
10.11.16 
Працівники наукової бібліотеки відвідали тренінг для бібліотечних лідерів 

9 листопада 2016 року працівники наукової бібліотеки взяли участь у тренінгу для бібліотечних 
лідерів, директорів обласної, районних та шкільних бібліотек від представників Української 
бібліотечної асоціації (Оксана Євгеніївна Бояринова) та виконавчого директору УБА (Ярослава 
Євгеніївна Сошинська). 

Тематикою тренінгу були наступні аспекти: „План дій для нової візії вашої бібліотеки (Бібліотечні 
тренди від ІФЛА, 15 кроків дій для бібліотечних лідерів)”, „Хто є основним клієнтом вашої бібліотеки 
та як забезпечити високий рівень сервісу для нього”. 

  

Під час обговорення плану дій нової візії бібліотеки було представлено звіт учасника Всесвітнього 
бібліотечного та інформаційного конгресу ІФЛА-2016, що відбувся у місті Колумбус, штат Огайо, 
США з 13 по 19 серпня 2016 року.Важливою була інформація про 15 кроків дій для бібліотечних 
лідерів. 

Другим, але не менш важливим, було питання організації та покращення роботи бібліотечного 
персоналу, розширення сервісних можливостей бібліотек. Розглянули спрямованість кожної 
бібліотеки на певну групу читачів, дали поради для покращення обслуговування клієнтів, способи 
покращення сервісу та підвищення рівня обслуговування клієнтів бібліотеки. 

  

Під час тренінгу практичним шляхом було визначено цінності, які може надавати своїм клієнтам 
бібліотека через продукт. 

Як результат, усі, хто взяв участь у тренінгу отримали корисну інформацію щодо покращення якості 
роботи бібліотеки, підвищення рівня сервісу, практичним шляхом зʼясували, що пріоритетним 
шляхом роботи бібліотеки є задоволення потреб своїх читачів, розширення послуг бібліотеки для 
охоплення якомога більшої категорії відвідувачів. 



  

Такі семінари є надзвичайно корисними. Сподіваємося, такі тренінги будуть регулярними й 
корисними. Дякуємо організаторам та чекаємо на нові зустрічі! 

 

11.10.16 
Відновлено роботу клубу „К3” 

Шановні друзі! Ми раді вам повідомити, що ми відновлюємо роботу 
нашого клубу „К3”! 

Для тих, хто хоче приєднатися до нашої спільноти, та для студентів-
першокурсників, повідомляємо, що „К3” – це „кіно-книго-клуб”, де ми 
читаємо книги, а потім переглядаємо за ними фільми, обговорюємо їх, 
шукаємо відмінності тощо. 

Цими днями читаємо Стефані Маєр „Сутінки”, а 20 жовтня о 17.00 у 
приміщенні читального залу переглядаємо фільм за цією книгою. Тих, 
хто знайде найбільшу кількість відмінностей між книгою та фільмом, 
чекає маленький подарунок! 

„Сутінки” (англ. Twilight ) − роман американської письменниці Стефані 
Маєр про кохання вампіра та звичайної дівчини. Книга була опублікована 
у 2005 році , і була першою частиною чотирьохтомної „Сутінкової саги”. 

Роман супроводжується сиквелами „Молодий місяць”, „Затемнення” та 
„Світанок”. На сьогодні за офіційними даними видавництва „Little, Brownand Company”, яке володіє 
правами на видання романів Стефені Маєр, сага розійшлася у світі накладом 100 млн. примірників 
(з них 45 млн. примірників − у США) і перекладена на 47 мо всвіту, у тому числі українською. 

Ізабелла «Белла» Свон переїжджає із сонячної Аризони у дощове місто Форкс, штат Вашингтон, 
щоби жити зі своїм батьком, Чарлі Своном, у той час як її матір, Рене, подорожує з її новим 
чоловіком, Філом Дваєром, бейсбольним гравцем. Белла привертає увагу у своїй новій школі та 
швидко знаходить друзів. Навіть більше, деякі хлопці змагаються, щоби здобувати увагу 
сором'язливої Белли. 

Коли Белла сидить за однією партою з Едвардом Калленом, він показує своє невдоволення з цього 
приводу. Згодом він зникає на декілька днів, але після повернення в школу поводить себе набагато 
привітніше з дівчиною. Пізніше він рятує Беллу від автомобіля, який її мало не розчавив. Стримавши 
машину власними руками та блискавично опинившись біля Белли, Едвард поводиться вкрай дивно, 
стверджуючи, що все це дівчині здалося через шок… 

Що було далі ви дізнаєтесь, коли прочитаєте книгу. Чекаємо на Вас!!! 

 



29.09.16 
Університет приєднався до проекту „Бібліосинергія”! 

В останні дні вересня наш університет приєднався до проекту „БібліоСинергія”. 

 

„ БібліоСинергія ” (http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php) – це партнерський проект бібліотек 
вишів, спрямований на створення професійного середовища (сайту) для втілення нових практик в 
напрямку підтримки наукових досліджень. 

Чому така назва „БібліоСинергія”? 

Взаємодія таких елементів як „співтворчість”, „професійна майстерність”, „креативність” та „свідомий 
альтруїзм” у ході реалізації проекту будуть посилювати якості один одного. Виникне своєрідний 
п'ятий елемент ‒ „синергія”, ефект взаємодії, який забезпечить успіх дій учасників спілкування. 

Місія „БібліоСинергії” – сприяння зростанню успіху наукової складової кожного ВНЗ і розвитку 
української науки в цілому, її інтеграції в міжнародний науковий інфопростір, посилення рівня її 
впливовості в світі. 

Учасники проекту – бібліотеки ВНЗ, бібліотеки академій наук. 

Координаційна рада „ БібліоСинергії ” складається з кураторів окремих сегментів (блоків). 

Основна ідея проекту ‒ ц е втілення сучасних досягнень ІКТ у бібліотечне обслуговування, 
пов'язане з підтримкою: 

 на першому етапі – наукових публікацій; 
 на другому – всього циклу наукових досліджень (бо сучасний контекст поняття наукової 

продукції включає в себе не тільки опубліковані роботи, але також дані досліджень і методи, 
пов'язані з дослідженням). 

Таким чином, відмінна риса нової сфери діяльності університетських бібліотек: 

 зміщення вектора уваги наукових бібліотек від послуг для читача взагалі до пріоритетної 
уваги в наданні послуг автору-вченому; 

 активне партнерство наукових бібліотек на всіх стадіях життєвого циклу наукового 
дослідження: від інформування та надання доступу до колекцій документів до публікації, 
збереження, розповсюдження і далі аналізу та оцінки результатів досліджень. 

Роль бібліотеки в сьогоднішньому ландшафті наукової комунікації є надзвичайно важливою. Серед 
сервісів можна назвати: 

 створення та підтримка інституційних репозитаріїв; реалізація моделі „Бібліотечне 
видавництво” (Library Publishing) із видання електронних журналів, е-монографій та е-
матеріалів конференцій; 

http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php


 інтеграція результатів наукових досліджень у світові БД наукової інформації (повнотекстові, 
реферативні, наукового цитування); 

 інформаційний моніторинг, вимірювання впливу та видимості результатів наукових 
досліджень окремих вчених й університетів у світі (інформетрія: бібліометрія, наукометрія, 
вебометрія, альтметрія); 

 навчання вчених різних аспектів інформаційного пошуку й роботі зі світовими базами даних 
наукового цитування та ін.; 

 управління первинними даними досліджень; 
 сприяння формуванню бренду вченого та ВНЗ (в т.ч. допомога в отриманні ідентифікатора 

автора-вченого ORCID, реєстрації в Google Scholar, редагуванні профілів ВНЗ та вченого в 
наукометричних БД і т.д.) тощо. 

Щоб це все зробити, бібліотекарям, безумовно, потрібно самим навчатись, набиратися досвіду. Але 
де та у кого? 

У більшості випадків бібліотекарі самі ініціюють отримання нових знань і розробку нових методик 
для реалізації інноваційних проектів, бо не можуть цього отримати в жодному фаховому закладі 
освіти держави. Складний фінансовий стан більшості університетів України унеможливив 
відрядження та обмін досвідом поза межами одного міста. Нечасті вебінари щодо окремих практик 
допомагають, але проблеми не вирішують. 

І саме тому було вирішено започаткувати проект „БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень”, 
філософія якого – ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом. 

Планується до 10 напрямків. Вже є ‒ „Інформаційний моніторинг”, „Академічне письмо та 
бібліографія”, „Репозитарій”, „Наукові метрики”, „Науковий бренд”, „Управління даними досліджень”, 
„Проекти”. 

Сподіваємось, що цей проект не тільки збагатить нас новими знаннями та досвідом, але й підніме 
нашу бібілотеку на новий щабель! 

  

 

27.09.16 
Традиційна екскурсія „Бібліотека відкриває свої таємниці” 

Бібліотека – є активним учасником навчально-виховного процесу. Це не тільки центральне сховище 
творів друку, а й сучасний інформаційний і культурний центр, завдяки якому студенти навчаються, 
отримують сучасні електронні послуги, знайомляться з творчістю українських та зарубіжних 
письменників і митців, вивчають історію та культуру рідного краю. 

На початку навчального року для студентів перших курсів співробітниками бібліотеки була 
проведена екскурсія „Бібліотека відкриває свої таємниці”, яка стала вже 
традиційною.Першокурсників познайомили з особливостями роботи наукової бібліотеки ДЗ 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, її інформаційними ресурсами тощо. 

Під час екскурсії, яку провела провідний бібліотекар Малютіна Оксана Федорівна, студенти змогли 
переконатися, що бібліотека активно модернізується, поєднує безліч нових та сучасних функцій, у 
ній постійно поповнюється книжковий фонд. 

Першокурсникам ЛНУ імені Тараса Шевченка,коледжу Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка та Старобільського гуманітарно-педагогічного коледжу розповіли про переваги 
роботи з документами бібліотечного фонду при підготовці до семінарських занять, про правила 
користування послугами наукової бібліотеки, ознайомили із фондами, каталогами та 
інформаційними ресурсами (електронним тематичним каталогом, електронною бібліотекою, сайтом 
бібліотеки), соціокультурними заходами. 



 

  

  

  

  



  

Особливе захоплення у першокурсників викликало відвідування книгосховища. Бібліотекар 
продемонструвала рідкісні видання, що є у фонді, літературу професійного спрямування, сучасну й 
класичну художню літературу. 

Наприкінці відвідування усіх першокурсників запросили оформити читацькі квитки. 

Бібліотека завжди готова надати підтримку і доступ до всіх її друкованих та електронних ресурсів. 

Шановні наші першокурсники, щасливого вам навчання! 

 

19.09.16 
Засідання методичної ради директорів бібліотек ВНЗ Луганської області 

16 вересня 2016 р. у м. Сєвєродонецьк на базі наукової бібілотеки Східноукраїнського університету 
імені Воодимира Даля відбулося засідання методичної ради директорів бібліотек ВНЗ Луганської 

області. 

На засіданні були присутні представники всіх тимчасово 
евакуюваних університетів нашої області: 
Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, ДЗ „Луганський національний 
університете імені Тараса Шевченка”, Донбаського 
державного технічного університету, ДЗ „Луганський 
державний медичний університет”. 

Це перше засідання в цьому навчальному році. 

Провідною темою методичної ради було автоматизоване 
обслуговування читачів. Однак, після обговорення, стало 

зрозумілим, що говорити про високий рівень автоматизованого обслуговування читачів на сьогодні 
зарано. Причинами такої ситуації є матеріально-технічне забезпечення наукових бібліотек 
переміщених ВНЗ і кадровий склад. Основним завданням на сьогодні для керівництва наукових 
бібілотек є відновлення повноцінної роботи з користувачами та фондами. 

Також були розглянуті й інші проблемні питання, зокрема, особливості заповнення статистичних 
звітів, нове у бібліотечній справі, стратегія розвитку библиотек до 2025 р., особливості підвищення 
кваліфікації працівників бібліотек. 

Керівник методичного відділу О. В. Єпіфанова наголосила на тому, що складна суспільно-політична 
ситуація та матеріально-технічне забезпечення не дозволяють нам залишатись осторонь, наукові 
бібліотеки мають переорієнтовуватись на сучасні вимоги, плідно співпрацювати з науковцями та 
піднімати науковий рівень не тільки власного ВНЗ, а й України в цілому. 



Звичайно, крім питань порядку денного було обговорено й багато нагальних питань, що постали 
перед керівниками бібліотек, більшість з яких працюють на цій посаді не більше року. Тому таке 
засідання допомогло запланувати роботу на навчальний рік, зорієнтувати в сучасній ситуації, 
відчути підтримку колег, зрозуміти, що у нас спільні проблеми і їх необхідно спільно вирішувати. 

Сподіваємось, що такі засідання стануть постійними й корисними. 

 

16.05.16 
Нове підключення ЛНУ до світової бази даних De Gruyter 

Шановні користувачі!  
Повідомляємо Вас, що у рамках співпраці з консорціумом Elibukr нам відкрито тестовий доступ до 
електронної бази. Це понад 1600 нових книг в електронній бібліотеці. Публікації охоплюють 28 
тематичних областей и додаються новими виданнями міжнародних видавців-партнерів. Розкрито 
такі галузі: архітектура і дизайн, країнознавство, мистецтво, хімія, комп'ютерні науки, культурологія, 
економіка, інженерія, науки про землю, історія, науки про життя, лінгвістика і семіотика, 
літературознавство, філософія, фізика, соціальні науки, математика, музика, спорт і відпочинок та 
ін. У доступі представлено книги, навчальну літературу, журнали, бази даних, серії книг, а також є 
рубрика „Нові публікації”, у якій є анонс книг і документі, що мають бути представлені найближчим 
часом. 

Доступ діє за посиланням: www.degruyter.com/ebooks . 

Період тестування: до 10 червня 2016 року. 

Нагадуємо, що доступ можливий тільки з території університету!! 

Бажаємо плідної праці та чекаймо на нові підключення! 

 

06.05.16 
Семінар з УДК у Науковій бібліотеці ЛНУ 

5 травня 2016 року в Науковій бібліотеці ЛНУ імені Тараса Шевченка співробітники ЛОУНБ імені О. 
М. Горького розпочали серію семінарів на тему: «Універсальна десяткова класифікація». 

  

    

http://www.degruyter.com/ebooks


 

 

Перший семінар мав теоретичний характер, його відвідали бібліотекарі м.Старобільськ та 
співробітники Наукової бібліотеки. Були розглянуті історія та актуальність УДК, її значення,методика 
індексування, структура основних і допоміжних таблиць, а також алфавітно-предметний покажчик до 
них. Це був перший семінар. 

На наступних семінарах будуть проведені практичні заняття. 

 

05.05.16 
Підсумки проекту „Шукаємо таланти” 

Наукова бібліотека Луганського національного університету імені Тараса Шевченка підбила підсумки 
проекту „Шукаємо таланти”, який стартував на початку квітня 2016 року і проводився для пропаганди 
читання та виявлення й підтримки обдарованої та талановитої сучасної молоді. 

Учасникам проекту було запропоновано представити авторскі твори короткого жанру – есе, 
розповіді, новели тощо – на довільну тематику та надіслати на адресу Наукової бібліотеки ЛНУ. 

За цей час надійшло 15 робіт від мешканців Луганської та Донецької областей. 

Участь у проекті взяли 11 осіб, серед яких студенти нашого університету, випускники, друзі 
університету, учні шкіл, які, сподіваємось, стануть у 
майбутньому нашими студентами. 

Усі представлені твори дуже цікаві, зворушливі та 
оригінальні. Із 15 проектних робіт було обрано 9, які 
об'єднали в загальні теми. Отже, представляємо номінації 
та переможців у цих номінаціях: 

Найкраща казка ‒ Світлана Радченко, магістрантка ЛНУ 
імені Тараса Шевченка, за казку „Різдвяний подарунок для 
Оленки”. 

Найкраще віршоване есе ‒ Ірина Боровенська, студентка 
5 курсу ЛНУ імені Тараса Шевченка, за твір „Весільні 

фразеологізми”. 

Найкраще науково-фантастичне есе ‒ Катерина Іванова, студентка 4 курсу ЛНУ імені Тараса 
Шевченка, за твір „Абонент Хьюстон не відповідає”. 



Найкраще юнацьке есе ‒ Катерина Виноградова, учениця СОШ №4, м. Старобільськ, за твір „Що 
це таке ‒ людина?”. 

Найкраще есе про відомих людей ‒ Борис Шибалов, учень 9 класу Красноармійського НВК 
Донецької обл., за твір „Стів Джобс”. 

Найкраще філософське есе ‒ Артур Шибалов, студент ЛНУ імені Тараса Шевченка, за твір 
„Притча о свободе и рабстве”. 

Найкраща психолого-соціальна новела ‒ Діана Шибалова, студентка ЛНУ імені Тараса Шевченка, 
за твір „Вибір?..”. 

Найкраща розповідь ‒ Тетяна Шибалова, друг університету, за твір „Політ на пуантах”. 

Найкращий роздум ‒ Володимир Кавун, випускник університету, за твір „Про людей та собак”. 

Найближчим часом за допомогою волонтерів ми надрукуємо твори в антології та представимо їх 
суспільству. 

Учасники проекту будуть також нагороджені грамотами університету. 

Дякуємо усім учасникам проекту за підтримку та допомогу! Завдяки цьому проекту ми більше 
дізналися про те, що сьогодні турбує сучасну молодь, познайомилися з цікавими людьми. 

Зауважимо, що у планах організаторів проекту „Шукаємо таланти”, зробити його постійним та 
продовжити роботу з іншими жанрами. 

Сподвіаємось на Вашу участь у наступних турах нашого проекту! 

 

27.04.16 
30-та річниця Чорнобильської трагедії 

З 25 квітня 2016 року в читальному залі Наукової бібліотеки ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка” проводиться тематична виставка, присвячена 30-й річниці 
Чорнобильської трагедії – „Дзвони Чорнобиля”. 

Після 26 квітня 1986 року „Чорнобиль” стало позначати найстрашнішу техногенну катастрофу за всю 
історію людства. Саме слово „Чорнобиль” несе на собі знак радіоактивності, відбиток людської 
трагедії. Чорнобиль лякає і притягує, і ще багато десятиліть він буде залишатися в центрі уваги 
всього світу. 

  



  

  

 

Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року ‒ це початок відліку нового періоду взаємин 
людини і атомного ядра. Періоду, повного побоювань, обережності й недовіри. Катастрофа 
спричинила смерть, хвороби, зараження лісів, води й ґрунту, мутації рослин і тварин. 

За 30 років проведено багато досліджень екологічного, медичного, соціально-психологічного 
характеру, що дозволяють судити про її наслідки. 

Якщо говорити про сьогоднішній стан речей, то варто згадати: зараз Чорнобильська АЕС не 
функціонує, однак на ній проводяться роботи із заміни „саркофага” (який починає руйнуватися) нової 
захисної споруди. У зв'язку з цим на території станції продовжує працювати близько 750 людей. 

Про Чорнобильську катастрофу написані десятки книг, сотні наукових статей і публікацій. У 
бібліотеці представлена тематична виставка цих видань. Познайомившись з матеріалами виставки, 
читач дізнається про те, що насправді відбувалося на атомній станції в ті дні, про мужність і героїзм 



людей, які ліквідували цю катастрофу, про діяльність держави щодо подолання наслідків аварії на 
ЧАЕС. 

 

21.04.16 
Науковцям відкрито доступ до OECD iLibrary! 

У межах співпраці ЛНУ з ElibUkr з 18 квітня 2016 року відкрито тестовий доступ 
до платформи OECD iLibrary. 

OECD – це організація економічної співпраці й розвитку – міжнародна 
міждержавна організація економічно розвинутих країн, що визнають принципи 
представницької демократії та вільної ринкової економіки. 

Доступ можна отримати за посиланням: www.oecd-ilibrary.org. 

Період тестування триватиме до 1 червня 2016 року. 

Доступ дає можливість познайомитись з книгами та журналами за наступними темами: сільське 
господарство, харчова промисловість, економіка, освіта, зайнятість, управління, наука і технології, 
транспорт та ін. 

Нагадуємо, що доступ можливий тільки з території університету! 

 

21.04.16  
Відкрито доступ до Cambridge Journals Online 

Для учасників проекту ElibUkr відкрито новий доступ до журналів Кембриджу. 

Cambridge Journals Online містить журнали видавництва Cambridge University 
Press. Це універсальна база даних, у якій представлено біля 300 повнотекстових 
джерел. База даних охоплює наступні області знань: біологія і біомедичні науки; 
обчислювальна техніка, фізіологія; психологія і психіатрія; науки про Землю, 
екологія та ін. 

Пошук в базі здійснюється за ключовими словами, за заголовком, за автором. Можна обмежити 
пошук журналами певної тематики і / або конкретними журналами. 

Глибина доступу для всіх журналів різна. Список журналів й глибину доступу можна переглянути за 
адресою: http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=01A1F520045D4C933155A9A66E19
9C83.journals 

Доступ відкрито в тестовому режимі. Тестування триватиме до 31 травня 2016 року. 

Сподіваємось, що такі можливості доступу стануть Вам у нагоді! 

Нагадуємо! Доступ можливий тільки з території університету. 

 

21.04.16 
ЛНУ ВІДКРИВАЄ НОВИЙ КЛУБ 

З 14 квітня розпочав своє існування клуб К-3 – Книго-кіно-клуб. Клуб створено на базі Наукової 
бібліотеки ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=01A1F520045D4C933155A9A66E199C83.journals
http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=01A1F520045D4C933155A9A66E199C83.journals


Мета клубу: залучити студентів до читання. 

Учасником клуба може стати будь-яка людина, яка любить читати. 

На зустрічі 14 квітня студенти прочитали твори Едгара Алана По, зокрема знаменитий вірш „Ворон”, 
однойменний фільм було переглянуто у приміщенні бібліотеки. 

  

  

 

Наступним вибором К-3 стала книга Майкла Ондатже „Американський пацієнт”, цей роман у 1992 
році отримав Букерівську премію. 

Переглядати будемо драматичний фільм 1996 року автора сценарію і режисера Ентоні Мінгелі. 
Бюджет картини складає 27 мільйонів доларів. У 1997 році фільм отримав 9 Оскарів, у тому числі й 
нагороду „Кращий фільм”. Також фільм отримав дві премії „Золотий глобус” і шість премій 
Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. 

У ролях: Рейф Файнс, Жюльєт Бінош, Вілем Дефо, Навін Ендрюс. 

Перегляд фільму (обов'язково після читання книги!!!) відбудеться 28.04.2016 р. о 16.00. у приміщенні 
Наукової бібліотеки. 

Чекаємо на нових учасників! Сподіваємось, Вам буде цікаво! 

 

  



22.03.16 
Наші співробітники стали членами УБА 

Співробітники Наукової бібліотеки ДЗ „Луганський національнмй університет імені 
Тараса Шевченка” стали членами Української бібліотечної асоціації. 

Українська бібліотечна асоціація ‒ це незалежна всеукраїнська громадська 
організація, що об'єднує на добровільних засадах осіб, які професійно пов'язані з 
бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та 
зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації 
своїх прав і свобод. 

Девіз УБА 2016 року „Бібліотек @ : сучасна, креативна, твоя!” 

Місією Української бібліотечної асоціації є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і 
забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та 
інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів 
членів УБА. 

УБА здійснює свою діяльність, базуючись на наступних концептуальних принципах: 

 забезпечення інтелектуальної свободи та відданості ідеалам демократії; 
 орієнтації на користувача (“читачецентризм”); 
 сприяння освіті та просвітництву нації; 
 безперервності навчання, постійного професійного вдосконалення; співпраці, партнерства; 

відкритості, прозорості та підзвітності. 

Більше інформації можна знайти за посиланням: ula.org.ua. 

Членство в УБА дасть нам можливість завжди бути у центрі подій, що відбуваються в бібліотечному 
просторі України. Сподіваємось, що така співпраця буде плідною й допоможе підняти нашу бібліотек 
на новий якісний щабель. 

 

22.03.16 
ЛНУ виступає за підтримку безоплатної правової допомоги 

Наукова бібліотека ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” виступає за 
підримку розповсюдження інформації щодо безоплатного правового захисту незахищених верств 
населення Луганської області. 

На допомогу незахищеним верствам населення надаєм посилання на сайт правової допомоги 
  http://luhansk.legalaid.gov.ua/ua/  . 

Представляємо також інформаційний лист Старобільського міського центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, а також інформацію щодо роботи регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській області. 

 

18.03.16 
Співробітники Наукової бібліотеки ЛНУ взяли участь у семінарі-тренінгу „Скарбниця 
духовних надбань нації ‒ рідна мова” 

19 лютого 2016 року в рамках відзначання Дня рідної мови Луганське обласне відділення 
Української бібліотечної асоціації спільно з Луганською обласною універсальною науковою 
бібліотекою ім. О. М. Горького та Старобільською центральною районною бібліотекою провели 

http://libr.luguniv.edu.ua/news_events/arch_news/ula.org.ua
http://luhansk.legalaid.gov.ua/ua/
http://libr.luguniv.edu.ua/news_events/arch_news/photos/2016/pravo_help.PDF
http://libr.luguniv.edu.ua/news_events/arch_news/photos/2016/smcbpd.PDF


семінар-тренінг для працівників відділів обслуговування публічних бібліотек регіону „Скарбниця 
духовних надбань нації – рідна мова”. До обговорення пропону вали ся наступн і питання: 

- Сучасні підходи та можливості просування читання в публічних бібліотеках; 

- Українська сучасна книга та література – напрямки і тенденції; 

- Розвиток ринку електронних видань сучасної української літератури. 

Особливу увагу бібліотекарі приділяли новим формам роботи з книгою, обговорювали проблеми 
українського книговидання, намагалися знайти шляхи й методи просування читання в цифрову 
епоху. 

Презентації, дискусії, інтерактивні завдання ‒ все це не залишило байдужими бібліотечних фахівців. 
Результатом навчання стали розроблені плани іноваційних заходів з просування читання в місцевих 
громадах. 

Участь у тренінгу брали працівники публічних бібліотек та Наукової бібліотеки ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”. 

  

    

  

  

У програмі семінару були представлені інтерактивні презентації, мозковий штурм, круглий стіл та 
інше: 

„Сучасна українська література і сучасний бібліотекар: інтерактивна презентація” Риб'янцева І.П., 
директор ЛОУНБ ім.О.М.Горького, Куценко С.В., завідувачка методичним відділом Старобільської 
ЦРБ. 

„Промоція літератури та читання: сучасний досвід” Куценко С.В., завідувачка методичним відділом 
Старобільської ЦРБ. 

„Розвиток ринку електронних видань сучасної української літератури та бібліотека: співпраця чи 
конкуренція?” Моісєєва С.А., заступник директора ЛОУНБ ім. О.М.Горького. 



„Бібліотека – територія читання: презентації в форматі „печа-куча”. Досвід роботи бібліотек 
Кремінського району, м.Лисичанськ, м. Старобільськ. Модератор Моісєєва С.А. 

„Як привернути увагу до читання: діапазон ідей, концепції та практики”. Мозковий штурм. Модератор 
Риб'янцева І.П. 

Основною метою семінару було просування читання, оскільки на сьогодні за даними соціологчного 
опитування 46% населення України не відчувають потреби в читанні та не купують книги. Електронні 
книги читають переважно громадяни 12-24 років ‒ 25%. 

Украинці, які читають, у середньому прочитують лише 4,3 книги на рік, поляки ‒ 7, жителі 
скандинавських країн ‒ 15-18. 

Ззагальна кількість прочитаних дітьми книг зменшилась більш ніж на 60 %. Кількість дітей до 15 
років, з якими батьки прочитали хоча б одну книгу на рік, в Україні знизилась з 28 % до 23 %. 

Такі цифри не можуть не насторожувати, і, навіть, жахати. Тому просуванням читання мають 
займатися не тільки бібліотекарі, а й учителі та батьки. 

Було проведено тест на знання сучансої літератури, серед запитань були наступні: 

„Український письменник – лауреат Шевченківської премії 2014 р.”, „Письменник, якого 
літературознавці називають класиком сучасної української літератури”, „Українська 
письменниця, автор відомих детективних романів”, „Автор психологічного роману «Кляса»”, 
„Подружжя – автори фантастичних романів”, „Справжнє ім'я української письменниці Люко 
Дашвар”, „Кого з цих українських письменників називають «батьком українського бестселлера»”, 
„Який роман українського письменника є переможцем конкурсу BBC «Книга року (літературна 
нагорода україномовним літературним творам)» у 2010 році”, „Яка книга, видана в Україні, 
вразила вас за останні 2 роки більш за все.” 

Такі запитання дозволили з'ясувати рівень власної обізнаності в галузі сучасної української 
літератури, виявити основнві тенеденції та напрямки. 

Працівники бібліотек представили різні інтерактивні форми просування читання: бібліоресторан, 
бібліобар, акції „Проведи літо з книгой”, „Читає молодь”, „Читаймо українською!” та багато інших. 

Приємно бачити серед керівників бібліотек випускників нашого університету. 

Корисні посилання: 

Книжкові інтернет-магазини 

•  Petrovka (http://www.petrovka.ua/) 

•  BUKVA (http://bukva.ua/) 

•  Yakabbo (http ://www.yakaboo.ua/) 

•  Центр навчальної літератури (http://cul.com.ua/) 

http://www.bookfinder.com.ua  
( BookFinder - пошукова система по інтернет-магазинах) 

  

Літературні сайти та проекти молодих письменників 

Можливість отримати електронні версії літературних творів: 

http://www.petrovka.ua/
http://bukva.ua/
http://libr.luguniv.edu.ua/news_events/arch_news/news2016/1803/http%20:/www.yakaboo.ua/
http://cul.com.ua/


•  Українська електронна бібліотека (http://libruk.in.ua) 

•  Український авторський портал (http://book-ua.net) 

•  Колекції книг від KyivStar (http://smart.kyivstar.ua/) 

 

26.02.16 
Доступ до Web of Science 

Консорціумом e-VERUM надано викладачам та співробітникам ЛНУ тестовий доступ до платформи 
Web of Science. 

Платформа Web of Science пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних 
періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості 
цих матеріалів. Вона охоплює понад 57 млн. записів із 18 711 найбільш впливових журналів світу (в 
тому числі й тих, які знаходяться у відкритому доступі) та 150 000 матеріалів конференцій в галузі 
природничих, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. 

Відтепер наукометрична платформа Web of Science доступна з IP-адреси вишу у м. Старобільськ за 
посиланням http://webofscience.com/ . 

У рамках наданого тестового доступу науковці університету можуть працювати з базами даних: 

 ScienceCitationIndexExpanded (1970-2016); 
 SocialScienceCitationIndex (1970-2016); 
 ArtsandHumanitiesCitationIndex (1975-2016); 
 ConferenceProceedingsCitationIndex (1990-2016); 
 BookCitationIndex (2003-2016); 
 ScieloCitationIndex (1980-2016); 
 EmergingSourcesCitationIndex (2015-2016); 
 KoreanJournalIndex (1980-2016); 
 ChineseScienceCitationDatabase (1989-2016); 
 DerwentInnovationsIndex (1963-2016); 
 MEDLINE (1950-2016). 

Також в рамках цього проекту викладачі та співробітники ЛНУ зможуть працювати з ресурсом 
InCitesJournalCitationReports доступним за адресою https://jcr.incites.thomsonreuters.com . 

Запрошуємо науковців, викладачів та співробітників університету до роботи з науковим контентом у 
базах даних платформи Web of Science. 

 
За матеріалами Центру інформаційних технологій 

 

26.02.16 
ЛНУ приєднався до ElibUkr 

Наукова бібліотека ЛНУ в січні 2016 р. приєдналася до проекту ElibUkr. 

Проект ElibUkr ("Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України”) ‒ 
це інноваційний проект, що об'єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки 
та інші організації України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, 
створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки у світову наукову 
комунікацію. 

http://libruk.in.ua/
http://book-ua.net/
http://smart.kyivstar.ua/
http://webofscience.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/


З 22 лютого 2016 р. для учасників ElibUkr відкритий тестовий доступ до китайських продуктів. Він діє 
за посиланням: http://eng.oversea.cnki.net/kns55/default.aspx та забезпечує доступ до наступних 
продуктів: 

 China Academic Journals Full-text Database (CJFD) ; 
 China Yearbooks Full-text Database (CYFD); 
 China Doctoral Dissertations/ Masters' Theses Full-text Database (CDMD); 
 China STM English Journals&Proceedings Focus (CSTM) ( http://cstm.cnki.net/stmt ); 
 Journals Translation Project ( http://jtp.cnki.net/bilingual ). 

Доступ можливий тільки з території університету! 

Запрошуємо залучитися до співпраці з проектом. Найближчим часом чекаємо доступу до інших 
цікавих та корисних продуктів. 

Нагадаємо, що: 

China Academic Journals Full-text Database ‒ повнотекстова база даних китайських наукових 
журналів смістить більше 7000 наукових китайських журналів з широкого кола дисциплін: 
гуманітарні, суспільні, юридичні науки, науки про життя, математика і фізика, медицина. Повні тексти 
публікацій доступні з 1994 року. 

China Yearbooks Full-text Database ‒ повнотекстова база даних китайських щорічників. Містить 
близько 1 500 найменувань щорічників з літератури, філософії, історії, підприємництва, економіки, 
юриспруденції, сільського господарства та ін. У них обговорюються актуальні проблеми китайської 
економіки, суспільно-політичного життя, науки, даються прогнози на найближче майбутнє. 

China Doctoral Dissertations Full-text Database ‒ повнотекстова база даних китайських дисертацій. 
Містить декілька сотень тисяч докторських і магістерських дисертацій, захищених у Китаї з 1994 
року. Анотації всіх дисертацій доступні англійською мовою. 

China STM Focus ‒ повнотекстова база даних, що охоплює всі англомовні наукові ресурси, що 
видаються на материковому Китаї. У даний момент на платформі зібрано 198 повнотекстових 
журналів і 2317 збірників конференцій англійською мовою з природничих, медичних, технічних, 
прикладних, соціально-гуманітарних наук. Архів деяких видань представлений з 1935 року. 

Journals Translation Database ‒ англомовна платформа, орієнтована на вчених, що не володіють 
китайською мовою, містить професійний переклад статей, відібраних із високоякісних рецензованих 
китайських наукових журналів з різних областей знань. 

 

22.02.16 
Студенти Інституту педагогіки і психології взяли участь у заході з циклу «Віртуальна зустріч 
із письменником» 

Наприкінці 2015 року студенти, викладачі, співробітники наукової бібліотеки Луганського 
національного університету долучилися до Всеукраїнського соціокультурного проекту «Вся Україна 
читає дітям», у рамках якого було організовано низку цікавих заходів у дитячих садках і школах 
Старобільщини. І діти, і студенти отримали справжню насолоду від читання та інсценізації художніх 
творів як всесвітньо відомих письменників-класиків, так і новітніх авторів. 

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/default.aspx
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcstm.cnki.net%2Fstmt&h=WAQFpyUR8AQF1QYAphR81-sIcPakr5pClGFawLH0IAVjTiw&enc=AZMgon40WWjUyV8t38i2DTks5XF06ufVOwxfTKpBXaSK0Wyl4Nk26SMwKnvx68tND96fHmK8mACSJcdDsnODHNr1K6U1oVIIJTkhbVxe-oxVVxn0LSZcmpwowwQ6UqcdO-1DXdd-emUeB2mINzIlVCnEq7uyBKj0LEfejIBKyHtiQd0QLJ0MtuDT7Wb1V0MSMcmUvpzosLf14CL5qrjxDonE&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjtp.cnki.net%2Fbilingual&h=rAQEO3qKqAQG4WYnQ8zNogWuKG3HebeyHa2unWy__ccKV-w&enc=AZMg96hHTK4viJtiyeRz_vzL2hKyjPfwk4xjtCfmNH5XFtk4FZctbJszFIDz9QPd9JkLY1YPRzHL17XTIHWToLnCazMn7FAZCMiNXiNB2bm_lJZnyFnWozm88TDOjgUNXPzb6PN3v7kL1coZ1ppi3Dk3ytiC4oV65jyCzhk6FglHbbfijp-L-MZYPWEb_Y4XTc62YR_csISCfF0KGgnGSq_e&s=1


  

Нещодавно, 19 лютого, відбулася зустріч студентів з авторами захоплюючих пригодницько-
фантастичних творів для юного читача Наталією Гузєєвою та Ксенією Ковальською. Зустріч 
відбулася у рамках циклу «Віртуальна зустріч із письменником», започаткованого на початку другого 
навчального семестру. Гості подарували бібліотеці ЛНУ комплекти своїх книг для дітей (Капітошка, 
Петрик П'яточкін, зеленошкірі чоловічки із далекої планети Салатти, кумедні кози Каша і Ляля та ін.). 

  

Студенти ретельно готувалися до цього заходу: читали й аналізували твори, підготували 
відеопрезентацію творчості обох письменниць, ознайомились з їхніми інтерв'ю, що були 
опубліковані в газетах і журналах України, зробили добірку мультфільмів про улюбленців дітвори 
останніх тридцяти років – П'яточкіна і Капітошку, організували й самі взяли активну участь у дискусії 
«Чи потрібно дорослим читати дитячі книги?». У ході дискусії було розглянуто кілька питань, які 
викликали жвавий інтерес студентів і викладачів, над якими варто задуматись і дорослим. Серед 
них: 

 Яке зло несе образа? 
 Чи можна тримати образу в душі? 
 Яка вона – справжня дружба? 
 Чи можна забувати про своє коріння? 
 Що має бути пріоритетом в житті кожної людини? 

Незабаром планується зустріч студентів Інституту педагогіки і психології з вихованцями дошкільних 
закладів та учнів початкових класів Старобільщини. На дітей чекає зустріч із героями творів Наталі 
Гузєєвої, Ксенії Ковальської та інших популярних сучасних дитячих письменників. 



  

Нагадаємо, що література для дітей та юнацтва – одна з найважливіших фахових дисциплін, що 
вивчаються студентами спеціальності «Початкове навчання». Майбутні вчителі вивчають багато 
питань на лекційних і практичних заняттях з дитячої літератури. Тож, ознайомлення з художньої 
творчістю для дітей – це не лише аудиторні зустрічі в межах відведених навчальним планом годин, 
а ще й багато цікавих заходів щодо популяризації української дитячої книжки серед юних читачів. 

 

22.01.16 
Книжково-тематична виставка, присвячена Дню соборності України 

У читальному залі Наукової бібліотеки ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка” проводиться книжково-тематична 
виставка, присвячена великому святу, яке відзначає наша країна 22 
січня ‒ Дня соборності України, святу рідного краю, святу нашої 
держави. 

Ми пишаємося, що ми ‒ українці, а наша Батькывщина ‒ Україна, земля, 
дорога і мила серцю кожного з нас. Життя йде. Дорослішають діти, 
сивіють матері ‒ такий закон життя. І ніколи не старіє наша квітуча 
українська земля. Україна ‒ рідний край, земля з багатовіковою історією, 
мальовничою природою, чарівною піснею, працьовитими, мудрими і 
талановитими людьми. 

Ми горді називатися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували 
наші прадіди і діди, ті, хто жив в Україні, і ті, кого доля закинула на 
чужину. І де б не був українець, розхвилюється до сліз, почувши рідне 
слово. Україна ... Її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою 

буде наша держава! А держава, як і сім'я, повинна бути дружною, сильною, здоровою, щасливою. 

Протягом століть землі України були розрізнені, належали різним державам: Російської імперії, 
Польщі, Австро-Угорщині. Тому початковою мрією українців було об'єднання розрізнених частин 
України в межах однієї держави. 

У важкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш 
народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого ‒ 
боротьба українського народу за соборність своїх земель. 

І ось 22 січня 1919 р. злилися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Саме тоді 
на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: 
на волелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і 
Західно-української Народної Республіки. Винесення поборницької ідеї стало могутнім виявом 
творчої енергії нації та прагнення до етнічної й територіальної єдності. 

Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято ‒ День Соборності 
України, і відзначають його з 1999 року. 



Ті незабутні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної 
демократичної України та утвердження національної ідеї. Віримо, що територіальна цілісність 
України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. 
Плекаємо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності. 

Соборність ‒ це символ. Символ боротьби за волю, розуміння між людьми і частинка надії й віри в 
майбутнє нашого великого сімейства, яке зветься Україною. 

25 років ми живемо на вільній землі, працюємо на користь незалежної держави, яка має свій 
Прапор, свій Герб та Гімн. Про це мріяв, за це боровся наш нескорений народ. Любов до землі, до 
рідного слова прирекли багатьох славних синів і дочок України на в'язниці й позбавлення. Серед них 
‒ наш Кобзар і пророк Тарас Григорович Шевченко. 

 

12.01.16  
Книжкова виставка, присвячена Богдану Хмельницькому 

З 6 січня 2016 року в читальному залі бібліотеки функціонує книжкова 
виставка «Богдан Хмельницький: видатний державний діяч, військовий 
полководець и дипломат» до дня народження великого гетьмана України. 

На виставці представлені видання відомих українських дослідників періоду 
козацтва в Україні: Віктора Брехунцова, Наталії Полонської-Василенко, 
Наталії Яковенко, Михайла Слабошпицького, Валерія Смолія, Миколи 
Костомарова та ін. 

Представлені на виставці видання допоможуть познайомитися з особистістю 
Богдана Хмельницького та епохою, у якій він зумів себе реалізувати як 
мудрий політик і державний діяч. 

Богдан (Зіновій-Богдан) Михайлович Хмельницький (6 січня 1596 - 6 серпня 
1657) - український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова 
Гетьманщини (1648-1657). Керівник Хмельницького повстання проти зловживань коронної шляхти в 
Україні, яке переросло в загальну, очолювану козацтвом, визвольну війну проти Речі Посполитої. 
Перший з козацьких ватажків, якому офіційно було присвоєно титул гетьмана. Намагався 
побудувати незалежну українську державу, укладаючи протягом свого правління союзи з Кримським 
ханством і Московським царством. 

Богдан Хмельницький - гнучкий політик, витончений дипломат, освічений і досвідчений 
полководець. Він не тільки визначив подальшу долю України, але й відчутно впливав на 
європейську політичну життя того часу. Український гетьман створив одну з найсильніших армій 
Європи, зумівши достатньо озброїти її, збагатити військове мистецтво самобутньої тактикою. Час 
його гетьманства стало апогеєм розквіту українського козацтва. 

 

 


