусик // Час і Події. - Електронні дані. - 2014. - 17 верес.№ 38). - Режим доступу: Інтернет. - . - Назва з екрана.
Електронна версія.
14 вересня 2014 р. в катедральній залі University Club of Chicago відбулася імпреза відзначення 400-річчя Києво-Могилянської академії, яку
організувала Києво-Могилянська фундація Америки у співпраці з Комітетом міжнародної програми міст-побратимів Чикаго-Київ та
Генеральним консульством України в Чикаго. У статті йдеться про історію становлення академії, зокрема розвиток книжкової колекції,
що дає підстави вважати Наукову бібліотеку НаУКМА однією з найкращих університетських бібліотек України.
8. Farion M. Tributes to Kyiv Mohyla Academy celebrate its 400th anniversary [Electronic resource] / by Marta Farion // The Ukrainian Weekly. 2014. - October, 19 (No. 42). - Р. 1, 4-5.
З-поміж інших учасників святкування 400-річчя з дня заснування Києво-Могилянської академії – одного із найстаріших вищих навчальних
закладів України брала участь і Директор Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяна Ярошенко. Подія, організована Києво-Могилянською
Фундацією Америки, відбулася 11-18 вересня у Чикаго та Вашингтоні.

