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Заслухавши і обговоривши доповідь директора бібліотеки Євсюкової Н.О. 

«Про роботу, досягнення  та стратегію розвитку Бібліотеки» Вчена рада 
університету визначає наступне: 

Згідно зі стандартами з інформації, бібліографії, бібліотечної та 
видавничої справи (ДСТУ 7448:2013 «Інформація і документація. 
Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять») 
«Наукова бібліотека» – це бібліотека, яка забезпечує розвиток науки; 
задовольняє інформаційні потреби наукових установ та окремих осіб, 
пов'язані з дослідницькою діяльністю на основі відповідного фонду та 
інформаційно-пошукового апарату.  

1. Фонд бібліотеки складає 911149 примірників, з них: книг –  
863744 (у т.ч. наукових видань – 266257), періодичних видань – 22553.  

2. Електронний каталог (ЕК) налічує 110049 записів. 
3. Діяльність Бібліотеки спрямована на формування фонду 

інформаційних ресурсів відповідно до завдань навчально-виховного і 
науково-дослідного процесів Університету. і у 2015 році була відзначена 
високою нагородою: за інноваційну розробку Бібліотеки «Упровадження 
вільного програмного забезпечення Коха для автоматизації бізнес-процесів 
бібліотеки вищого навчального закладу» у березні 2015 року на міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» університет був нагороджений 
золотою медаллю та відзначений дипломом І ступеня номінації 
«Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, 
наукову та управлінську діяльність навчального закладу». 

Фахівці Бібліотеки постійно приймають участь у науково-методичних 
нарадах, семінарах, круглих столах, конференціях, що проводяться у 
бібліотеках Харкова та інших містах України, співпрацюють з підрозділами 
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Університету, що проводять наукові семінари та конференції, дні відкритих 
дверей тощо. 

У 2014 – 2015 рр. Бібліотекою проведено: 
конференцій – 3,семінарів – 8, круглих столів – 1, тренінгів – 1, днів 

інформації – 4, культурно-масових заходів – 37. 
Із метою удосконалення роботи Бібліотеки та розширення бібліотечно-

інформаційних послуг фахівці бібліотеки ведуть науково-дослідну роботу за 
6 темами (у галузі бібліотекознавства, управління персоналом, видатні 
науковці); на 2016 рік заплановано 3 теми. 

Проводиться робота над формуванням фонду з історичної, освітньої, 
культурної спадщини ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

На сьогодні Бібліотека є учасником корпоративних проектів «Мета 
бібліографія Харківщини», «Меморіальні дошки Харкова», «Єдина картка 
читача», виконавцем проекту «Видатні вчені ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у 
Вікіпедії» тощо. 

Бібліотека має колектив із потужним потенціалом та досвідом роботи: 
- директор має вищу освіту (ХДАК), звання «Відмінник освіти 

України», «Заслужений працівник Університету»; 2 фахівця навчаються в 
аспірантурі Харківської державної академії культури. 

У 2014-2015 рр. 5 працівників стали дипломантами конкурсу 
«Бібліотекар року», що проводить Методичне об'єднання бібліотек вищих 
навчальних закладів Харківської зони у номінаціях «За кращий 
бібліографічний покажчик», «За кращу інноваційну пропозицію», 
«За сприяння підвищенню позитивного іміджу ВНЗ». 

Підвищення кваліфікації співробітників є одним із пріоритетних 
напрямків у роботі Бібліотеки з кадрами. У 2013-2015 рр. була проведена 
атестація працівників Бібліотеки згідно «Положення про проведення 
атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі 
культури». 

Наразі 33 працівники мають дійсні дипломи курсів з підвищення 
кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ); 7 осіб мають дійсні свідоцтва 
Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації 
працівників культосвітніх закладів (м. Харків); 7 сертифікатів про успішне 
проходження відкритих онлайн-курсів громадського проекту «Prometheus». 

Бібліотека має всі передумови для присвоєння їй статусу Наукової, а 
саме: сучасне програмне і технічне забезпечення, кваліфікований і готовий до 
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