
Доповідь-презентація про діяльність ОННБ у 2018 році.  
 
Планові показники 2018 року бібліотекою виконані. Проведено низку заходів, зокрема, традиційних, які 
вже стали своєрідною візитівкою ОННБ: XIX Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на 
Одещині» (18-20 травня 2018 року), в рамках якої за участі 68 видавництв України, колективом 
бібліотеки з залученням зацікавлених осіб було проведено 53 заходи, спрямовані на висвітлення 
актуальних проблем у бібліотечній та видавничій галузях, популяризацію нового творчого доробку 
українських видавництв, зокрема: - 40 презентацій книг та видавничих проектів, 11 автограф-сесій, - 
конкурс читацьких відгуків «Замовте слово про книгу»; конкурс «Краща книга виставки-форуму 2018», у 
якому взяли участь 41 видавництво, що представили на конкурс 94 видання. В рамках Всеукраїнської 
акції «Бібліотека українського воїна» було проведено передачу понад 1200 видань бібліотекам Інституту 
Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія», Науково-дослідного 
центру Збройних Сил України «Державний океанаріум», військовим частинам України. Також відбулось 
виїзне Свято української книги в Овідіополі (Одеська область). 
Присутні були проінформовані про проведення традиційних XVIII «Різдвяних читань» (16 січня 2018 
року), присвячених темі охорони культурної спадщини України, під час проведення яких були 
представлені проекти Одеської облдержадміністрації щодо реставрації культурних об’єктів Одещини, 
нові програми туристичної привабливості регіону. Захід супроводжувався виставкою творчих робіт 
викладачів і студентів Одеської державної академії будівництва та архітектури. 
До 204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка та 180-річчя з часу написання поеми «Катерина» в 
ОННБ були проведенні «Шевченківські читання» (6 березня 2018 року), в яких традиційно взяли участь 
провідні науковці міста, митці, літератори, краєзнавці, студентство та користувачі бібліотеки. В рамках 
Шевченківських читань відбувся цикл бібліоуроків та оглядів книжкової виставки «Єсть на світи доля». 
Увагу було приділено в звіті інноваційним проектам, які стали викликом, але були можливістю 
продемонструвати високий фаховий та компетентісний рівень керівництва та колективу ОННБ. В 
проголошеній доповіді-презентації члени ученої ради мали можливість ознайомитись з новими 
формами роботи, співпраці і комунікації, які були впроваджені у 2018 році. Окремою ланкою цієї 
новаційної роботи стала проектна діяльність ОННБ. Одним з цікавих проектів стало відкриття 
громадського простору – літньої читальні «Litera», в цьому просторі кожен бажаючий має можливість 
вільно ознайомитися з новими періодичними виданнями, які виходять на теренах України. Робота по 
його впровадженню продовжується. Розробляється проект краутфандинговою платформою «Мой 
город», продовження діяльності літньої читальні відбудеться вже з новими можливостями та 
оновленим матеріальним забезпеченням.  
Кардинально новий досвід було здобуто у співпраці з створеним у 2017 році Українським культурним 
фондом, метою діяльності якої є сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі. 
Бібліотека прийняла активну участь у грантових програмах Фонду, а саме, здобула перемогу у конкурсі 
індивідуальних проектів і отримала грант для реалізації проекту «Старовинна гравюра – національне 
надбання України». Це сприятиме створенню страхового фонду документів культурної спадщини, 
поширенню інформації про культурне надбання України, впровадженню сучасних інформаційних 
технологій у діяльність бібліотеки. В рамках проекту було здійснено оцифрування понад 600 гравюр XVI-
XIX ст. майстрів з Англії, Італії, Нідерландів, Німеччини, України, Франції, розроблено сучасний веб-
ресурс ( http://odnb.odessa.ua/gravures/), який надає вільний онлайновий доступ до оцифрованого 
надбання. І, найголовне, у державному спеціалізованому видавництві «Мистецтво» виданий каталог 
українською і англійською мовами, куди увійшло близько 50 артефактів. Надруковано також 20 постерів 
найбільш цікавих гравюр, які використовуватимуться як пересувна виставка. 
22 листопада 2018 року в ОННБ за участі представників центральних та місцевих органів влади України, 
керівників дипломатичних представництв та культурно-просвітницьких організацій зарубіжних країн-
партнерів, провідних фахівців вітчизняних бібліотечних та музейних установ, закладів культури, освіти, 
науки проект було презентовано.  
В рамках проекту національної співпраці за підтримки Українського культурного фонду у співпраці з 
компанією U!ZAHVATI у бібліотеці було презентовано імерсивну виставу-променад «DIALOGY».  
В бібліотеці успішно продовжує діяти Грантова програма Посольства США - інформаційно-ресурсний 
центр «Вікно в Америку» завдяки якій ОННБ включено у Всеукраїнську мапу мережі безкоштовних місць 



доступу вивчення англійської мови, надається можливість безкоштовного вивчення англійської мови за 
допомогою інтерактивного комп’ютерного курсу RosettaStone. Організовано роботу з навчання 
англійської мови «Англійська для людей третього віку» по програмі «Let’s Learn English» на сайті «Голос 
Америки». Реалізується грантовий проект Посольства США «Англійська для держслужбовців». Під час 
занять використовували новітню технологію SMARTkapp - чудовий спосіб інтерактивного навчання.  
Надзвичайно креативним та цікавим є створення креативного простору MAKERSPACE з 3D принтером, 
3D ручками та сканером в якому проводяться тренінги для вчителів, бібліотекарів та школярів. Спільно з 
FabLab лабораторією Одеської Академії харчових технологій та компанією 3D4U проводили тренінги з 
3D моделювання в програмі Fusion 360 для бібліотекарів та відвідувачів відділу.  
Міжнародне партнерство ОННБ у 2018 році набуло нових складових, так в 18-19 липня 2018 року за 
сприяння Консула Республіки Грузія в Одесі Т. Берекашвілі в ОННБ з робочим візитом завітали 
генеральний директор Національної парламентської бібліотеки Грузії Г. Кекелідзе та голова 
Департаменту бібліотечних ресурсів Національної парламентської бібліотеки Грузії Л. Тактакішвілі. 
Центральною подією стало підписання 19.07.2018 Меморандуму про співпрацю між Національною 
бібліотекою Грузії і Одеською національною науковою бібліотекою, який визначає напрями подальшої 
співпраці між двома установами, зокрема шляхом забезпечення доступу до інформаційних баз даних 
обох бібліотек; здійснення на постійній взаємовигідній основі обміну національними виданнями, в тому 
числі електронними; підготовка та внесення пропозицій для здійснення спільних дослідницьких, 
видавничих та інших ініціатив, обмін досвідом, а також сприяння діяльності національно-культурних 
товариств і співпраці міст-побратимів Одеси і Тбілісі. 
Бібліотека ОННБ є методичним та координаційним центром. Виконуючи статутні завдання методичного 
та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства ОННБ 
провела три загальнодержавних заходи, участь в яких брали представники Міністерства культури 
України, фахівці бібліотек управлінського впливу Міністерства культури України (Національна бібліотека 
України імені Ярослава Мудрого, Національна історична бібліотека України, Національна бібліотека 
України для дітей, Харківська державна бібліотека імені В.Г. Короленка, Державна бібліотека України 
для юнацтва) та фахівці бібліотек зонального організаційно-методичного, науково-бібліографічного та 
інформаційно-культурного впливу ОННБ (Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека; КЗ 
«Обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського», м. Кропивницький; Миколаївська 
обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Гмирьова; Одеська обласнa універсальна наукова 
бібліотека імені М. Грушевського; Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені О. 
Гончара). а також м. Одеси та Одеської області. Залучалися представники фахівці Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. 
Круглий стіл «Соціальне партнерство та інновації в бібліотечній галузі: практика і виклики сьогодення» 
(18-19 травня 2018 року) був присвячений питанням взаємодії бібліотек з органами влади, формуванню 
регіональної культурної політики в умовах децентралізації, проектній діяльності та запровадженню 
інноваційних практик у роботу бібліотек.  
Круглий стіл «Культурне розмаїття Південної України – вагомий чинник європейської інтеграції» (4-5 
жовтня 2018 року), організований ОННБ за підтримки Міністерства культури України, Одеської обласної 
державної адміністрації та Національної спілки краєзнавців України.  
Семінар для фахівців бібліотек Півдня України «Пам'ятки писемності та культури у фондах бібліотек» (22 
листопада 2018 року), було присвячено підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників, 
висвітленню особливостей наукового опису, методології вивчення та ідентифікації гравюр, засобів їх 
популяризації, обміну досвідом роботи з цим видом графічного мистецтва. Учасники семінару 
прийняли участь у презентації проекту «Старовинна гравюра – національне надбання України». 
У 2018 році здійснено аналіз основних напрямів діяльності ОННБ, складено аналітичні довідки, які 
розглянуто на засіданнях науково-методичної ради бібліотеки, на основі яких розроблено зміни до 
структури бібліотеки. 
Оновлена структура буде сприяти розширенню асортименту інформаційно-бібліотечних послуг, появі 
нових інформаційних продуктів та їх популяризації серед користувачів. Структурно-організаційні зміни 
повинні зміцнити координаційні зв’язки між структурними підрозділами, працівниками та 
користувачами бібліотеки.  
Структурні зміни ОННБ визначені з урахуванням пропозицій провідних фахівців, керівників структурних 



підрозділів, координаторів основних напрямів діяльності бібліотеки (наукового комплектування фондів, 
обробки фондів та організації каталогів, довідково-інформаційного обслуговування, зберігання та 
наукового вивчення фондів, наукової, методичної та соціокультурної діяльності) за результатами 
всебічного обговорення на засіданнях науково-методичної ради бібліотеки.  
Присутнім було повідомлено про науково-дослідну роботу, яка у 2018 році була спрямована на 
розкриття та введення у науковий обіг рідкісних видань ОННБ, вивчення стану комплектування, 
фізичного стану та збереження документного фонду бібліотеки, дослідження стану ефективності 
системи інформаційного обслуговування користувачів у бібліотеці, організаційне і методичне 
забезпечення автоматизованих технологій у бібліотеці.  
Науково-бібліографічна робота ОННБ у 2018 році представлена виданням «Вчені вузів Одеси. Випуск ІІ, 
ч. 4. Природничі науки. Фізики. Астрономи», яким завершено започатковану 1994 року серію 
біобібліографічних довідників, присвячених біологам, геологам та географам, хімікам, математикам та 
механікам, фізикам та астрономам – вченим закладів вищої освіти м. Одеси, починаючи з 
Новоросійського університету по теперішній час. На сторінках серії знайшли відображення 588 
біографічних нарисів, частина яких подана вперше. У серії «Вчені Одеси», яка була заснована у 1957 
році, вийшов ювілейний 50-й випуск, присвячений доктору фізико-математичних наук Олександру 
Птащенку. Завершено підготовку другого випуску покажчика «Книги і долі», присвяченого митцям 
«Розстріляного Відродження», який охоплює документи з 2000 по 2015 роки. 
Надзвичайно важливим є процес удосконалення системи обслуговування користувачів. У 2018 році 
оновлено експозиційну залу відділу рідкісних видань та рукописів. Планується створення зали для 
наукових працівників; створення локації вільного доступу для проведення камерних зустрічей, заходів з 
мультимедійним обладнанням. 
Генеральний директор повідомила присутнім, що ОННБ є офіційним партнером Української бібліотечної 
асоціації (УБА), незалежної всеукраїнської громадської організації, що об'єднує не тільки фахівців, які 
професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, а й усіх 
осіб зацікавлених у розвитку бібліотечної галузі. Серед планів на майбутнє - створення регіонального 
осередку УБА, ініціатором якого буде виступати ОННБ. 
Удосконалюється матеріально-технична база бібліотеки. Придбано новий сканер, на якому можна 
оцифровувати документи форматом А3, що розширює можливості бібліотеки у створенні цифрової 
бібліотеки, збільшився комп’ютерний парк. 
Одним із здобутків є те, що протягом 2018 року провідні фахівці бібліотеки брали участь у наукових 
конференціях і семінарах міжнародного, загальнодержавного і регіонального значення у м. Тульча 
(Румунія), Києві, Харкові, Львові, Одесі, загалом 14 виступів. 


