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БІБЛІОТЕКА

І

сторія бібліотеки Національного транспортного
університету починається 7 листопада 1944 р., коли за ініціативою Уряду України Рада Народних
Комісарів СРСР прийняла Постанову № 21106-р про
створення у м. Києві автомобільно-дорожнього
інституту.
У 1945 р. загальна площа бібліотеки складала 30 м2,
а штат налічував три працівники: М. І. Тило — завідувач бібліотеки, Ф. І. Ніколаєвська — старший
бібліотекар, О. О. Атурова — бібліотекар. У післявоєнні роки працівники бібліотеки розпочали роботу
в складних умовах — приміщення не було остаточно
відремонтоване, погано опалювалось. Але, попри
труднощі, бібліотека працювала і розвивалася, роблячи свій внесок у славетну історію університету.
На момент відкриття фонд бібліотеки складав
близько 17 500 друкованих одиниць. Це були книги,
подаровані книгозбірнями споріднених за профілем
вищих навчальних закладів — Московського,
Ленінградського та Сибірського автомобільно-дорожніх та Київського політехнічного інститутів.
Перші читачі бібліотеки — 247 студентів і 49 професорів, доцентів та викладачів.
Внаслідок планового комплектування навчальний
фонд поповнювався необхідною літературою з книжкових і букіністичних магазинів м. Києва. З 1948 р.
бібліотека займає кімнату площею 90 м2, частину якої
відвели під читальний зал на 30 посадкових місць.
І вже за кілька років (станом на 1955 р.) фонд становив 61,5 тис. друкованих одиниць.
У 1950 р. бібліотеку очолила П. С. Розенгауз.
На той час колектив бібліотеки налічував чотири
працівники. З 1952 р. бібліотека почала здійснювати
внутрішній та зовнішній книгообмін. Згідно з заявками кафедр комплектувався книжковий фонд,

У читальному залі бібліотеки.
Завідуювач відділу В. І. Загоровська

поліпшувалося забезпечення навчального процесу
програмною літературою,
розширювалась тематика
комплектування
фонду,
вдосконалювалась якість
обслуговування читачів.
Із 1959 до 1984 р. завідувачем бібліотеки була Надія
Терентіївна Ісай (Шийко). В
роки Великої Вітчизняної
війни вона перебувала у
Н. Т. ІСАЙ
підпіллі, була зв’язковою. За
Завідувач бібліотеки
мужність та героїзм, прояв(1959–1984)
лені в роки війни, нагороджена орденами Жовтневої революції, Червоного прапора, Вітчизняної війни ІІ ступеня, медаллю «Партизану Великої Вітчизняної війни І ступеня», Почесною
грамотою Верховної Ради УРСР та багатьма іншими
урядовими нагородами. Вона була незмінним директором бібліотеки КАДІ 25 років, організувавши професійний, відданий своїй справі колектив.
У 1960 р., після надбудови будинку інституту,
бібліотека отримала нове приміщення у 360 м2, зокрема: книгосховище — 160 м2, читальний зал —
180 м2, кімнату для каталогів — 20 м2. У гуртожитку № 3 (на вул. Кіквідзе, 36) було організовано філію
бібліотеки із книгосховищем у 60 м2, а у гуртожитках № 1, № 2, № 3 — читальні зали. На кафедрах та у
лабораторіях читачів обслуговували 25 пересувних
бібліотек. Улітку, в спортивно-оздоровчому таборі,
теж працювала пересувка.
Із часом бібліотека зросла ще на одну кімнату
в 45 м2, де були розміщені відділи: комплектування
та обробки літератури, довідково-бібліографічний
та його фонд.
Із 1984 р. бібліотеку очолює Людмила Володимирівна Коваленко, змінивши на цій посаді Н. Т. Ісай.
Із кожним роком збільшувалася кількість читачів,
фонд і штат бібліотеки, тому у 1989 р. бібліотека отримала нове приміщення (на двох поверхах) в
навчально-бібліотечному корпусі на вул. Кіквідзе, 42,
де розташована й сьогодні. На початку 90-х рр. відбулося багато змін у діяльності вищих навчальних закладів. КАДІ (Київський автомобільно-дорожній
інститут) став університетом, відтак бібліотека отримала статус університетської.
Сьогодні інформаційний ресурс бібліотеки НТУ
становить біля 550 000 примірників — це універсальне зібрання наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань, 70% якого складає навчальна література за напрямами підготовки спеціа-
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лістів. Щорічно до бібліотеки надходить у середньому
22 тис. документів на традиційних та електронних
носіях, понад 120 назв періодичних видань.
Надбання і гордість бібліотеки — авторський
фонд відділу інформаційно-бібліографічного обслуговування, де зібрані праці викладачів університету з
початку його існування. Унікальною є колекція дисертацій та авторефератів дисертацій.
Функціонування бібліотеки неможливе без впровадження нових інформаційних технологій і пов’язаних із
ними нових форм бібліотечного та інформаційнобібліографічного обслуговування, що дозволяють
перетворити її із книгозбірні на потужний інформаційний центр. Тому впровадження комп’ютерних
технологій у роботу НТУ є одним із пріоритетних
напрямів її розвитку.
Бібліотека Національного транспортного університету накопичила чималий досвід у впровадженні
нових інформаційних технологій у свою діяльність.
Вона пройшла шлях від окремих автоматизованих
робочих місць до створення локальної бібліотечної
мережі (30 комп’ютерів) із виходом у Інтернет.
Уже 10 років у бібліотеці успішно функціонує автоматизована бібліотечно-інформаційна система
(АБІС) «УФД/Бібліотека», яка відповідає міжнародним стандартам та створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки інформації. Система призначена для комплексної автоматизації бібліотеки, враховує всі основні виробничі цикли. Реалізація процесів комплектування, обробки, систематизації, а в
майбутньому й обслуговування читачів в автоматизованому режимі дозволяє говорити про комплексну
автоматизацію бібліотеки НТУ, що поєднує в єдину
систему всі бібліотечні процеси. В автоматизованому
режимі обробляється весь обсяг документів, що

КОВАЛЕНКО
Людмила
Володимирівна
Директор бібліотеки.
Відмінник освіти України
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ародилася 2 грудня 1949 р. в м. Києві. В 1973 р.
закінчила Київський державний інститут
культури та здобула спеціальність бібліотекарябібліографа вищої кваліфікації. Трудовий шлях
розпочала в Державній історичній бібліотеці УРСР
(нині — Національна історична бібліотека України).
З 1983 р. працює в бібліотеці Національного
транспортного університету.

надходять до бібліотеки, включаючи видання на СD,
упроваджується технологія штрихового кодування
літератури, створюється електронна картотека книгозабезпеченості, проводиться аналітичне розписування статей.
За допомогою «УФД/Бібліотека» формується електронний каталог, який на сьогодні складає 144 563 записи та має 15 власних БД.
Бібліотека має web-сайт http://library.ntu.edu.ua —
це вікно відкрите для кожного, хто хоче долучитися
до її інформаційних надбань. Тут розміщена інформація про структурні підрозділи бібліотеки та їх

Колектив бібліотеки. Зліва направо: перший ряд: гол. бібліограф Н. Д. Валітова, гол. бібліотекар Л. В Яценко,
бібліотекар С. В. Опанасюк, бібліотекар О. В. Діденко, зав. сектору С. Л. Малиновська, бібліотекар Г. А. Ціток,
зав. відділом Н. С. Асадчева, бібліотекар І кат. О. С. Бухта, бібліотекар О. М. Селіверстова; другий ряд: зав. сектором
Т. Г. Головко, бібліотекар ІІ кат. Л. С. Опанасюк, зав. відділу К. М. Затравкіна, зав. відділу В. А. Рассказова,
заст. директора Н .А. Кучерява, гол. бібліотекар Л. С. Ушакова, директор бібліотеки Л.В. Коваленко,
бібліотекар І кат. Н. Б. Борута, бібліотекарД. С. Северин, заст. директора О. М. Мірошник, зав. відділом
Л. В. Колесник; третій ряд: зав. відділу В. І. Загоровська, бібліотекар С .А. Скрипка, пров. бібліотекар Г. І. Ткаченко,
бібліотекар О. М. Грицюк,бібліотекар Т. В. Белан, бібліотекар Л. В. Говоруха, зав. сектору Н. І. Григор’єва
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Довідковий читальний зал бібліотеки.
Завідувач сектору Т. Г. Головко

Навчальний читальний зал

Фонд дисертацій

Пошук інформації в каталогах

функції, сторінки історії бібліотеки, відомості про
нові надходження, електронні версії навчально-методичних посібників професорсько-викладацького
складу НТУ. Наповнення сайту спрямоване на створення умов для плідної навчальної, практичної і наукової роботи користувачів.
Для диференційованого обслуговування користувачів на площі 1800 м2 розташовані три абонементи —
навчальний, науковий, художньої літератури — та
п’ять спеціалізованих читальних залів: електронний
читальний зал при секторі нормативно-технічної
документації, читальні зали навчальної і наукової
літератури, зал періодичних видань та довідковий читальний зал на вул. Суворова, 1.
Історія бібліотеки НТУ та її сьогодення — це люди:
неординарні, самовіддані особистості, ентузіасти
своєї справи. Із вдячністю й повагою згадуємо наших
ветеранів: Ф. І. Ніколаєвську, В. С. Катасонову, В. Г. Безуглу, Н. Ф. Мірончик, Н. Т. Ісай, О. М. Козинську,
А. С. Елісєєву, Г. К. Маркелову, Н. О. Наден-Ліфоренко
та інших. Вони впродовж десятиліть віддавали свої
серця студентам та передавали досвід роботи молодим спеціалістам бібліотеки. Зараз колектив бібліотеки налічує 43 працівники.
Понад 25 років у бібліотеці працюють Н. С. Асадчева, Н. А. Кучерява, Л. П. Ширшова, Л. В. Коваленко, Л. С. Ушакова, В. А. Рассказова, Л. В. Колісник,
Т. М. Олейник, Л. В. Яценко. За професіоналізм,
сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків
працівники бібліотеки В. І. Загоровська, С. Л. Малиновська, К. М. Затравкіна та інші неодноразово були
відзначені подяками та грамотами Міністерства
освіти і науки України та Національного транспортного університету.
Директор бібліотеки НТУ Л. В. Коваленко за багаторічну бездоганну працю нагороджена знаком
«Відмінник освіти України».
Позаду багато років складного шляху. За цей час
змінилося не одне покоління бібліотекарів, сформувалися нові відділи, утворився багатий фонд,
зроблені суттєві кроки із впровадження новітніх
технологій. А попереду — інші сміливі плани та
проекти.
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