
П’ята сесія – семінар “Створення національного еталону Універсальної десяткової 

класифікації: історія, сьогодення та перспективи”. Участь у семінарі взяли: Ірина 
Бірюкова, генеральний директор ОННБ; Микола Сенченко, директор ДНУ «Книжкова палата 

України імені Івана Федорова»; Ольга Бєльницька заступник генерального директора з 
бібліотечної роботи ОННБ; Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки імені М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Віталій Зарицький, директор 
видавництва «Ліра-К». 

8 серпня 2020 р.Під час семінару Микола Сенченко розповів про історію створення УДК як 

міжнародної класифікаційної системи та її впровадження в Україні. Було наголошено, що 
впровадження УДК у практику роботи вітчизняних бібліотеки прискорило модернізацію їх 
діяльності, сприяло максимальному розкриттю фондів, удосконаленню інформаційно-
бібліографічної роботи, поліпшенню обслуговування користувачів тощо. Застосування 
міжнародної класифікаційної системи дає можливість здійснювати пошук за індексами УДК в 
електронних каталогах вітчизняних і зарубіжних книгозбірень, сприяти розвитку бібліотечного 

кооперування й обміну інформацією. Враховуючи науково-практичне значення проєкту 
«Створення і впровадження в Україні національного еталону Універсальної десяткової 
класифікації» ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» для бібліотечної галузі 
країни, зазначену роботу номіновано на здобуття Державної премії України в галузі суспільних і 
гуманітарних наук. 

Під час виїзного Свята української книги у Доброславі, Одеської області, проведено онлайн-
практикум «Автоматизована система відбору та розподілу книжкової продукції», який 
відбувся в Медіацентрі центральної районної бібліотеки на платформі ZOOM. Практикум було 
проведено для бібліотечних працівників, які в подальшому здійснюватимуть відбір та поповнення 

бібліотечних фондів у персональному кабінеті бібліотеки «Автоматизована система відбору та 
розподілу книжкової продукції». Участь у заході взяли фахівці міських та районних бібліотек 
Одещини, зокрема Чорноморська, Біляївки, а також Арцизького, Біляївського, Болградського, 
Кодимського, Лиманського, Подільського та Савранського районів. Під час практикуму 
розглядалися питання: за якими принципами і правилами здійснюватиметься відбір книжкової 
продукції у 2020 році, вимоги до відібраних бібліотек і визначених відповідальних осіб, терміни 
звітування перед Українським інститутом книги, також було опрацьовано Інструкцію з 

використання фахівцями бібліотек персонального кабінету «Автоматизованої системи відбору та 
розподілу книжкової продукції». 
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