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2. МЕТА,  ФУНКЦІЇ  ТА  НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 
2.1. Метою діяльності Бібліотеки є: сприяння реалізації прав громадян на 

знання, освіту, користування культурними досягненнями та 
загальнодоступність інформаційних ресурсів; наукове, інформаційне, 
методичне і організаційне забезпечення системи бібліотечного обслуговування 
користувачів; науково-інформаційне забезпечення сталого розвитку 
суспільства, сприяння розвитку національної й світової науки та культури; 
формування, збереження та організація використання документних ресурсів; 
участь у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України; 
сприяння науковій, науково-технічній, культурній, професійній, виробничій 
діяльності, підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня користувачів; 
вивчення проблем й отримання нових наукових результатів та знань у галузі 
бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства, 
історії бібліотечної справи та історії книговидавництва; входження бібліотеки у 
світовий культурний та інформаційний простір. 

2.2. Для реалізації вказаної мети Бібліотека виконує наступні функції: 
- науково-інформаційного, соціокультурного, освітнього 

загальнодоступного центру державного значення; 
- загальнодержавного книгосховища, в т.ч. обов’язкового примірника 

документів; 
- міжобласного універсального депозитарію для обласних бібліотек 

півдня України;  
- регіонального центру репрографії, консервації та реставрації 

документів, віднесених до національної спадщини, пам’яток історії 
та культури; 

- зонального організаційно-методичного, науково-бібліографічного та 
інформаційного центру півдня України (Одеська, Кіровоградська, 
Запорізька, Херсонська, Миколаївська області та АР Крим); 

- координаційного та методичного центру для бібліотек України з 
популяризації природничих наук та релігієзнавства;  

- зонального центру з розробки основних напрямів та підготовки 
фундаментальних видань загальнонаціональної та краєзнавчої 
бібліографії, науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії; 

- наукового центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, 
документознавства; 

- центру міжнародного співробітництва в бібліотечній справі. 
2.3. Основними напрямами діяльності Бібліотеки є: 
2.3.1. Обслуговування користувачів: 

- надання бібліотечних послуг через систему читальних залів для 
задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, 
культурних та інших потреб користувачів; 



- через міжбібліотечний абонемент; 
- обслуговування віддалених користувачів. 

2.3.2. Інформаційна діяльність: 
- наукове вивчення, бібліографування та каталогізація всіх видів 

документів; 
- участь у реалізації національної інформаційної політики, 

координації робіт з формування єдиного науково-інформаційного 
простору України, в т.ч. у створенні мережевих бібліотек;  

- автоматизація та механізація бібліотечно-бібліографічних процесів; 
- створення баз даних; 
- створення програмних продуктів. 

2.3.3. Формування документних ресурсів та їх збереження:   
- науково обгрунтоване формування, збереження та вивчення 

бібліотечних фондів з використанням нових інноваційних 
технологій; 

- створення електронних документів та колекцій таких документів, в 
т.ч. повнотекстових копій рідкісних видань; 

- проведення експертизи друкованої продукції, пам’яток писемності і 
друку; 

- репрографія, реставрація документів, палітурні роботи; 
- внутрішньодержавний та міжнародний книгообмін. 

2.3.4. Соціокультурна діяльність: 
- створення центру читання з метою збереження високої місії книги в 

інформаційному суспільстві; 
- організація комплексної виставкової програми на базі новітніх 

технологій; 
- розповсюдження інформації про національний писемний спадок; 
- розширення сфери взаємодії з суспільством, кола соціального 

партнерства; 
- організація науково-практичних конференцій, семінарів, інших 

заходів з питань розвитку бібліотечної справи та культури; 
- здійснення діяльності з підвищення кваліфікації та перепідготовки 

бібліотечних кадрів; 
- участь у загальнодержавних і світових культурних процесах. 
2.3.5. Наукова діяльність: 
- науково-дослідницька діяльність у галузі бібліотекознавства, 

бібліографознавства, документознавства; 
- науково-методична та інноваційна діяльність, надання допомоги з 

питань бібліотекознавства та бібліографії, організації бібліотечної 
справи, правового регулювання діяльності бібліотек; 

- науково-бібліографічна діяльність зі створення фундаментальних 
видань загальнонаціональної та краєзнавчої бібліографії, науково-
допоміжної та рекомендаційної бібліографії; 

- науково-видавнича діяльність та розповсюдження власних видань. 
  2.3.6. Міжнародна діяльність: 



- здійснення міжнародного бібліотечного співробітництва, участь в 
розробці та реалізації міжнародних бібліотечних програм в галузі 
бібліотечної та бібліографічної діяльності. 

2.4. Бібліотека відповідно до законодавства України має право надавати 
платні послуги, встановлювати тарифи на послуги, що надаються. 
2.5. Порядок взаємодії з користувачами Бібліотеки визначається 
Правилами користування Бібліотекою, які затверджує генеральний 
директор Бібліотеки. 

 
 


