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Наукова бібліотека
Scientific Library

27

(15) вересня 1885 р. була відкрита бібліотека Харківського технологічного інституту
(ХТІ) — перша технічна бібліотека на Півдні
Росії. Директор ХТІ В. Л. Кирпичов так визначив її значення: «Якщо на долю інженера доводиться постановка
якої-небудь справи, то він, насамперед, шукає в літературі відомості про неї, а тому бібліотека, що поступово створюється при інституті, буде одним із важливих посібників для нашої промисловості». Фундаментом
створення інститутської бібліотеки стала унікальна особиста бібліотека академіка Б. С. Якобі. Книжкова колекція із понад двох тисяч примірників містила раритетні
видання з прикладної механіки, машинобудування,
електротехніки, металургії, хімічної промисловості.
Зміст рідкісних книг, автографи відомих учених XIX ст.
(П. Фусса, К. Бера, М. Фарадея, В. Грове, Д. Брюстера,
В. Струве, Д. Генрі, К. Якобі, Л. Фуко та ін.) зробили цю
колекцію унікальною. Значна частина книжок зберігається в бібліотеці і сьогодні.
Згідно з Положенням про Харківський практичний
технологічний інститут (1885) бібліотека підпорядковувалася Навчальному комітету, який того ж року придбав
для фонду бібліотеки повні комплекти журналів «Crelle’s
Journal», «Journal für die reine und angewandte Mathematik», «Engineering», енциклопедії та лексикони з хімії

T

he Library of Kharkiv Technological Institute (KhTI)
was opened on September 27 (15), 1885, it became
the first technical library in southern Russia. The
Director of KhTI V. L. Kyrpychov determined its significance
in the following manner: «If an engineer is tasked with developing any new case, he primarily seeks the corresponding information in the available literature, consequently the
library which is being gradually created at the institute will be
an important asset for our industry». The foundation of the
institute library creation has been represented by a unique
personal library of Academician B. S. Jacobi. The book collection of over two thousand copies contained rare editions
on applied mechanics, mechanical engineering, electrical
engineering, metallurgy and chemical industry. The content of the rare books, autographs of famous scientists of
the 19th century (P. Fauss, K. Ber, M. Faradey, V. Hrove,
D. Brewster, V. Struve, D. Henry, K. Jacobi, L. Foucault, etc.)
made this collection a unique one. Numerous books are
stored in the library today.
According to the «Regulations on Kharkiv Practical
Technological Institute» (1885), the library is subordinated
to the Training Committee, which bought complete sets
of magazines «Crelle’s Journal», «Journal für die reine und
angewandte Mathematik», «Engineering», encyclopedia
and lexicons on chemistry by Wurtz, Fremi, Otto Graham,
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Вюрца, Фремі, Грахам-Отто, Бейльштейна,
Beylstein, Gmelin-Kraut, etc. for the library
Гмелін-Краута та ін. Вони й послугували
the same year. They initiated the evolutionary
початком еволюційного розвитку бібліоdevelopment of the library, systematic acquiтеки, її систематичного комплектування.
sition of new editions.
Першим бібліотекарем, а в першому
The first librarian, and in the first half of
півріччі 1886 р. і завідувачем бібліотеки
1886 the Head of KhTI library was P. O. BezХТІ був П. О. Безсонов — відомий слаsonov, known Slavonic scholar and a publisher
віст і видавець народних творів, профеof folk works, Professor of Slavonic Science
сор кафедри слов’янознавства Харківof Kharkiv University.
ського університету.
Serving the institute and library became
Служінню інституту та бібліотеці приthe purpose of M. L. Semenchynov life in
святив своє життя у 1886–1919 рр.
1886–1919. For 30 years, he ensured the
М. Л. Семенчинов. Упродовж 30 років
library operation. For excellent, diligent work
він самостійно забезпечував роботу бібand special merits M. L. Semenchynov was
Директор бібліотеки
ліотеки. За відмінну, старанну роботу
awarded the Order of St. Stanislaus the 2nd
Л. П. Семененко
й особливі заслуги М. Л. Семенчинов був
degree, St. Anne of the 3rd degree.
нагороджений орденами Св. Станіслава
The lithographic courses of lectures by
Header of library
ІІ ступеня та Св. Ганни ІІІ ступеня.
the
scientists of St. Petersburg Practical
L. P. Semenenko
Подаровані бібліотеці літографічні
Technological Institute and Kharkiv Univerкурси лекцій учених Санкт-Петербурзького
sity became the basis for creation of a trai
практичного технологічного інституту та Харківського ning foundation. The library stock included the textbooks
університету, стали основою створення навчального by I. O. Vyshnegradskyi, G. S. Voynytskyi, B. T. Vylezhynфонду. Фонд бібліотеки поповнили навчальні посібники skyi, O. K. Krupskyi, P. V. Koturnytskyi, M. P. Petrov,
І. О. Вишнеградського, Г. С. Войницького, Б. Т. Виле- M. M. Beketov, M. O. Tyhomandrytskyi, K. O. Andreyev,
жинського, О. К. Крупського, П. В. Котурницького, O. V. Gurov, etc.
In 1889, the «Rules of Library Management at Kharkiv
М. П. Петрова, М. М. Бекетова, М. О. Тихомандрицького, К. О. Андрєєва, О. В. Гурова та ін.
Practical Technological Institute of Emperor Alexander III, of
У 1889 р. були прийняті «Правила завідування Purchase of Books and Their Use» were formulated. At the
бібліотекою Харківського практичного технологічного beginning of the 1990’s, the institute library became the
інституту імператора Олександра III, придбання книг richest in the region in terms of the number of volumes and
і користування ними». На початок 90‑х рр. XIX ст. біб- titles of technical publications. In 1891, its stock consisted
ліотека інституту стала найбагатшою у регіоні за кіль- of over 10 thousand copies, and the cost of subscription for
кістю томів і назв технічних видань. У 1891 р. її фонд periodicals reached a thousand rubles a year.
налічував понад 10 тис. примірників, а вартість передThe library was originally located on the first floor of the
плати періодичних видань досягла тисячу рублів на рік. main building, in 1910, it was additionally provided with furКнигозбірня спочатку знаходилася на першому ther space for the reading room, which had special tables
поверсі головного корпусу, а в 1910 р. їй додатково for large format drawing atlases.
надали приміщення для читального залу, де розмістиThe Library Committee was involved in all areas of the
лися спеціальні столи для креслярських атласів вели- library and institute activities. Before it, the Teaching Comкого формату.
mittee, elected two Professors from each department
Бібліотечна комісія брала участь у всіх сфе- (mechanical and chemical one) for three years. In 1894, for
рах діяльності бібліотеки та інституту. До неї нав- the period of the vacation taken by librarian M. L. Semenчальним комітетом обиралися на три роки по два chynov, the library was managed by P. N. Mukhachov, and
професори від кожного відділення (механічного in 1917 it was G. F. Proskura. At the beginning of 1917,
та хімічного). У 1894 р., на час відпустки бібліотекаря 1.5 thousand readers had 30 thousand publications at their
М. Л. Семенчинова, бібліотекою завідував П. М. Муха- disposal, and in 1922 the stock reached 165,127 copies.
чов, а в 1917 р. — Г. Ф. Проскура. На початок 1917 р.
During 1919–1930, the fundamental library was headed
до послуг 1,5 тис. читачів були доступні 30 тис. by M. L. Shepeleva. The following librarians worked fruitкнижкових видань, а в 1922 р. обсяг фонду досяг fully: A. M. Krasnova, K. M. Lahutynska, N. G. Latysheva,
165 127 примірників.
M. B. Pazol, I. M. Pozina, O. K. Sokolovska, V. O. She
Упродовж 1919–1930 рр. фундаментальною balina.
бібліотекою завідувала М. Л. Шепелева. Плідно праIn 1930, after the reorganization of the institute, the funцювали бібліотекарі: А. М. Краснова, К. М. Лагу- damental library remained at the Mechanical Engineering
тинська, Н. Г. Латишева, М. Б. Пазол, І. М. Позіна, Institute and served the readers of all industrial institutions
О. К. Соколовська, В. О. Шебаліна.
on its own territory. Publications on chemistry and chemiУ 1930 р., після реорганізації інституту, фунда- cal technology were transferred to KhChTI; electrical engiментальна бібліотека була залишена при Механіко- neering — KhETI; aeronautics and aerospace — Aviation
машинобудівному інституті й обслуговувала читачів Institute; on construction and architecture — Engineering
усіх галузевих інститутів на власній території. Видання Institute.
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з хімії та хімічної технології передано ХХТІ; з електротехніки — ХЕТІ; з повітроплавання й авіабудування —
авіаційному інституту; із будівництва, архітектури —
будівельному інституту.
У креслярському корпусі відкрилася студентська
бібліотека ім. Л. М. Толстого (Толстовська бібліотека).
Бібліотеки ХХТІ, ХММІ, ХЕТІ отримували обов’язковий
платний примірник. До 1940 р. увесь фонд бібліотеки
ХХТІ налічував 117719 примірників. Щорічно передплачували 200–250 найменувань періодичних видань
із хімії з 35 країн світу.
У 40‑х рр. директор інституту І. І. Стрєлков писав:
«Харківський хіміко-технологічний інститут має одну із
кращих у Союзі наукових бібліотек із хімії й хімічних
технологій та споріднених галузей техніки. Наша наукова бібліотека володіє більш повними комплектами
світових хімічних журналів і довідників у порівнянні
з бібліотекою АН УРСР. Така бібліотека має винятково народногосподарське значення тому, що саме
в області хімії й хімічної технології дуже часто буває,
що результати багатьох класичних досліджень, зроблених десятки років тому, тільки тепер одержують
можливість промислової реалізації».
З початком війни у 1941 р., бібліотекам усіх трьох
інститутів не вдалося евакуюватися. За розпорядженнями німецького командування, було розпочато вивіз
раритетних наукових видань. Викладачі та бібліо
текарі усіляко саботували розпорядження німецької
комендатури про знищення частини видань. Рідкісні
книги, коштовні лабораторні апарати та механізми
вони ховали у підвалах, прикривали купами сміття,
закопували в ящиках у землю, переносили у домівки
бібліотекарів. Напівголодні, виснажені бібліо
те
карі В. Г. Депарма, Н. С. Юркевич, О. В. Чикова,
А. І. Тюріна, проф. фізики М. І. Сахаров, проф. ХІБІ
Ф. А. Біляков під бомбуваннями з установ і приватних
бібліотек переносили книги у безпечне місце.
Окупанти вивезли частину книжкового фонду
та коштовного устаткування. Залишаючи місто, вони
підірвали корпус ХЕТІ, від чого постраждала частина
книжкового фонду бібліотеки, але близько 200 тис.

Читальний зал бібліотеки ХТІ в креслярському корпусі, 1910 р.
The Library Reading Room in the drawing KhTI Building, 1910

L. M. Tolstoy Student Library (Tolstoy’s library) was
opened in the drawing building. The libraries of KhChTI,
KhMMI, KhETI received a mandatory paid copy. By 1940,
whole the library stock of KhChTI reached 117,719 copies.
Every year, 200–250 periodicals on chemistry from 35 countries of the world were subscribed to.
In the 40-s, the Director of the Institute I. I. Stryelkov
wrote: «Kharkiv Chemical and Technological Institute has
one of the best scientific libraries on chemistry and chemical technology as well as related fields of engineering in the
Union. Our scientific library has more comprehensive set of
international chemical journals and reference books than the
library of the UkrSSR AS. This library is of economic importance because these are chemistry and chemical technology
which represent the spheres of knowledge where numerous results of classical research carried out decades ago
received the opportunity to be implemented in the industry
only nowadays».
When the war began in 1941, libraries of all three institutions could not be evacuated. By orders of German leaders
the export of rare scientific publications was started. Lecturers and librarians sabotaged the orders of German lea
ders to destroy some books as much as they could. Rare
books, expensive laboratory devices and mechanisms
were hidden in the basement, covered with piles of garbage, buried in boxes, transferred to the homes of librarians. Half-starved, exhausted librarians V. G. Deparma,
N. S. Yurkevych, O. V. Chykova, A. I. Tyurina, Professor of
Physics M. I. Sakharov, KhECI, F. A. Bilyakov carried books
from institutions and private libraries to a safe place under
the shelling.
The invaders took out a part of the book collection and
expensive equipment. Leaving the city, they blew up the
building of KhETI, which affected some of the library book
stock, but about 200 thousand books were saved. For the
preservation of the books and KhMMI library preparation for
the academic year 1944–1945 V. G. Deparma was awarded
the medal «For Labor Merit». After the liberation of Kharkiv,
the libraries resembled a rubbish, covered with glass and
lime. Books from the institute libraries were mixed with
books from other libraries of Kharkiv educational institutions
and private collections. In a short period of time, the librarians systematized and compiled the collection, and in January 1944, they arranged servicing of readers.
During 1949–1963, the library was managed by
G. K. Kozhemyakina. In 1962, in order to restore the records,
she initiated an inventory of publications which lasted for
more than ten years. In 1960, KhPI library served 14.5 thousand readers, the number of books borrowed increased to
800 thousand.
In 1963–1986, the library was headed by
O. V. Kuznetsova, who had a significant authority among the
library public of the city. In the 60’s, the library was reorganized, premises for the reading room with 120 seats was provided as well as subscription for fiction books for the library
of more than 70 thousand copies. In 1963, the library branch
at KhTP was given premises of 100 m2. The student service
system and book provision improved. Book exchange with
Kyiv, Ryga, Minsk, Yerevan, Gorky, Novocherkask, Kalinin,
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видань були врятовані. За збереження фонду та підготовку бібліотеки ХММІ до 1944–1945 н. р. В. Г. Депарма
була нагороджена медаллю «За трудову доблесть».
Після звільнення Харкова приміщення бібліотек були
схожими на смітник, засипаний склом і вапном. Книги
інститутських бібліотек були змішані з книгами інших
бібліотек харківських навчальних закладів і приватних колекцій. Бібліотекарі за короткий термін систематизували й упорядкували фонд, і вже у січні 1944 р.
організували обслуговування читачів.
Упродовж 1949–1963 рр. бібліотекою керувала
Г. К. Кожемякіна. У 1962 р. задля відновлення облікових документів вона ініціювала проведення інвентаризації видань, яка тривала понад десять років.
У 1960 р. бібліотека ХПІ обслуговувала 14,5 тис. читачів, книговидача зросла до 800 тис.
У 1963–1986 рр. бібліотеку очолювала О. В. Кузнецова, яка мала неабиякий авторитет серед бібліотечного загалу міста. У 60-ті рр. відбулася зміна структури
бібліотеки: надано приміщення для читального залу на
120 місць і абонементу художньої літератури з книжковим фондом понад 70 тис. примірників. У 1963 р. філіалу бібліотеки на ХТЗ було надано приміщення площею 100 м2. Поліпшилася система обслуговування
студентів і забезпечення їх підручниками. Пожвавився
книгообмін з Київським, Ризьким, Мінським, Єреванським, Горьківським, Новочеркаським, Калінінським,
Іркутським та Львівським політехнічними інститутами,
Львівським та Київським університетами.
У 80-ті рр. бібліотека вже мала п’ять абонементів, вісім читальних залів; у десяти відділах працювало 93 співробітники, 80% із них мали вищу освіту.
З нагоди 100-річного ювілею почесні грамоти від ректорату і громадських організацій були вручені 30 співробітникам, а О. В. Кузнецовій — ще й орден «Знак
пошани».
Протягом 1986–2005 рр. бібліотекою завідував
М. О. Булатецький — людина великої душі і пісенного таланту. В 90-ті рр. у книгозбірні працювало
понад 120 осіб, а фонд становив майже 1,8 млн примірників. 1992 р. офіційно вважається роком початку
комп’ютеризації технологічних процесів бібліотеки.
У 1997 р. бібліотекка отримала доступ до Інтернету,
а в 1999 р. представила свій сайт. Розпочався новий
етап розвитку інформаційних ресурсів бібліотеки та її
комунікативно-інформаційної функції.
Із 2006 р. бібліотеку очолює Л. П. Семененко.
Колектив бібліотеки оперативно реагує на динамічні
зміни в університеті; шукає нові підходи до процесу
обслуговування читачів, обробки видань; удосконалює свою діяльність; розширює не лише спектр біб
ліо
течно-інформаційних послуг, а й вплив на діяльність університету; розробляє стратегію та реалізує
політику розвитку моделі бібліотеки згідно з сучасними вимогами.
Колектив спрямовує свою роботу на інтеграцію
ресурсів власної генерації до світового простору. Так,
у 2006 р. бібліотека приєдналася до проекту «Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до

Колектив бібліотеки
Library staff

Irkutsk and Lviv Polytechnic Institute; Lviv and Kyiv universities increased.
In the 80’s, the library provided five season tickets, eight
reading rooms; ten departments employed 93 people, 80%
of them had a higher education. On the occasion of the
100th anniversary, diplomas from the university administration and public organizations were presented to 30 employees, and O. V. Kuznetsova was also awarded the order of
«Badge of Honor».
During 1986–2005, the library was managed by
M. O. Bulatetskyi, a man of great talent and musical soul. In
the 90’s, the library employed more than 120 persons, and
the stock reached almost 1.8 million copies. 1992 is officially considered the year of official beginning of the library
computerization processes. In 1997, the library obtained
access to the Internet, and in 1999 it introduced its own
website. A new stage started in the development of information resources of the library and its communicative and
informative function.
From 2006 the library has been headed by L. P. Seme
nenko. The staff of the library quickly responds to the
dynamic changes in University; looks for new approaches
to the process of servicing readers and handling publications; improves its operations; expands not only the range
of library and information services, but also impact on the
activities of the University; develops strategies and implements the development policy of the library model in accordance with modern requirements.
The team focuses its work on the integration of the
resource integration of its own generation to the world
space. Thus, in 2006, the library joined the project «Consolidated Catalogue of Periodical Publications Received by the
Libraries of Kharkiv»; and in 2007 — the international project
«Interregional Painting Articles»; 2008 — «Electronic Document Delivery»; in 2010 — «Pridneprovsk Corporate Directory» and Integrated consolidated databases of the catalog
of scientific and technical information; in 2011 — «IRBIS Corporation» and «Electronic Library of Ukraine: Establishment
of the Knowledge Centers in the Universities of Ukraine»
(ElibUkr); in 2012 — the International Association of Users
and Developers of Electronic Libraries and New Information
Technologies (ELNIT), the Information System for the access
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бібліотек м. Харкова»; в 2007 р. — до міжнародного
проекту «Міжрегіональний розпис статей»; у 2008 р. —
до «Електронної доставки документів»; у 2010 р. —
до «Придніпровського корпоративного каталогу» та
БД Інтегрованого зведеного каталогу науково-технічної інформації; у 2011 р. — до «ІРБІС–корпорації» та
проекту «Електронна бібліотека України: створення
Центрів знань в університетах України» (ElibUkr); у
2012 р. — до Міжнародної асоціації користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних
технологій (ЕБНІТ), до Інформаційної системи доступу
до електронних каталогів бібліотек сфери освіти
і науки (ІС ЕКБСОН) у межах єдиного інтернет-ресурсу.
У 2010 р. започатковано інститут бібліотекаря–
куратора. У межах Міжнародної школи-семінару
«Сучасні педагогічні технології в освіті» бібліотека проводить свою майстерню.
У 2013 р. сформовано три нових відділи: рідкісних книг та рукописів, науково-методичний, електронних ресурсів. Введено в дію репозитарій на базі
DSpace, започатковано дистанційний курс «Куратор
змісту». В 2014 р. впроваджено автоматизовану книговидачу в усіх підрозділах бібліотеки, організовано
вільний книгообмін «Bookcrossing», приєдналися до
проекту «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова». Але головною подією
стало завершення будівництва нового корпусу бібліотеки у 2012 р. та офіційне його відкриття у вересні
2014 р. Тодішній ректор НТУ «ХПІ», проф. Л. Л. Товажнянський ініціював будівництво бібліотеки задля створення ідеальних умов для наукового пошуку та навчання політехніків. Наукова бібліотека щоденно
привітно відчиняє двері своєї нової сучасної будівлі
для всіх і кожного, хто має потребу в користуванні
фондом книгозбірні та доступними їй електронними
ресурсами, незалежно від місця свого проживання,
роботи та навчання. Загальна площа бібліотеки —
понад 7000 м2. До послуг читачів — шість абонементів, десять читальних залів. У будівлі реалізована
«Комплексна інформаційна система бібліотеки».
Успадкувавши традиції взаємної підтримки і допомоги, закладені ще першим ректором В. Л. Кирпичовим і підтримувані усіма наступними керівниками університету, до фінансування будівництва долучилися
співробітники колективу та Асоціація випускників НТУ
«ХПІ». Проект будівлі удостоєний ІІ місця на конкурсі
споруд, збудованих та введених у експлуатацію на
території України у 2012 р. в номінації «Об’єкти освіти,
виховання та підготовки кадрів».
Колектив орієнтується на надання користувачам інформаційно-бібліографічних і сервісних послуг
у будь-який час, у будь-якому місці, з будь-якого пристрою, тож її роль визначається не тільки обсягом
фонду (близько 1,5 млн примірників), а і якістю пропонованих послуг. Понад 1,5 тисячі видань-новинок
щорічно надходять у подарунок від читачів бібліотеки;
понад 10 тисяч електронних версій документів передають до баз даних політехніки. Реалізуються кілька
наукових біобібліографічних проектів, які висвітлюють

to the electronic library catalogs of the education and science libraries (IS ECESL) in a single online resource.
In 2010, the position of the librarian curator was initiated.
As part of the International Seminar School «Modern Teaching
Technologies in Education» the library holds its own workshop.
In 2013, three new divisions were formed: rare books
and manuscripts, scientific and methodical electronic
resources. The repository based on DSpace was initiated,
the distance course «Content Curator» was established.
In 2014, the automated system of book release was introduced in all the divisions of the library, free book exchange
«Bookcrossing» was arranged, the project «Single Reader
Card for the Libraries of Higher Educational Institutions of
Kharkiv» was joined. However, the main event became the
completion of the new building of the library in 2012 and
its official opening, in September 2014. The Rector of NTU
«KhPI» of that time, Professor L. L. Tovazhnyanskyy initiated
the construction of libraries to create ideal conditions for
scientific research and education of polytechnic members.
Everyday the scientific library cordially opens the doors of its
new modern building to welcome everyone who needs to
use the library stock and electronic resources available, no
matter where you live, work or study. The total area of the
library reaches over 7000 m2. It offers for readers six season
tickets and ten reading rooms. The building possesses the
«Integrated Library Information System».
Following the tradition of mutual support and assistance created by the first Rector V. L. Kyrpychov and supported by all the following leaders of the University, the funding of the construction was joined by the staff members and
the Alumni Association of NTU «KhPI». The building was
awarded the 2nd place in the competition of facilities built
and commissioned in Ukraine in 2012 in terms of «Objects
of the Education, Training and Preparation».
The staff focuses on providing users with information,
bibliographic and maintenance services at any time, anywhere, with any device, so its role is determined not only by
the stock (about 1.5 million copies), but the quality of the services offered. More than 1.5 thousand new publications are
annually presented as a gift from the readers of the library;
more than 10,000 electronic versions of the documents
are transmitted to the database of the polytechnic university. Several scientific bibliography projects are being implemented covering scientific achievements of the best representatives of numerous scientific schools at the University.
The electronic catalog includes over 600 thousand biblio
graphic records. The institutional repository of NTU «KhPI»
(http://repository.kpi.kharkov.ua), with more than 30 thousand
documents, has gained popularity among the scientific community of Ukraine and the world. In 2016, it took the sixth place
among Ukrainian repositories according to the ranking. Annually, more than 5 million appeals are filed with the repository
and Web-site library (http://library.kpi.kharkov.ua), more than
50 million queries in the electronic catalog are fulfilled. Accor
ding to the ranking of the web-presence among the libraries in
Ukraine in 2015, the library of NTU «KhPI» took the 4th place;
among the libraries of the universities it won the first place.
Every year, the library provides services to more than
20 thousand people, lends more than 1.5 million documents.
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науковий доробок кращих представників численних
наукових шкіл університету.
Електронний каталог нараховує близько 600 тис.
бібліографічних записів. Інституційний репозитарій
НТУ «ХПІ» (http://repository.kpi.kharkov.ua), що налічує
понад 30 тис документів, набув популярності серед
наукової спільноти України та світу. В 2016 р. він
посів VI місце за рейтингом серед українських репозитаріїв. Щорічно реєструється понад 5 млн звернень до репозитарію та веб-сайту бібліотеки (http://
library.kpi.kharkov.ua), виконується понад 50 млн запитів у електронному каталозі. За рейтингом показників веб-присутності, серед бібліотек України у 2015 р.
бібліотека НТУ «ХПІ» посіла IV місце, а серед бібліотек
вишів — І.
Щорічно бібліотека обслуговує понад 20 тис.
користувачів, видає понад 1,5 млн документів. До
послуг читачів: електронна доставка документів,
попереднє дистанційне замовлення, практичні та науково-практичні семінари, конференції, консультації.
Всі послуги, довідки та консультації надаються читачам безкоштовно.
У 2012–2014 рр. організовано переїзд фонду
наукових видань та восьми відділів до нової будівлі.
тека стала майданчиком для зустрічей письБібліо
менників, поетів, художників, фотографів. У конференц-залі успішно проводяться виставки живопису,
вишивки, творів ужиткового мистецтва, концерти
учнів музичних шкіл, творчих колективів. Співробітники книгозбірні забезпечують інформаційно-бібліографічний супровід наукових заходів, організовують
виставки наукового доробку викладачів університету та віртуальні виставки документів з його історії.
Наукова бібліотека підтримує організацію системи
наукових публікацій і системи електронної освіти на
основі концепції відкритості; є членом чотирьох міжнародних організацій, продовжує ефективно співпрацювати з формування інформаційних ресурсів та
їх інтеграції за міжнародними та міжрегіональними
корпоративними проектами. Ресурси бібліотеки інтегровано до багатьох світових спеціалізованих систем пошуку наукової інформації та міжнародних
каталогів.
Упровадження чіткої системи організаційної культури спонукало її співробітників до перебудови професійного мислення, розвитку творчої ініціативи,
а розвиток новітніх технологій підвищив вимоги до
фахової підготовки бібліотекарів. У бібліотеці працюють високоосвічені, ерудовані фахівці, які мають
хист до роботи з творчими людьми та з величезними
інформаційними потоками. 97,5% із них мають вищу
освіту, 11,4% мають вищу освіту за двома напрямами.
Досвід роботи співробітників бібліотеки з інформацією, незалежно від її тематичної спрямованості, є цінним фундаментом. Їхня робота неодноразово відзначалася грамотами МОН України, подяками ректорату,
дипломами конкурсів. Біобібліогафічний проект книгозбірні визнано кращим інноваційним проектом конкурсу «Бібліотекар року 2015».

It offers the readers the electronic document delivery, previous remote orders, practical and scientific workshops, conferences, consultations. All the services, information and
advice are available to readers free of charge.
In 2012–2014, the relocation of the scientific publications
and eight departments to the new building was arranged.
The library became the platform for the meeting of writers,
poets, artists and photographers. The Conference Hall successfully holds exhibitions of paintings, embroideries and
works of applied art, concerts of students of music schools,
art groups. The library staff provides the information and bibliographic support of scientific activities, organizes exhibitions
of scientific achievements of the university lecturers and virtual exhibitions of the documents on its history. The scientific
library supports the organization of scientific publications and
the e-education system based on the concept of openness;
it is a member of four international organizations and conti
nues to work effectively on the cooperation to form informational resources and integrate them into the international and
interregional corporate projects. The library resources are
integrated to many international specialized scientific information search engines and international directories.
The introduction of a clear system of the organizational
culture encouraged its employees to the restructuring of
professional thinking, creative initiative, while the development of new technologies has increased the requirements to
professional training of librarians. The library employs highlyeducated, intellectual specialists with the ability to work
with creative people and huge informational flows. 97.5%
of them have a higher education, 11.4% have a higher education in two directions. The experience of the library staff
gained while working with information, regardless of its topic
represents a valuable foundation. Their work is often marked
by diplomas of the MES of Ukraine, gratitude of the admini
stration, diplomas of competitions. The bibliographic library
project was recognized as the best innovation project in the
competition of «The Librarian of 2015».

Вручення символічного ключа від нової будівлі бібліотеки
Presenting of symbolic key of the new library building
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