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Зм�на рол�
б�бл�отеки

Модель  "Чотири  простори" –

це перетворення б�бл�отеки з
пасивного м�сця збереження фонд�в
на б�льш активний прост�р для
натхнення та взаємод�ї громади

Стратег�чн�  напрями  д�яльност�



Поєднання  простор�в
Реальний + В�ртуальний

П�дтримка  ц�лей
Досв�д + Участь + Можливост� + Інновац�ї

Зм�на  способу  життя



Розвиток  цифрової
грамотност�  та
доброчесност�
 

Анал�тична  та
орган�зац�йна
д�яльн�сть
 

Інформац�йно-

технолог�чне
забезпечення
 

Креативний  багато-

функц�ональний
прост�р
 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ



Систематизац�я на сайт� б�бл�отеки та ф�зичний доступ в б�бл�отец�
ДОСТУП  ДО  РЕСУРСІВ  ТА  СЕРВІСІВ

Тематичн� п�дб�рки на сайт�; онлайн курс @MIX; пос�бники з АД
РОЗРОБКА  НАВЧАЛЬНИХ  МОДУЛІВ

НАВЧАЛЬНІ ,  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ  ЗАХОДИ
ТА  КОНСУЛЬТАЦІЇ

Розвиток цифрової
грамотност� та АД



Розвиток  цифрової  грамотност�  та  АД

333 под�ї 
виховн� заходи,

квести, екскурс�ї

230 виставок 

книжков�, художн�,
в�ртуальн�

157 заход�в 

лекц�ї, сем�нари,

трен�нги

12 тис. ос�б
студенти, школяр�,
науковц�, викладач�



3300  роб�т
60  000  ДОКУМЕНТІВ

РЕПОЗИТАРІЮ

синхрон�зовано з антиплаг�атною
системою

Перев�рено  на  плаг�ат

Розвиток  цифрової  грамотност�  та  АД



КВАЛІФІКАЦ .

РОБОТИ

Наповнення
репозитар�ю;

показники
ориг�нальност�

текст�в

КНИГОЗА-

БЕЗПЕЧЕННЯ

Наявн�сть актуальної
л�тератури за

дисципл�нами в е-

каталоз� та робочих
програмах

КНИГО-

ВИДАЧА

Використання книг,

придбаних у 2015-19

роках студентами та
викладачами за

п�дрозд�лами

ОНОВЛЕННЯ
КОЛЕКЦІЙ

Завантаження
в�дкритих е-видань

за дисципл�нами;

робота з
благод�йниками

АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Анал�тика :  ф�нансування  л-ри  2019  р .
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Загальна сума фінансування: 1 750 000



Анал�тика :  ф�нансування  книг  2019  р .
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Загальна сума 425 000
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Динам�ка  використання  б�бл�отечних  фонд�в  та  ресурс�в



   

Динам�ка  використання  б�бл�отечних  фонд�в  та  ресурс�в
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Динам�ка  використання  б�бл�отечних  фонд�в  та  ресурс�в
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Анал�тична
д�яльн�сть

Б�бл�ометричн�
досл�дження



Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

40 

30 

20 

10 

0 

Анал�тика :  публ�кац�ї  Scopus  2009-18  рр .

1810

статт�
↑ у 4 р.

 

50798

перегляд.

 

10713

посилань
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Анал�тика :  публ�кац�ї  Scopus  2009-18  рр .
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Льв�в .  Пол�техн�ка КПІ СумДУ КНУ Караз�на

Міжнародна 

Національна 

Внутрішня 

Окреме авторство

Праці Цитування Співпраця



Інформац�йно-технолог�чне  забезпечення
Анал�тика :  публ�кац�ї  Scopus  2009-18  рр .Анал�тика :  публ�кац�ї  Scopus  2009-18  рр .

1

Розробка
нової

верс�ї АБІС
"УФД"

Інтеграц�я
в�ддалених

б�бл�отек

Інтеграц�я
з АСУ

Серв�си в
Особистому

каб�нет�

Передплата
е-видань

2

4

3

5

Електронний каталог
АВТОМАТИЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА



Б�бл�отечно-

�нформац�йна
система

Динам�ка  наповнення
електронного  каталогу



Перех�д на
протокол https та
верс�ю DSpace 6.0

Упорядкування
структури та
статистики

Синхрон�зац�я з
антиплаг�атною
системою

Репозитар�й

Інформац�йно-

технолог�чне  забезпечення



Б�бл�отечно-

�нформац�йна
система

Динам�ка  наповнення
репозитар�ю  СумДУ



Розвиток eSSUIR

Проблеми  та  перспективи

Зменшення к�лькост� документ�в,

про�ндексованих Google Scholar

3 м�сце (- 2 позиц�ї) у рейтингу Webometrics

Пошук ІТ-р�шень вир�шення проблеми
Потреба у зб�льшенн� к�лькост� документ�в, що
додаються, та їх вид�в (+ дан� досл�джень)



Диверсиф�кац�я
�нформац�йних ресурс�в

В�дкрит� ,  передплачен�  та  тестов�

11  М /Н  БАЗ
55 000 сес�й
↑ у 1,4 рази 

 

250  ДАЙДЖЕСТІВ
9 000 персон�ф.

розсилок, 3 600

перегляд�в

270  ТЕМАТ .

РЕСУРСІВ
+ 10 тис. повнотекст.

документ�в



БІБЛІОТЕКА  МІ
Зал соц�альних комун�кац�й та
�нформац�йний центр 

КОВОРКІНГ  

УНІВЕР-CITY

Зони для навчання (ПК, ПЗ,

проектор, зарядн� пристрої),
сп�лкування, виставки, спорт

АБОНЕМЕНТ  БІЦ
Зонування, книжков� виставки,

м�сця для роботи

СТВОРЕННЯ
КРЕАТИВНОГО
ПРОСТОРУ 



Проєкти б�бл�отеки

ЗЕЛЕНА  БІБЛІОТЕКА

Сортування см�ття,

популяризац�я екожиття,

ресайкл�нг, екоакц�ї
 

ЗУСТРІЧ  З
ЛЮДЬМИ ,  ЩО
НАДИХАЮТЬ

письменники, журнал�сти,

актив�сти, митц�,
п�дприємц�, науковц�

БЛАГОДІЙНІСТЬ    

ТА  КУЛЬТУРА

Зб�р книг д�тям-сиротам,

вишу-переселенцю тощо;

популяризац�я читання -

в�део, VR/AR квести



Створення  креативного  простору

Конкурс УБА -

перемога в ном�нац�ї
"Велик� б�бл�отеки"

Перемога "Танцюй-

працюй" з Х�т-FM

Участь у флешмоб�
"TetrisChallenge" - у
доб�рц� BBC Ukraine

Наш�  перемоги



НЕСПРИЯТЛИВИЙ  МІКРОКЛІМАТ

БЕЗБАР 'ЄРНИЙ  ДОСТУП

ОБМЕЖЕНІСТЬ  ЕЛЕКТР .

НАВЧАЛЬНОГО  КОНТЕНТУ

ПЕРЕБОЇ  У  WIFI-ДОСТУПІ

КОНКУРЕНЦІЯ  З  БОКУ  ІНШИХ
СТРУКТУРНИХ  ПІДРОЗДІЛІВ

ОНОВЛЕННЯ  ТЕХНОЛОГІЙ ,

MAKERSPACE ,  IT-SPACE ,  AR /VR

Виклики



Б�бл�отека – 
Всесв�т у зручному формат�

Миськевич Тетяна


