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Шановні читачі!  
Вітаємо Вас з першим номером електронного бюле-
теня Наукової бібліотеки Харківського національно-
го педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

«Невичерпний скарб»! 

Чому «Невичерпний скарб»?  
По-перше, ми бібліотекарі, а бібліотекарі – справж-

ні помічники та порадники на шляху до вершин знань і 
мудрості народу, вірні збирачі духовних скарбів, провід-
ники у світ нового і непізнаного. Як стверджував фран-
цузький лексикограф та філософ П’єр Буаст: «Є тільки 
один дійсно невичерпний скарб – це велика бібліотека».  

По-друге – ми щоденно взаємодіємо з духовними цінностями – книгами. А саме 
книга – неоціненний скарб, найповніший літопис духовного життя. У її глибинах – 
філософський розум, витончений естетичний смак, сліди праці дуже зосередженої   
думки, багато найсуворішої логіки, високих духовних злетів. 

У бюлетені ми будемо висвітлювати різноманітні аспекти діяльності нашої біблі-
отеки, розкривати особливості її фондів. Також передбачені анонси заходів для чи-
тачів, знайомства з новими надходженнями видань, публікації творчих робіт, а та-
кож інша цікава інформація.  

Ми запрошуємо студентів, викладачів, усіх інших читачів до роботи над наступни-
ми випусками бюлетеня. 

Користуючись нагодою, що перший випуск  бюлетеня виходить напередодні Нового  
2017 року, вітаю усіх  з Новим роком і Різдвом Христовим, зичу міцного здоров’я, 
особистого щастя, сімейного благополуччя, здійснення усіх планів і надій. 

З надією на співробітництво! 
Іван Федорович Турко, директор Наукової бібліотеки університету,  

заслужений працівник культури України 

http://lib.hnpu.edu.ua/admin/
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ГАЗЕТИ “НЕВИЧЕРПНИЙ СКАРБ” 

Пізнаємо нове 

«Коли людина постає перед 

критичними виборами – вона 

стає креативною»   

Сунь-дзи 

Лекції, майстер-класи, тре-

нінги, інсайт-вишколи, практичні 

роботи і екскурсії – як завжди, 

дуже насичено пройшли чотири 

дні Третьої регіональної школи 

бібліотечного журналіста. 

Перед учасниками, а це 19 

представників публічних і вузівсь-

ких бібліотек Харкова та Маріупо-

ля, було поставлено декілька за-

вдань.  

По-перше, виступити як 

журналісти мультимедійної реда-

кції Третьої регіональної школи, а 

саме: написати та розмістити свої 

матеріали (подієву замітку) в інте-

рактивній стінгазеті.  

По-друге, за обмежений 

час, за допомогою інструментів 

відео-хостінгу YouToube створити 

рекламний бібліотечний подкаст 

«Моя бібліотека в 10 кадрах».  

По-третє, зверстати та 

презентувати власне періодичне 

видання. 

Але, перш ніж зануритися 

в  п р а к т и ч н у  д і я л ь н і с т ь , 

«школярам» належало отримати 

теоретичні знання, опанувати різ-

номанітні сервіси та інструменти, 

оволодіти навичками журналіст-

ської майстерності. Впродовж 22

–25 листопада учасники знайо-

милися з жанрами універсальної 

журналістики, професійними 

офферами та тригерами, розгля-

дали соціальні медіа як інстру-

мент інтеграційних бібліотечних 

процесів та теоретичні основи 

редагування і верстки періодич-

них видань. 

Стати креативними та 

успішними журналістами допо-

могали майстер-класи від провід-

них фахівців бібліотечної справи 

України та випускників поперед-

ніх шкіл: Марія Медведська 

(Харківська обласна бібліотека 

для юнацтва), Лідія Поперечна 

(керівник прес-служби Націона-

льної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського НАН України), 

р е д а к т о р и  г а з е т и 

«Бібліотерапевт» Оксана Русано-

ва та Катерина Тесленко 

(Наукова бібліотека Харківського 

національного медичного універ-

ситету). 
Завдання, поставлені перед 
«школярами» виконані.  

Школа бібліотечного журналіста 

Бажаєш бути креативним, запитай нас як! 

Мажара Світлана, Соколовська Віра  

Вітання редакцій газет-

дипломантів  

Серед 11 створених ре-

дакцій газет, шість були наго-

роджені дипломами I, II та III 

ступенів. 

Дипломи ІІІ ступеня 

отримали редактори трьох га-

зет, одна з яких —

 «Невичерпний скарб» –

 Світлана Мажара, Віра  Со-

коловська (Наукова бібліоте-

ка ХНПУ іме-

ні Г. С. Сковороди). 

Наприкінці 2016 року ХДНБ ім.  

В. Г. Короленка  розпочала роботу 

Третьої регіональної школи бібліо-

течного журналіста. 

Мета навчання.  

Отримати нові знання з викорис-

тання новітніх технологій у бібліоте-

чній роботі. З цією метою бібліотека-

рі Віра Соколовська та Світлана Ма-

жара протягом чотирьох днів освоїли 

основні напрямки бібліотечної жур-

налістики.  

Який головний результат на-

вчання? Це — можливість створен-

ня інформаційного бюлетеня 

«Невичерпний скарб». 

Наші майбутні читачі — це? 

Бібліотечні фахівці, викладачі та 

студенти нашого університету, а та-

кож всі бажаючі, які цікавляться жит-

тям бібліотеки.   

Які побажання редакційній 

колегії бюлетеня?  

Великих переглядів, поповнення 

читацької аудиторії, розширення ко-

ла друзів, нових цікавих тем, гостро-

го пера, сміливих проектів та наполе-

гливості в досягненні нових висот на 

ниві журналістики. 

Успіхів та творчого натхнення! 

Бібліограф 1 кат. С. С. Мажара 

Творчий майданчик - роботи 
випускників минулих Шкіл 

бібліотечного журналіста 

http://journalist-

library.blogspot.com/p/blog-

Відеоподкаст «Бібліотека 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди» 

https://youtu.be/lkzLeekWDhg 

http://journalist-library.blogspot.com/p/blog-page_3693.html
http://journalist-library.blogspot.com/p/blog-page_3693.html
https://youtu.be/lkzLeekWDhg
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 Наш скарб! 

Цікава подорож бібліотекою 

З 01.09.2016 року  

бібліотека ХНПУ імені  

Г. С. Сковороди змінила 
свій статус і стала   

Н А У К О В О Ю 

(згідно рішення Вче-

ної Ради Універси-

тету). 

Наукова бібліотека ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди – одна із найстаріших 
бібліотек України, яка має свою істо-
рію і свої надбання. Її створення по-
в’язано з ім’ям видатного німецького 
вченого, професора Х. П. Роммеля, 

який у 1811 році 
очолив педагогі-
чний інститут.  17 
січня 1811 року 
він привіз з со-
бою в Харків до-
бірну бібліотеку, 
склав і видав за 
свій кошт навча-
льні документи – 

«План і правила педагогічного інсти-
туту» та «Дидактичні начала», а та-
кож видав промови і філософські 
твори Цицерона, Саллюстія і Корне-
лія Непота і, таким чином, започатку-
вав формування бібліотеки Харківсь-
кого педагогічного інституту. 

Сьогодні бібліотека університету 
– навчальний, науковий, інформацій-
ний та культурно-просвітницький 
підрозділ університету, що забезпе-
чує літературою, періодичними ви-
даннями та бібліографічною інфор-
мацією навчально-виховний процес, 
сприяє науковим дослідженням, а 
також є центром розповсюдження 
знань, духовного та інтелектуального 
спілкування. Цьому сприяють всі від-
діли бібліотеки: обслуговування (4 
абонементи, 6 читальних залів), нау-
ково-методичний відділ, довідково-
бібліографічний відділ, відділ ком-
плектування та технічної обробки 
документів, відділ книгозбереження. 
Бібліотека ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 
відноситься до другої групи за опла-
тою праці і штатному розкладу. 

Бібліотека обслуговує за 
єдиним читацьким квитком біля 
10000 користувачів, яким щорічно 
видається біля 600000 примірників 
книг та інших документів.  

Працівники бібліотеки щороку 
підвищують свою кваліфікацію, відві-
дуючи наукові конференції та семіна-
ри, які організовує зональне методи-
чне об’єднання бібліотек ВНЗ Харків-
ської зони та інші бібліотеки України. 
Вони отримують змогу обмінюватись 
досвідом з  фахівцями провідних кра-
їн: Білорусі, Росії, Латвії, Литви, Поль-
щі та вирішувати нагальні питання 
бібліотечної справи.  

Перспективи розвитку бібліотеки 
пов’язані з розширенням доступу 
користувачів до всесвітніх наукових 
баз даних, створенням та наповнен-
ням інституційного репозитарію 
(електронного архіву) працями нау-
ковців університету та участю у всеук-
раїнських проектах. 

Співробітники бібліотеки універ-
ситету докладають зусиль, щоб спри-
яти освітньо-науковій діяльності ви-
кладачів і студентів задля підвищен-
ня іміджу і престижу ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди. 

Заст. директора О. Г. Коробкіна 

Фонд бібліотеки багатогалузе-
вий, на 01.01.2017 року він складає 
764923 примірники 19 мовами світу. 
Фонд наукової літератури складає 
71065 примірників, навчальної – 
340549 примірників. У своїх фондах 
бібліотека налічує великий фонд 
дисертаційних робіт (1316 примір-
ників з 1981 року), авторефератів 
дисертацій (3281 примірників з 1959 
року), періодичних видань, які що-
року передплачуються університе-
том в кількості біля 200 назв. Гордіс-
тю бібліотеки є фонд рідкісних ви-
дань, який складає 2120 примірни-
ків, в тому числі книг, журналів, бро-
шур, ілюстрацій. Хронологічні рамки 
– кінець XVIII віку - початок ХХ віку.  

З 2003 року за допомогою АБІС 
УФД / Бібліотека колектив бібліоте-
ки впроваджує автоматизацію біблі-
отечних процесів: 

комплектування, наукове опра-
цювання та постійне зберігання до-
кументів на різноманітних носіях 
інформації; 

поповнення електронного ката-
логу бібліографічними записами; 

доступу користувачів до всіх 
видів документів. 

До послуг користувачів бібліотеки  

I. Довідково-пошуковий апарат 
у вигляді  

традиційних карткових каталогів:  

1.алфавітного, 

2.систематичного;  

картотек:  

1.систематичної картотеки 
статей,  

2.картотеки дисертацій,  

3.картотеки авторефератів 
дисертацій,  

4.картотеки праць співробіт-
ників університету,  

5.картотеки рідкісних видань,  

6.картотеки дипломних робіт; 

електронного каталогу (ЕК) і  

електронних картотек:  

1.систематичної картотеки 
статей, 

2.картотеки рідкісних видань,  

3.картотеки праць співробітни-
ків університету, 

4.краєзнавчої картотеки 
«Харківщина». 

II. Інформування про нові надхо-
дження : бюлетені «Періодика», 
«Нові надходження», а також Дні 
інформації, виставки нових надхо-
джень. 

III. Бібліотечно-бібліографічні 
заняття з основ інформаційної куль-
тури. 

IV. Створення науково-
допоміжних, рекомендаційних біб-
ліографічних покажчиків актуальної 
тематики. 

V. Надання консультацій щодо 
редагування списків використаних 
джерел до наукових робіт; надання 
бібліографічних довідок різноманіт-
ної тематики, в тому числі в автома-
тизованому вигляді. 

VI.  Міжбібліотечний абонемент. 
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“Невичерпний скарб” 
Засновник — колектив Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.  
Електронний бюлетень виходить один раз у квартал. 
Адреса редакції: м. Харків, вул. Валентинівська, 2, корп. Б., кімн. 205. Тел. (0572)68—11—72 
E-mail редакції: skarb.library@gmail.com  
Головний редактор: Турко Іван Федорович.  
Редактори: Коробкіна О. Г., Романовська О. І., Кожан Л. І. 
Дизайн, верстка: Мажара С. С. 

Наукова бібліотека презентує 

Видання професорсько-викладацького складу  

ХНПУ імені  Г. С. Сковороди 

Відеоподкаст 
“Наукова бібліо-
тека презентує” 

https://youtu.be/

Заступник директора  

Коробкіна Олена Геннадіївна 

Організатори виставки: Г. В. Суслик, О. Г. Коробкіна, І. Ф. Турко, О. І. Рома-

новська, В. С. Соколовська, Т. Ф. Полосіна. 

12 грудня 2016 року Науко-

вою бібліотекою ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди у стінах нашого універ-

ситету  була організована та прове-

дена виставка видань професорсь-

ко-викладацького складу ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди, виданих у 

2014—2016 роках та переданих до 

фонду Наукової бібліотеки на 

01.12.2016 р. 

Видання було представлено за 

факультетами університету. До екс-

позиції увійшли монографії, навчаль-

ні та навчально-методичні посібники, 

підручники, методичні рекомендації, 

словники. Також для перегляду були 

представлені збірники наукових 

праць, матеріали науково-практичних 

конференцій університету за 2014—

2016 рр. Всі видання відображені в 

Електронному каталозі Наукової біб-

ліотеки та в репозитарію. Захід при-

вернув увагу викладачів, співробітни-

ків та студентів університету. 

Відеоподкаст  “Нові надхо-
дження” 

https://youtu.be/
DFvnTNcJshM  

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogic University Insti-

tutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 

Сковороди (http://dspace.hnpu.edu.ua/).  

Координатор проекту: Коробкіна О. Г., заступник директора Нау-

кової бібліотеки depositor1811@gmail.com 

Сьогодні в діяльності бібліотеки 

ВНЗ провідною стає функція надан-

ня авторизованого доступу користу-

вачів до якісних зовнішніх елект-

ронних ресурсів, а також до внутрі-

шніх (локальних), оскільки вони 

стають виробниками власних елект-

ронних інформаційних ресурсів. У 

цьому контексті перспективним на-

прямом діяльності бібліотеки ХНПУ 

ім. Г. С. Сковороди є створення вла-

сного електронного архіву – інсти-

туційного репозитарію. Робота по 

наповненню репозитарію почалась у 

вересні 2016 року. Репозитарій ство-

рено за допомогою програмного за-

безпечення з відкритим кодом Dspace 

(Dspace утримує цифрові матеріали 

різних типів та форматів) на сервері 

університету. Під час цієї роботи, в 

першу чергу, планується занесення 

нових публікацій викладачів універ-

ситету, а також використання накопи-

чених раніше електронних матеріалів 

співробітників університету. На поча-

тковому етапі створення репозитарію 

внесення наукових матеріалів будуть 

здійснювати працівники бібліотеки-

депозитори. В подальшому – можли-

ве самоархівування авторами своїх 

публікацій.  

Заст. директора О. Г. Коробкіна 
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