
Пояснювальна записка до статистичних показників
роботи бібліотек ЗВО Дніпропетровської області за 2018 рік

Наукова бібліотека
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
У 2018 році Наукова бібліотека Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відзначала свій 100-річний ювілей. Бібліотека пройшла шлях становлення, розвитку і удосконалення разом з університетом, як його складова і невід’ємна частина, сприяючи якісному навчально-виховному та науково-педагогічному процесу.
Пройшовши славний історичний шлях, бібліотека університету виконує свою основну місію щодо інформаційного забезпечення навчально-виховного та науково-дослідного процесу університету. Відзначаючи віковий ювілей, працівники книгозбірні ставлять амбіційні завдання: відповідати вимогам сучасного вищого навчального закладу, постійно підтримувати імідж бібліотеки та бібліотекаря.
До 100-річчя університету та наукової бібліотеки
Проведено Літературні читання «Олесь Гончар: Моя правда»
	Організовано екскурсію до Музею-садиби Олеся Гончара (м. Дніпро)
	Проведено Гончарівські читання «Будівничий соборів наших душ» у бібліотеці УДХТУ. 
Брали участь у підготовці бібліографічного анотованого покажчика «Олесеві Гончару – 100» (м. Полтава).
	Організовано екскурсії для студентів І – ІІІ курсів, учнів шкіл та випускників ДНУ різних факультетів («Наукова бібліотека: подорож у часі»).
	Діяла акція «100-річному ювілею – 100 книжкових новинок». 
	Підготовлено перше та друге видання анотованого бібліографічного покажчика літератури «Перша світова війна. Ч. 1».
	Підготовлено комплект листівок під назвою «Южно-русская областная сельско-хозяйственнная промышленная и кустарная выставка 1910 года в Екатеринославе» у проекті  «Із скарбниці наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара».
	Підготовлено книжкові експозиції: «Красуйся і слався в віках, Альма-Матер», «100 років в ім’я майбутнього», «Вчені ДНУ: Наукові досягнення», «Бібліотека ДНУ: вчора, сьогодні, завтра», «Видання ДНУ 1918-1930», «Ювілеї вчених ДНУ», «Історія університету в постатях», «Герої університету».
Відкрито стенд світлин «Бібліохроніка 1950-2018».
Підготовлено фотовернісаж «Наукова бібліотека: історія та сьогодення».
	Підготовлено бібліографічний покажчик «Історія наукової бібліотеки на сторінках університетської газети 1953-2018».
Підготовлено видання «Первые книги Екатеринослава» Є.М. Самінського.
Підготовлено статті до газети «Дніпровський університет», ювілейних видань, Української бібліотечної енциклопедії, до Порталу «ДніпроКультура».
	Проведено круглий стіл «Бібліотеки ЗВО: інновації, креативність, міжкультурний діалог».
	Прийняли участь у відкритті у читальній залі природничих та економічних наук бібліотеки  Фонду захисту вчених Придніпров’я;
	Підготовлено ювілейну презентацію «Наукова бібліотека ДНУ 1918-2018».
	Співробітники бібліотеки отримали 14 Почесних  грамот та дві відзнаки – нагрудні знаки.
Кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком становить 10750 осіб. Обслуговано всіма структурними підрозділами бібліотеки 40108 користувачів. За звітний період кількість відвідувань становило 260107 од., книговидача – 1000042 примірників.
На початку навчального року в науковій бібліотеці ДНУ ім. О. Гончара було проведено анкетування серед студентів-першокурсників на тему «Читацький портрет першокурсника». Опитування проводилося з метою визначити читацькі вподобання першокурсників, їхні потреби, інтереси та очікування від бібліотеки. В анкетуванні взяли участь 112 респондентів. Результати дослідження виявили, що 70% опитаних є активними користувачами Instagram. Бібліотека створила сторінку НБ ДНУ в Instagram як додаткового каналу поширення інформації. 
Фахівці бібліотеки організовували різноаспектні масові заходи, які були спрямовані на задоволення попиту різних категорій користувачів. Зустрічі з письменниками, митцями, науковцями завжди викликають інтерес у викладачів і студентів різних факультетів і кафедр університету. Всього за звітний рік було проведено 32 заходи, які відвідали 1174 користувача.
Зауважимо, що кожний культурно-просвітницький захід на базі Наукової бібліотеки забезпечувався потужним рекламно-інформаційним супроводом: анонси та афіші запланованих подій з’являлись не тільки на інформаційних стендах корпусів університету, а й на сайті та Facebook-сторінці книгозбірні.
Протягом 2018  року структурними підрозділами книгозбірні оформлено 308 виставок і переглядів (представлено 11234 документів), у т. ч. 6 віртуальних (представлено 88 док.).
Діяльність бібліотеки всебічно презентувалась у соцмережах: Faccebook, Instagram, YouTube. На каналі YouTube «Наукова бібліотека ДНУ» розміщено 47 відеоматеріалів, які мають 1178 переглядів. У 2018 р. канал поповнився 2 презентаціями, які мали понад 40 переглядів.
Бібліотека брала участь у презентації Електронного архіву періодичних видань Вack2 news.org, створеного за підтримки Українського  культурного фонду. Співробітники відвідали презентацію програми  ERASMUS+ в рамках ЄС у форматі «живої бібліотеки». Під час зустрічі було налагоджено зв’язки бібліотеки зі студентом ФСНМВ університету – учасником програми та обговорено подальшу співпрацю.
За 2018 рік було проведено 18 екскурсій (ВРК) для студентів I-V курсів університету, учнів Ліцею фізико-математичних наук, студентів Дніпровського коледжу ракетно-космічного машинобудування, випускників різних років ДНУ, для громадської організації українського скаутського руху.
Під час проведення ІV Всеукраїнської наукової конференції  «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя» учасники мали можливість ознайомитись з колекцією рідких видань з історії козацтва. Для студентів хімічного факультету було проведено тематичний огляд книг – лауреатів Нобелівської премії та прижиттєвих видань відомих вчених-хіміків. Студентам І курсу біологічного факультету була підготовлена виставка книг одеського видавництва початку ХХ ст. «Матезис».
Бібліотека брала участь  в організації та проведенні фотовиставки «Мій університет», один з стендів якої був присвячений історії та діяльності сучасної бібліотеки. 
Результат плідної співпраці бібліотеки та факультету СЗМК - унікальний комплект листівок видавництва «Ліра» з книги «Южно-русская областная сельско-хозяйственнная промышленная и кустарная выставка 1910 года в Екатеринославе»,  що зберігається у рідкісних фондах, підготовлений студенткою Тронь Л. у рамках  магістерського проекту. 
Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки брав участь у підготовці спільного з бібліотекою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди» бібліографічного покажчика «Ukraina terra Cosaccorum =Україна – земля козацька», до якого подано 3608 позицій книг та журнальних публікацій з фондів НБ ДНУ. Електронна версія покажчика виставлена на сайті НБ.
Підготовлено два видання анотованого бібліографічного покажчика літератури «Перша світова війна. Ч. 1», який вміщує понад 500 документів  та публікацій з 1914 р. по 2017 р. Матеріали подано за тематичними розділами (6), цінним у виданні є іменний покажчик, частина публікацій анотована.
Бібліотека допомагала у створенні бібліографії праць вчених ДНУ  за 100 років під час підготовки ювілейних видань «Професори ДНУ імені Олеся Гончара» та «Історія ДНУ імені Олеся Гончара».
Користувачам бібліотеки надавалась можливість користуватись бібліографічними, реферативними та повнотекстовими базами даних: Scopus, Web of Science, Вack2 news.org (Електронний архів періодичних видань), Кореrnio, Exlibris- українська електронна бібліотека. 
З метою просування наукових праць академії у світовий простір, надавалась інформаційно-консультативна допомога вченим у реєстрації профілю в Google Scholar (створено 50 профілів); проводились консультації з питань створення таких профілів та відображенню їх в інформаційно-аналітичній системі "Бібліометрика української науки"( надано 15 консультацій).
Співробітники бібліотеки взяли участь у створенні  університетського видання «Поетичний збірник…» (Гребеник Т.В., Гребинюк Т.В., Павлова М.). 
Бібліотека брала участь у презентації-бенефісі «Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення. Зустріч сьома», яка відбулася у міському парку ім. Лазаря Глоби. До уваги відвідувачів НБ підготувала виставку «Наукова бібліотека: здобутки і досягнення». 
До Всеукраїнського дня бібліотек  у м. Дніпро у рамках програми «Культурна столиця» вперше відбувся Міжнародний книжковий фестиваль «BookSpase – 2018», який активно відвідали співробітники бібліотеки. у результаті заходу фонди бібліотеки поповнилися 22 сучасними українськими виданнями.
Підготовлено нову редакцію «Положення про наукову бібліотеку» та оновлено посадові інструкції співробітників.
За 2018 р. співробітники бібліотеки підготували  чотири окремі видання,  взяли участь у 9 Всеукраїнських, міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах; опублікували 16 статей та повідомлень. 


Науково-технічна бібліотека
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Нове в роботі:
опрацювання та систематизація інформації щодо публікацій науковці університету в наукометричних базах;
проекто-грантова діяльність.
1. Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії – напряму, що займається статистичними дослідженнями структури та динаміки масивів і потоків наукової інформації, вивчає дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць. Згідно з Розпорядженням по університету № 1 від 16.01.2018 «Щодо публікацій в наукометричних базах» працівники Бібліотеки опрацювали та систематизували інформацію щодо середнього значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників Університету у наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах, визнаних МОН. (Опрацьовано показники науковців 52 кафедр Університету). 
Співробітники бібліотеки, які займалися опрацюванням цих матеріалів, підвищували рівень самоосвіти за напрямами:
	можливості платформи Web of Science для науковця, викладача, адміністратора;

моніторинг цитування з використанням пошукової системи Google Scholar;
	створення власного профілю в Google Scholar та ін.
2. Починаючи з січня 2018 року, після здобуття гранту в рамках проекту «Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», науково-технічна бібліотека НТУ "Дніпровська політехніка" є партнером Німецького товариства міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» та бере активну участь у навчальних заходах, організованих цим товариством.
Сучасна техніка та оснащення, отримані від німецьких партнерів, дозволяють організувати Івент-центр, який передбачає створення комфортних умов для творчого спілкування, місця творчого відпочинку та релаксаційного простору. З адміністрацією Університету вирішене питання щодо виділення приміщення для організації Центру. Все це в цілому дозволяє створити умови для реалізації інформаційних, освітніх, дозвільних, комунікативних потреб своїх користувачів. До їхніх послуг будуть надані робочі місця, високошвидкісний Інтернет, офісна техніка, лаунж-зона; буде надана можливість для проведення семінарів, тренінгів, презентацій, зборів тощо.
Впродовж року працівники бібліотеки взяли участь у низці креативних та цікавих навчальних заходів, організованих та проведених GIZ:
	міжрегіональному тренінгу «Стратегічне планування для розвитку закладів культури та освіти» (5-8 березня 2018 р., м. Харків);

міжрегіональному тренінгу «PR та ефективні комунікації для розвитку закладів культури та освіти» (23-24 квітня 2018 р. м. Запоріжжя);
тренінгу з управління персоналом «Основні компетенції ефективного керівника» (14-15 травня 2018р., м. Дніпро) – НТУ «Дніпровська політехніка;
роботі воркшопу «Розробка стратегії закладу культури» (21 червня 2018 р., м. Дніпро) – НТУ «Дніпровська політехніка;
	навчальній поїздки в рамках 25-го Міжнародного книжкового форуму видавців (17-21 вересня 2018 р., м. Львів);
тренінгу з фандрайзингу «Залучення фінансування у заклади культури та освіти» (11-12 жовтня 2018 р., м. Дніпро) – НТУ «Дніпровська політехніка;

тренінгу «Розвиток навичок партисипації та фасилітації групових обговорень: базовий рівень» для  представники бібліотек та закладів культури із Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей (28-30 листопада 2018 р. м. Запоріжжя);
у роботі стратегічної сесії створення міжрегіональної асоціації «Культурна Ліга Сходу» (11 грудня 2018 р., м. Дніпро) – НТУ «Дніпровська політехніка;

Науково-технічна бібліотека
Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
У 2018 р. були реалізовані нові або удосконалені минулорічні проекти. 
І. Значно розширений «портфель» цифрових бібліотечних послуг:
1) послуги з наукового видавництва (2 журнали та матеріали 2-х конференцій); 
2) послуги інституційного репозитарію відкритого доступу; 
3) інтеграція наукових публікацій в світові бази даних;
4) консультації з питань авторського права, цифрових ідентифікаторів науковців і публікацій, а також із відкритого доступу; 
5) моніторинг й оцінювання наукових ресурсів;
6) семінари й тренінги щодо: ▪ ресурсів і можливостей наукометричних БД Scopus іWebofScience; ▪ пошукових стратегій в світових БД(Google Scholar, DOAJ, eLIS, EUROPEANA, Figshare тощо); ▪ академічної доброчесності;
6) оцифрування: ▪ рідкісних та цінних видань (1860-1945) з історії розвитку української залізниці в рамках проекту «Залізнична Україніка»; ▪ авторефератів дисертацій, які були захищені в ДІІТі та ті, що створені науковцями ДІІТу, але захищеними в інших вузах (з 1930 р.);
7) отримання доступів для студентів, викладачів, науковців: ▪ до галузевих мережевих ресурсів (навчальна й наукова література) за напрямами діяльності університету, що знаходяться у відкритому доступі (через електронний каталог); ▪ до ліцензійних БД;
8) створення та оновлення онлайн-сторінок в українській Вікіпедії;
    9) створення відео-поезій, презентацій, віртуальних виставок.
ІІ. Створено єдину цифрову інфраструктуру сучасної університетської бібліотеки на основі web-технологій, що містить в собі єдиний API шлюз (сайт бібліотеки), який поєднує окремі бібліотечні автоматизовані системи. Кросплатформенна система науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ дозволяє стверджувати про виконання вимог до парадигми «Бібліотека 2.0». Університетська спільнота має не тільки можливість отримання літератури в друкованому чи електронному вигляді, але й користуватись зручними та надійними бібліотечними цифровими послугами онлайн зі створення, накопичення, збереження, управління, аналізу і повторного використання науково-освітніх (у т.ч. відкритих) ресурсів.
ІІІ. Розроблено та запущено в експлуатацію інформаційно-аналітичну систему збору та збереження наукової та наукометричної інформації щодо наукової діяльності окремого ЗВО «Публікаційний профіль університетської науки». Система дозволяє отримувати статистично достовірну картину публікаційної активності та впливовості науковців, кафедр, університету в цілому з можливістю вивантаження звітів. Для зареєстрованих на сайті бібліотеки користувачам доступні, наприклад:
	власний кабінет (науковий профіль) вченого з можливостями перегляду та 

завантаження наукових публікацій, зареєстрованих в бібліотеці, починаючи з 2013 року, із фільтрацією по рокам видання та навчальним рокам;
	відображення кількості наукових публікацій та індекс Гірша в БД: Scopus, 

Web of Scienсe, Google Scholar;
	дані по науковим публікаціям університету, зареєстрованим в бібліотеці, 

починаючи з 2013 року, з такими можливостями пошуку: за бібліографічним описом, ім’ям та прізвищем автора, навчальним роком, роком видання, Google Scholar Citation, Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID та ін.
IV.Закладено основи «Регіонального тренінгового центру компететностей наукового бібліотекаря» (на громадських засадах) на базі бібліотеки ДНУЗТ, в якому університетські бібліотекарі Дніпра та інших міст мають можливість отримати знання, вміння, навички роботи в цифровому середовищі освіти і науки. Протягом року проводились індивідуальні консультування й тренінги, а також семінари «Наукова бібліотека в «хмарах»: реалії та перспективи», «Сучасна наукова комунікація. Ресурси та можливості Web of Science» та «Особливості стилю наукової статті англійською мовою».

Науково-технічна бібліотека
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
	Число користувачів зареєстрованих в єдиній реєстраційній картотеці – 4900, кількість обслугованих всіма структурними  підрозділами бібліотеки – 14944 осіб. Кількість відвідувань – 219361. Видано документів – 590646 од.
У вересні було організовано традиційний День першокурсника, який відбувся як комплексний захід.
Читачів-першокурсників знайомили з бібліотекою, обслуговували у студентському читальному залі по групах, згідно розкладу. У цей день вони отримали читацький квиток, комплект підручників, прослухали лекцію «НТБ на допомогу першокурснику», мали можливість ознайомитись з книжковими виставками, переглядами присвяченими Дню знань.
Протягом року тривала робота щодо впровадження УДК для класифікації документів суспільно-політичного, економічного, гуманітарного циклу згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 року за № 177 «Про припинення використання ББК та впровадження УДК». Для цього протягом 2017-2018 рр.:
	Опрацьовано матеріали Книжкової палати України, яка забезпечує 

методичне впровадження УДК: методичні рекомендації, в тому числі матеріали сайту КПУ; Літописи книг 2014 р.; Вісник КПУ 2018 р.; Таблиці зіставлення індексів УДК і ББК, ББК і УДК 2017 р. Використано напрацювання спільноти Facebook «УДК в Україні».
	Створено регламентовані документи по бібліотеці (план, робочі таблиці 

зіставлення поличних індексів УДК/ББК, ББК/УДК для підрозділів).
Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу залишився збір і збереження бібліографічної інформації про наукові праці вчених ПДАБА.
Протягом року відбувалося поповнення БД TRUDS виявленими публікаціями, які не увійшли до виданих раніше бібліографічних покажчиків.
Велике значення для удосконалення інформаційної роботи бібліотеки, її наукової і видавничої діяльності має БД «Праці вчених ПДАБА з 2001 р.».
З метою збереження унікальних даних з наукової діяльності ДІБІ/ПДАБА було створено БД NTRUD, яка використовується при створені профілів науковців в Google Академії та репозитарію академії.
БД NTRUD наповнюється ретровводом наукових праць вчених академії за період 1979-2000 роки.
Продовжено роботу з видання журналу «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». Окрім редагування бібліографічної частини велика увага приділялась обробленню метаданих про авторів, розширеної анотації з ключовими словами (3-ма мовами), складанню макету, підтримці сайту журналу.
Відбувалася передача поточних випусків «Вісника Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» до повнотекстових баз: РІНЦ, СyberLeninka, ResearchBib, Open Academic Journal Index та до Н "http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P03=TJ=&2_S21STR=%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%87%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%86%D0%87%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%90%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98" \t "_blank"аціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для «Наукової періодики України».
Протягом року створювали авторські профілі науковців академії в наукометричній системі Google Scholar та реєстрували науковців в єдиному реєстрі вчених ORCID. На 27.12.2018 у єдиному реєстрі наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів зареєстровано 391 науковець академії.
Було створено бібліометричний профіль «Вісника Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» та зареєстровано його у «Бібліометриці української науки».
З метою сприяння академічній доброчесності та підвищенню якості освіти в цілому шляхом виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах, уклали договір про співпрацю з товариством з обмеженою відповідальністю «Антиплагіат».
Перевірено на унікальність за допомогою онлайн-сервісу Unicheck 3 випуска (40 статей) періодичних наукових видань та 9 дисертацій (загальна кількість сторінок – 2421).
Укладено додаткову угоду про співпрацю з цим товариством, яка регламентує максимальну кількість сторінок пошукових запитів, яку академія може використати для перевірки дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та освітньо-наукового ступеня доктора філософії, на наявність ознак збігів/ідентичності/схожості протягом 2019 року.
Тематика культурно-просвітницьких заходів бібліотеки у 2018 році враховувала Укази Президента України, плани навчально-виховного процесу академії, пам’ятні та знаменні дати, запити та побажання кураторів студентських груп.
Особливу увагу було приділено рекламі книги, оновленню традиційних форм роботи та впровадженню нових форм популяризації друкованих видань, розширенню творчого потенціалу студентів.
Бібліотека приймала участь у проведенні заходів навчально-розважального характеру Центру активного спілкування молоді у вечірні часи.
Дієвими формами популяризації книги були: книжкові виставки, тематичні перегляди літератури, календарі знаменних і пам’ятних дат, бібліографічні огляди, година книги, засідання клубу «Джерело та поетичної студії «Ліра». Всього було проведено 6 заходів.
Нове в роботі:
Бібліометричний профіль журналу «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури»;
	370 профілів науковців академії в наукометричній системі Google Scholar.
	Протягом року відбувалася реєстрація науковців в єдиному реєстрі вчених ORCID.
	Розпочато складання бібліометричного профілю академії.
	Отримано доступ до міжнародної наукової бази даних Scopus.
	Вибрано та встановлено платформу (DSpace) для інституційного репозитарію 
е-PSACEA. Адреса репозитарію в Інтернеті: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/

Наукова бібліотека
ДВНЗ «Дніпропетровська медична академія»
	З 2018 року академія працює за Міжнародним стандартом ISO 9001: 2015 «Система управління якістю. Вимоги». На основі цього стандарту, виходячи з вимог сучасності, була розроблена «Концепція розвитку наукової бібліотеки ДЗ «ДМА» на 2018-2022рр.», у якій визначені перспективи розвитку бібліотеки, що базуються на поєднанні традиційних форм бібліотечно-бібліографічного обслуговування та впровадження сучасних комп’ютерних технологій для забезпечення ефективної підтримки навчального, наукового та виховного процесів у академії. А також визначені: місія бібліотеки, принципи її діяльності, функції, стратегічні напрямки розвитку бібліотеки та шляхи їх реалізації. 
	Число користувачів зареєстрованих в єдиній реєстраційній картотеці –     8356, кількість обслугованих всіма структурними  підрозділами бібліотеки – 19701.
Кількість відвідувань - 155782 (з них до електронних ресурсів – 62245).
Видано документів - 591121 (з них – 242003 електронних ресурсів).
До послуг користувачів завжди відкриті ресурси бібліотеки: електронний та традиційні каталоги, електронна бібліотека, репозитарій, міжбібліотечний абонемент, електронна доставка документів, віртуальна довідка, визначення УДК наукової роботи, забронювати книгу, подовжити термін користування книгою, віртуальні виставки, букросинг; організовуються традиційні книжкові виставки та тематичні огляди, дні кафедр, дні інформації тощо.
У 2018 р. завершено штрих-кодування фонду абонементу навчальної літератури 4-6 курсів, розпочалася робота по штрих-кодуванню фонду відділу іноземної літератури; встановлено обладнання на абонементах навчальної літератури для автоматизованої книговидачі.
З метою вивчення ролі бібліотеки в освітянському та навчальному  процесу академії було проведено анкетування серед студентів та викладачів «Бібліотека ДМА очима студентів та викладачів», яке допомогло вивчити думки користувачів про бібліотечно-інформаційні послуги, мотиви звернень до бібліотеки, вивчення якості, комфортності обслуговування, а також окреслити пріоритети розвитку бібліотеки на майбутнє. Анкетування користувачів буде проводитись регулярно.
Тематика культурно-просвітницьких заходів враховувала Укази Президента України, плани навчально-виховного процесу академії, запити та побажання студентів, пам’ятні та знаменні дати.
«Подорож в країну тисячі журавликів» під такою назвою пройшов масовий захід, який відбувся в бібліотеці спільно з кафедрою гуманітарних наук. Зустріч зі студентами – першокурсниками «Шлях до саторі», була присвячена року Японії в Україні. Присутнім було запропоновано  переглянути деякі цікаві факти про Японію, а також про один з видів декоративно-прикладного мистецтва - орігамі. 
До Дня українського козацтва було проведено захід «Кінь, шаблюка, вітер в полі і ніхто не здолає козацької долі». У ньому взяли участь студенти 1 курсу, які прослухали лекцію про ключових діячів українського козацтва.  Студенти переглянули репродукції з присвячених темі козацтва, картин і гравюр з музеїв Києва, Харкова, Львова. Наприкінці зустрічі присутні прослухали виступи бандуристок – студенток Дніпропетровської музичної академії імені М. Глінки, які виконали музичні композиції та українські народні пісні.
Користувачам бібліотеки надавалась можливість користуватись бібліографічними, реферативними та повнотекстовими базами даних: Cite them right, Cambridge University Press, eIFL - колекції баз даних компанії EBSCO. Завдяки партнерським відносинам з університетами міста ми мали можливість користуватися базою Web of Science. Проводився аналіз цитування статей, опублікованих вченими ДМА у наукових виданнях, включених до БД Web of Science. 
З метою просування наукових праць академії у світовий простір, надавалась інформаційно-консультативна допомога вченим у реєстрації профілю в Google Scholar; проводились консультації з питань створення таких профілів та відображенню їх в інформаційно-аналітичній системі "Бібліометрика української науки" на сайті Центру досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
У минулому році жодних фінансових обмежень на комплектування не було. На придбання книг витрачено 4185844 грн., періодичних видань – 115537 грн., передплату баз даних – 18225, 10 комп’ютерів на суму 58000 гр.
З 2018 року в академії почали викладати французькою мовою, тому було закуплено 60 назв 138 прим. навчальної літератури для студентів-франкофонів. Переважно це підручники для студентів 1-3 курсів.
Розвивався напрямок повнотекстового відображення матеріалу. Продовжується оцифровка усіх авторефератів, отриманих бібліотекою, а також сканування книг рідкісного фонду. Оцифровано 611 документів, у т. ч. 32228 сторінок.
У 2018 році закінчився ремонт у книгосховищі відділу наукової літератури: відремонтовано приміщення, замінені стелажі на металеві, придбані 2 пересувні двосекційні драбини-стремянки. 
Для читального залу № 1 придбано 4 газетниці, кафедра бібліотекаря. У цьому році бібліотека отримала 2 принтера, 10 комп’ютерів, списано 5 комп’ютерів та 1 принтер. Крім того, придбано 2 кондиціонера.

Науково-технічна бібліотека
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Протягом звітного року всіма підрозділами бібліотеки обслуговано  12833 користувачів. Відвідуваність складає 137460, книговидача  507490 прим.
Головна увага, як і в попередні роки,  була зосереджена на  залученні студентів та співробітників до користування бібліотекою. Для цього використовувались традиційні, випробувані, але на наш погляд, дієві форми.
Особлива увага приділялась студентам-першокурсникам, для яких проводились заняття за 4-годиною програмою з курсу «Основи інформаційної культури». 
Не залишаються поза увагою студенти старших курсів. Для них проводяться Дні фахівця, перегляди літератури, надається допомога у складанні списків використаної літератури.
Важливе місце у діяльності бібліотеки посідають  культурно – просвітницькі та виховні заходи.
До 100-річного ювілею видатного українського письменника О.Гончара були організовані  Гончарівські читання «Будівничий соборів наших душ».
Традиційним стало проведення Вечорів пам’яті, зустрічей з провідними вченими вузу, зустрічей з цікавими творчими особистостями. Це:
	Зустрічі з д.х.н., професором Коваленком І. Л., д.х.н., професором 

Лук’яненко Т. В.
	Презентація книги «Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі» 

І.О.Кочергіна – доктора історичних наук, професора Національного університету «Дніпровська політехніка».
	У бібліотеці успішно працює клуб поетів-початківців «Літературник», де збираються небайдужі до поезії, до пісні. Учасники клубу читають не лише свої власні вірші, а й твори відомих поетів та письменників. У звітному році таких засідань відбулось 4.
Вперше одне із засідань Літературної вітальні було присвячене Творчому портрету студента «Думки вголос».
Традиційно на абонементі художньої літератури організовувались майстер-класи.
Поглибленню авторитету бібліотеки та найбільш повному розкриттю її можливостей сприяла інформація, розміщена на сайті бібліотеки https://biblioteka.udhtu.edu.ua/. Протягом року було розміщено понад 120 інформаційних повідомлень, а також проводилась робота щодо удосконалення електронного каталогу, розміщеного на сайті бібліотеки.
У звітному році було підготовлено і проведено анкетування викладачів та співробітників університету, яке мало на меті визначити роль і місце бібліотеки у навчальному та науковому процесах вузу саме за відгуками респондентів. Анкетування було анонімним. А тому відповіді, на нашу думку, були щирими і відвертими. В анкетуванні взяли участь понад 100 респондентів.
Як недоліки в роботі бібліотеки було зазначено:
- нестача сучасної вітчизняної і  зарубіжної літератури, наукових 
 періодичних видань, комп’ютерної та копіювальної техніки;
-  відсутність сучасних методів інформування. 
Як досягнення бібліотеки учасники анкетування зазначили:
- розвиток ЕБ, електронний каталог;
- сайт бібліотеки;
- доступ до ЕБ «Методички»;
- підключення до світових ЕБ Web of Siens та  Scopus;
 - проведення цікавих масових заходів.
   Мали місце й категоричні заяви про те, що бібліотека не потрібна: інтернет повністю задовольняє студентів.
   Результати анкетування показали, що колективу бібліотеки є над чим працювати, що полягає у постійному розвитку та удосконаленні, але враховуючи постійну відсутність коштів, навряд чи це можливо.
За висновками комісії, що аналізувала роботу бібліотеки, та у зв’язку із скороченням контингенту студентів за наказом ректора у бібліотеці було скорочено 8 одиниць.
Тож наразі структура бібліотеки залишилась такою ж, як і в попередні роки, але штат змінився.

Бібліотека
Національної металургійної академії України
Бібліотекою  користувалось 2967 читачів, зареєстрованих за єдиним обліком. Обслуговано всіма структурними підрозділами  9264 користувачів. 
За звітний період кількість відвідувань становило 43892  од., книговидача –  444213 примірників.
Зменшення кількості студентського контингенту, включаючи магістрів, скорочення кількості професорсько-викладацького складу, співробітників академії, слабка матеріально-технічна база бібліотеки, холодні приміщення спричинили зниження кількісних показників роботи бібліотеки. 
Фахівці бібліотеки активно долучалися до створення наукометричних профілів науково-педагогічних працівників академії: надавали консультаційну допомогу з питань реєстрації у міжнародній системі ідентифікації науковців ORCID, створення і заповнення сторінок у наукометричній базі даних Google Scholar, реєстрації у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science.
Оброблено даних 547 наукових співробітників.
Значне місце в роботі бібліотеки відводилося проведенню масових заходів із залученням співробітників бібліотеки, кафедр академії, студентського клубу. Заходи бібліотеки увійшли до плану виховної роботи академії. Впродовж року було проведено 38 захода.
Книжно-ілюстративні виставки і перегляди організовувалися згідно з «Зведеному плану книжкових виставок і переглядів бібліотеки НМетАУ». Організовано 220 виставок, у тому числі 38 віртуальних, на яких було представлено 1987 документів.
Щорічно скорочується кількість співробітників (в 2017 р - 3 чол., В 2018 р - 2 чол.).
У 2018 році відбулося об'єднання відділів:
• відділу комплектування та відділу наукової обробки літератури та каталогів з скороченням посади зав. відділом наукової обробки;
• довідково-бібліографічного та інформаційно-методичного відділів зі скороченням посади зав. довідково-бібліографічним відділом.
У зв'язку з аварійною ситуацією в приміщенні абонементу художньої літератури (на книгах цвіль від вогкості труби) за приписом відділу охорони праці  було списано 6694 прим. книг.
Через протікання даху і каналізаційних труб на абонементі навчальної літератури була залита частина книжкового фонду. Після просушування і провітрювання,  на жаль, 500 примірників довелося списати через непридатність подальшого використання.

Наукова бібліотека
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету




Бібліотека
Університету митної справи та фінансів
Бібліотекою  користуються 5002 читачів, зареєстрованих за єдиним обліком. Обслуговано всіма структурними підрозділами  8632 користувачів. Серед користувачів більшість складають студенти – 3768. 
Протягом 2018 року всіма структурними підрозділами бібліотеки видано   151876 прим.
У порівнянні з попереднім роком зменшується кількість користувачів, які записуються у бібліотеку. Це пов’язано із зменшенням кількості вступників, розвитком інформаційних технологій та введенням в практику роботи обслуговування віддалених користувачів, що означає довідково-бібліографічне обслуговування, яке відбувається в електронному середовищі з використанням різноманітних комунікаційних каналів: електронної пошти, веб-сайту.
значна увага приділяється індивідуальному обслуговуванню студентів І курсу. При видачі літератури з кожним студентом проводиться бесіда про дбайливе відношення до книг, про бібліотеку, її послуги та правила користування, вручається «Пам’ятка студента-першокурсника УМСФ».
Для удосконалення обслуговування користувачів використовувались різні сучасні форми роботи: бібліографічні огляди, перегляди літератури, виставки нових надходжень, презентації до знаменних та пам’ятних дат, бесіди, використання мультимедійної техніки при проведенні масових заходів. 
Усі ці зусилля сприяли тому, що незважаючи на зменшення кількості користувачів, вдалося досягти запланованих показників відвідуваності й книговидачі.
У 2018 році було виділено кошті і  придбано  навчальної літератури на суму 40000 грн.,  оформлена передплата на 2019 рік на суму 30000 грн. 
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2018р. № 1213 «Пpo надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» користувачам бібліотеки Університету митної справи та фінансів надано за кошти держбюджету безкоштовний доступ до наукометричної бази даних Scopus. 
Для науковців та співробітників 18 грудня відбулася лекція «Доступ до бази даних Scopus». На лекції розглядалися такі питання: зміст бази, інструменти пошуку, аналізу і візуалізації даних Scopus; профіль автора і профіль організації в Scopus; оновлення Scopus; критерії відбору наукових видань для представлення в Scopus.
З метою підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування всього контингенту користувачів у звітному році розпочато роботу в проекті «Сервіси "LIBRARY PUBLISHING" у ВНЗ України», який проводиться з метою аналізу сучасного стану розвитку бібліотечних сервісів у ВНЗ України в напрямі підтримки цифрових моделей наукової комунікації. 
В рамках формування та підтримки основних засад академічної доброчесності в Університеті з січня 2017 року формується база даних магістерських робіт для програми «Антиплагіат». На 01.01.2019 року електронна база магістерських робіт нараховує 550 документів та 202 статей науковців (8,5 Гб). 
Бібліотека продовжує роботу у корпоративних проектах із обміну та створення бібліографічних ресурсів спільно з Дніпропетровської ОУНБ ім. Першовчителів Кирила і Мефодія. Крім того, бібліотека приєдналася до корпоративного проекту ХДНБ ім. В.Г. Короленка (м. Харків).
До культурно-просвітницьких заходів, які проводились бібліотекою, долучалися викладачі, куратори груп та студенти університету; висвітлювалися знаменні дати та події із життя країни, літератури, мистецтва.
Всього проведено 10 різноманітних масових заходів та 14 бібліографічних оглядів і 9 бібліотечно-бібліографічних уроків (18 годин).
У 2018 р. у бібліотеці УМСФ проведено комплекс заходів національно-патріотичного спрямування. 
Серед найбільш значних - бібліотрансформер, присвячений Дню українського козацтва та Дню захисника України, який містив наступні заходи:
- підготовлено інформаційну виставку літератури: «Тої слави козацької повік не забудемо!», з тематичною папкою «Козацька держава – колиска вільної України»;
- оформлено книжкову закладку до ексклюзивного видання «Україна – козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах», яка знаходиться в читальному залі бібліотеки;
- підготовлено сторітелінг з мультимедійною презентацією «Славетні лицарі козацькі». В ньому, крім бібліотекарів, приймали активну участь викладачі університету, які розповіли про визначних діячів українського козацтва;
- підготовлено бібліографічний покажчик «Ми з України, з козацького роду», який розміщено на сайті бібліотеки УМСФ.
Серед інших інноваційних форм роботи бібліотеки у 2018 р. були організовані 2 інтерактивні виставки:
- на абонементі №1 діяла виставка-«буккросінг» «Книги, які читає весь світ» із рубриками: «Бестселери ХІХ ст.», «Бестселери ХХ –ХХІ ст.», «Екранізовані бестселери»;
- у читальному залі діяла інтерактивна виставка «Досліджуйте нове, читайте!» (до Всеукраїнського дня бібліотек). На виставці серед інших матеріалів була представлена інформація-ексклюзив "Нові імена в українській літературі" та ін. Біля цієї виставки був проведений BOOK-огляд «Книги 2018 року», де студенти активно обговорювали події Міжнародного книжкового фестивалю Book Space та інформацію «Використання художніх творів у вивченні економічних дисциплін». 


Бібліотека Дніпровського
державного технічного університету
     ДДТУ подовжено на 2019 рік  доступ до міжнародної електронної наукової бази даних Scopus та надано доступ до міжнародної електронної наукової  бази  Web of Science (Clarivate Analytics) відповідно до  наказу МОН від 06.11.2018  № 1213 року «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних».
У 2018 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 року № 1286  ДДТУ  було надано доступ до електронної  наукової бази  даних Scopus компанії  Elsevier.  Працівниками бібліотеки  була проведена робота зі створення і редагування профілю університету в електронній  науковій  базі даних Scopus. Ставлячи  за  пріоритет  підвищення  рівня  наукової  активності науковців університету,  працівниками  бібліотеки  проводився  моніторинг,  опанування  та  консультації  щодо використання сучасних засобів наукової комунікації для  ефективної   дослідницької   діяльності,   проводився   аналіз   загальноприйнятих  наукометричних показників (кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс)  в електронній науковій базі даних   Scopus,  надавалися       консультації       та  проводилися      заходи   для  дослідників   університету  з   питань  наукометрії: реєстрація / актуалізація  авторських  профілів  в  реєстрах  ResearcherID,  ORCID, актуалізація   та   зведення   профілів   в   Scopus;   проводилась аналітика наукометричних   показників   якості   роботи   науковців в електронній науковій базі даних   Scopus, проводилися  зустрічі-практикуми з  науковцями кафедр  університету. Обговорювалися  питання про міжнародні стилі бібліографічних посилань, про авторське право, про академічну доброчесність.
Для активного залучення користувачів бібліотека розробляє та реалізовує програми підтримки читання, проводить комплексні промоційні заходи.  Напрямки роботи для реалізації промоції читання:  поповнення фонду, враховуючи читацькі інтереси і уподобання; інформаційно-бібліографічна діяльність;  використання традиційних та новітніх форм популяризації книги; відкритий доступ до книжкового фонду; літературно-мистецькі заходи; створення комфортних умов для користувачів.
     Щоб  донести до користувача усе багатство книжкового фонду бібліотеки, проводяться відкриті перегляди, дні інформації, організовуються  книжкові виставки,  виставки нових надходжень, віртуальні книжкові виставки, виставки – інсталяції.
   	Необхідним елементом діяльності бібліотеки став маркетинг. Головна його увага фокусується на переліку та якості послуг що пропонує бібліотека своїм користувачам і переваг користування бібліотекою. Web-сторінка бібліотеки на сайті університету, частково задовольняє потреби користувачів і є головним засобом  позиціонування  бібліотеки.
  	До меню сторінки   входять такі рубрики: новини бібліотеки, на допомогу науковцям,  заходи,   акції та події в бібліотеці, віртуальні книжкові виставки, нові надходження  та інше. Посилання, на заходи і події в бібліотеці, відображені на головній сторінці  веб-сайту університету. Працівниками бібліотеки постійно ведеться оновлення контенту сторінки. 
      Бібліотека представлена в соціальних мережах  Facebook https://www.facebook.com/librarydstu/ поширює різні види контенту: анонси, фото, звіти культурно-просвітницьких заходів, рекламу бібліотеки і університету,  з метою більш тісних контактів з віртуальними читачами, для популяризації книги та читання.
До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. в бібліотеці університету було проведено  цикл заходів:  віртуальна і традиційні книжкові виставки, рекомендаційні списки літератури: «Українська революція  1917-1921рр: боротьба за вільну державу» ,«Події та постаті української революції», «Соборність: з’єднання духовності та сили» (до 100-річчя Акта злуки УНР та ЗНР), «Крути: 100 років подвигу» (до 100-річчя бою під Крутами), «Тризуб– Герб відновленої Української держави» (до 100-річчя затвердження  Тризуба державним гербом Української Народної Республіки) та ін.
        До 204-ї річниці від дня   народження Т.Г. Шевченка  в бібліотеці університету 9-го і 12-го березня, за участю працівників бібліотеки, студентів  та викладачів  університету, проводились   Шевченківські читання присвячені  «Читаємо Шевченка вголос». В усіх структурних підрозділах бібліотеки були розгорнуті книжково-ілюстративні виставки та оформлена трибуна поета: «Тарас Шевченко – духовний код нації», трибуна поета «І лине над землею Тарасове слово».
З нагоди Всесвітнього дня поезії 21 березня 2018 року в читальній залі бібліотеки університету відбулися  поетичні читання: «Весна  у віршах»,  розгорнута  книжкова виставка «Поезія єднає серця». 
      Приурочена до дня поезії і зустріч - презентація з  поетесою Марією Слободяник, студенткою  університету і  письменником  Олегом  Андрішко.
        У день української вишиванки в читальній залі відбулося університетське свято День вишиванки в бібліотеці: «Ой, яка ж ти гарна, сорочка вишивана», на яком було представлено, як давній український одяг: жіночий, чоловічий, дитячий  і давні рушники, майже з усіх областей України, так і сучасні вишивки майстринь. 
    Щоб зацікавити студентську молодь, бібліотека університету намагається проводити креативні заходи, формувати партнерські стосунки, створювати атмосферу щирості, відкритості. Так у звітному році було організовано: виставку-інсталяцію до Дня першокурсника «Сходинки до знань», виставку-інсталяцію до Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотека - для душі аптека»,
виставку-інсталяцію «Мова – духовне багатство народу» до Дня української  писемності та мови, виставку-інсталяцію «Мужність і відвага крізь віки» до Дня Захисника України,  Дня українського козацтва,  виставку-інсталяцію «100 -  НАН України».
      Для інформування широкої аудиторії  користувачів про ресурси, послуги, події  в    бібліотеці,   для   покращення    іміджу   бібліотеки,  на сторінках  газети «Вогонь Прометея»    публікувалися  статті, репортажі, фото. 


Бібліотека
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»
У звітному 2018 році кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком становила 6373 осіб. Обслуговано всіма структурними підрозділами бібліотеки 18461 користувачів. За звітний період кількість відвідувань становило 497967, у т.ч. звернень до веб-ресурсів бібліотеки – 330692, книговидача – 320981 примірників.
За звітний період в масиві інформаційних ресурсів бібліотеки значно збільшилася частка електронного контенту; користувачам надаються послуги безкоштовного доступу до мережі Інтернет як з особистих пристроїв за допомогою технології бездротового доступу Wi-Fi, так і з стаціонарних комп’ютерів електронної читальної зали. Упродовж звітного 2018 року надавався безкоштовний доступ до ресурсів пошукової платформи Web of Science.
На веб-сторінці бібліотеки http://kdpu.edu.ua/biblioteka.html подано відомості з усіх видів бібліотечних послуг та діяльності книгозбірні Криворізького державного педагогічного університету. Роз’яснення структури сайту та основних напрямів діяльності бібліотеки, методичні консультації науково-педагогічним працівникам КДПУ надаються фахівцями всіх відділів. Інформація щодо нових надходжень, продуктів та послуг книгозбірні розглядається на науково-методичній раді КДПУ, Днях кафедр, у засобах масової інформації.
Інформація на Web-сторінці http://kdpu.edu.ua/biblioteka.html бібліотеки систематично оновлюється. Постійно ведеться робота з пошуку й представлення матеріалу на веб-порталі, пропонуються ідеї зі створення нових рубрик сайту, його якісного наповнення й удосконалення.
Констатуємо, що відвідуваність веб-сторінки бібліотеки значно різниться з попередніми роками. Кількість відвідувань веб-порталу книгозбірні у 2018 році істотно зросла – більше ніж у 5 разів (у порівнянні з 2017 роком). Це зумовлено регулярним оновленням контенту сайту, активізацією поповнення інституційного депозитарію, удосконаленням якості наповнення інформаційних ресурсів бібліотеки (нові надходження, бібліографічна продукція, нові послуги, репортажі-звіти про культурно-масові заходи, посилання на безкоштовні електронні бібліотеки, відкриті архіви періодичних видань, інші електронні інформаційні ресурси відкритого доступу).
У жовтні 2018 року, згідно з Наказом МОН України № 1213 від 06.11.2018 р. Криворізькому державному педагогічному університету надано безкоштовний доступ до міжнародної наукометричної бази даних SCОPUS. Було проведено низку вебінарів з викладачами та співробітниками бібліотеки, які розкрили можливості та особливості використання  цієї віддаленої бази даних.
Протягом звітного року організовано і проведено 38 культурно-просвітницьких заходів. Серед яких засідання «Літературної вітальні»,  літературні та тематичні вечори, презентації книг, зустрічі з науковцями університету, митцями міста.   
Традиційної формою інформаційно-бібліографічної діяльності є створення бібліографічної продукції. У бібліотеці КДПУ склалася чітка й лаконічна система укладання бібліографічних списків та покажчиків. За 2018 рік створено 6 (опубліковано 5) науково-допоміжних і біобібліографічних покажчиків, у тому числі щорічний покажчик друкованих праць  викладачів Криворізького державного педагогічного  університету та 15 бібліографічних списків (8 – рекомендаційних, 7 – нових надходжень).
15 травня 2018 року відбувся майстер-клас щодо впровадження системи УФД-Бібліотека до бібліотечної діяльності. Фахівці книгозбірні КДПУ надавали консультації, практичні поради й роз’яснення працівникам Центральної бібліотечної системи міста.
Відповідно до плану підвищення кваліфікації кадрів університету директор бібліотеки Г. М. Віняр з 26 березня по 26 жовтня 2018 року пройшла курси підвищення кваліфікації за категорією «Директори бібліотек університетів, академій» у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2608-18).
Нове в роботі
Розширення спектру бібліотечних сервісів і постійне поповнення ресурсів передбачає організацію розгалуженого інформаційного забезпечення діяльності бібліотеки. У 2018 році бібліотечні фахівці активно оновлювали контент сайту та зміст Facebook-сторінки бібліотеки, продовжували долучатися до вдосконалення наукометричного супроводу діяльності працівників університету, працювали над постійним поповненням й редагуванням інших бібліотечних електронних ресурсів – репозитарію й електронного каталогу.
За звітний період значно активізувалася діяльність книгозбірні у соціальній мережі Facebook. На бібліотечній сторінці регулярно поширюються останні новини відділів, оприлюднюються посилання на новинки бібліографічної продукції та ілюстровані звіти про проведення заходів культурно-просвітницької діяльності, поширюється цікава та корисна інформація для бібліотечних фахівців (адміністратори групи – директор бібліотеки і провідний редактор).

Наукова бібліотека
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
За єдиним обліком в бібліотеці зареєстровано 5540 користувачів, з них студентів – 4762, що на 7,61 % менше ніж минулого року (за рахунок зменшення кількості контингенту студентів). Повністю охоплені бібліотечним обслуговуванням студенти-іноземці. 
Протягом 2018 року обслуговано всіма структурними підрозділами бібліотеки 10001 користувачів. Віддалених (зареєстровані у БД бібліотеки) – 52.
Кількість відвідувань становить 224809, у т. ч. кількість звернень до веб-
ресурсів бібліотеки становить – 120866, що на 10 відсотків більше ніж минулого року. Зростання даного показника свідчить про те, що сайт бібліотеки – актуальний засіб інформування. Постійне оновлення, змістовне наповнення, зручна навігація – роблять його авторитетним та надійним джерелом інформації.
     За звітний період усіма структурними підрозділами бібліотеки видано 190049 що на 7 % менше ніж минулого року.
Не зважаючи на труднощі у забезпеченні користувачів новими виданнями, бібліотека забезпечує комфортне обслуговування читачів, що означає – відсутність відмов, швидке і якісне виконання замовлень, можливість отримати необхідні видання на невизначений термін (окрім єдиного прим.), копій статей, перекладів, створення вебліографічних списків відповідно до їх інформаційних запитів.
Соціокультурна діяльність бібліотеки спрямована на інформаційний та гармонійний розвиток особистості. Завдяки своїй культурній, соціальній, освітній значущості, ця діяльність отримує висвітлення на сайтах університету та бібліотеки, міських масмедіа. що дозволяє їй утвердити імідж сучасного бібліотечно-інформаційного та культурно-освітнього підрозділу вишу.
На кінець 2018 р. відбулося 10 заходів, серед яких: зустрічі з провідними діячами науки, літератури й культури, журналістами, краєзнавцями, презентації творчих доробків вітчизняних видавництв.
Підготовлено 118 книжкових виставок, у тому числі 10 віртуальних, 19
 відкритих тематичних переглядів, 47 тематичних бібліографічних огляди.
У 2018 році вийшов шостий випуск серії біобібліографічних покажчиків «Видатні науковці Криворіжжя» – «Губін Георгій Вікторович». Вперше презентація покажчика винесена на широкий загал. До цієї події підготовлений перегляд літератури «Вчений і педагог – Губін Георгій Вікторович», а також фотосюжет до виступу вченого.
Нове в роботі
Бібліотека отримала права адміністратора міжнародних наукових баз даних Scopus і Web of Science, які стали не просто базами наукових видань і публікацій, а інформаційними платформами, які мають багато додаткових корисних аналітичних сервісів. Це якісні ресурси пошуку та аналізу інформації.
За звітний період:
ь створено профіль університету у Web of Science;
ь компанії Elsevier надіслано офіційну назву і варіанти назв університету після чого відкориговано профіль Kryvyi Rih National University у індексі наукового цитування Scopus, що дало змогу об’єднати публікації науковців з 1997 по 2018 рр.
Адміністратор ресурсу:
ь надавав віддалений доступ до Scopus усім користувачам бібліотеки,
які надіслали форму для реєстрації;
ь здійснював щотижневий моніторинг нових публікацій науковців
університету.
У 2018 році вперше створено лонґріди з застосуванням сервісу «Tilda», такі, як: «Рим. Музеї Ватикану» (2018 – Рік культурної спадщини у Європі); «Письменник «втраченого покоління»  (до 120 річчя від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898-1970; «Кожній книзі – свого читача» (флешмоб для колег присвячений Всеукраїнському дню бібліотек); «Факсимільні видання фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки КНУ» (до Дня української писемності та мови).

Бібліотека
Криворізького економічного інституту
Найважливіший напрям діяльності бібліотеки у 2018 році - забезпечення освітньої та наукової діяльності інституту на основі повного, якісного та оперативного інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу, співробітників інституту відповідно їх інформаційним запитам.
Бібліотекою  користуються 1197 читач, зареєстрованих за єдиним обліком. Обслуговано всіма структурними підрозділами  1715  користувачів. Серед користувачів більшість складають студенти – 823. 
Протягом 2018 року всіма структурними підрозділами бібліотеки видано  54317 прим.
Культурно-просвітницька  робота бібліотеки у 2018 р. проводилась у тісної співпраці з  деканатами, кафедрами та іншими підрозділами інституту, які активно підтримували ініціативи бібліотеки.
Впродовж  року  бібліотекою було організовано і проведено 23 заходи, приурочені українським і світовим знаменним датам, серед яких тематичні зустрічі, тематичні виставки та перегляди літератури (у т. ч. віртуальні).
Стало вже традицією проводити в травні брейн-ринг, присвячений Дню міста. Не став винятком й 2018 рік. Право називатися знавцями рідного міста виборювали чотири команди – команда факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій, факультету економіки та управління, юридичного факультету та команда молодих викладачів і співробітників інституту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Традиційну назву заходу «Кривий Ріг: такий різний і такий улюблений» мала й заочна вікторина, питання якої були запропоновані усім бажаючим на сайті інституту. (http://www.kneu.dp.ua/znayemo-j-lyubimo-ridne-misto/                                     http://www.kneu.dp.ua/peremozhtsi-viktorini-nagorodzheni/ )
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, 28 вересня,  студенти-першокурсники з великим інтересом грали  квест «Vivat Library!». Учасники пройшли кілька випробувань на кмітливість: розгадували логічні завдання і головоломки. В кінцевій точці зустрічі команд – бібліотеці - відбулося знайомство  з бібліотекою, її послугами.                                                             (http://lib.kneu.dp.ua/pershokursnikam-prisvyachuyetsya/         "http://lib.kneu.dp.ua/pershokursnikam-prisvyachuyetsya/2/"http://lib.kneu.dp.ua/pershokursnikam-prisvyachuyetsya/2/ ).
У звітному році складено 1 бібліографічний покажчик; який представлено на сайті бібліотеки.                                                                                (http://dspace.kneu.dp.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/210/1/Бюлетень-авторефератів-дисертацій_2018.pdf )
В січні 2018р., враховуючи інтереси читачів, було прийнято рішення про впровадження в  читальному залі бібліотеці вільного доступу до його фонду. 
Відкритий доступ – це новий виток у обслуговуванні сучасних користувачів, який дозволяє максимально розкрити фонд і наблизити його до користувача.
У звітному році були замінені 2 системних блоки ПК на більш нові модифікації і 3 монітори на ЖК-монітори.

Бібліотека
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глинки
Зберігаючи традиції та впроваджуючи інноваційні технології в бібліотечні процеси, бібліотека академії виконує свою основну місію – сприяння вищому навчальному закладу у виконанні навчально-виховного процесу та науково дослідній роботі. Зміни в інформаційних потребах  спричинили докорінне оновлення характеру і форм послуг, що надає бібліотека.
Бібліотекою  користуються 1652 читачів, зареєстрованих за єдиним обліком. Обслуговано всіма структурними підрозділами  24351  користувачів. Серед користувачів більшість складають студенти – 775. 
Протягом 2018 року всіма структурними підрозділами бібліотеки видано  131591 прим.
На початку нового 2018 навчального року бібліотекою здійснені всі необхідні заходи щодо забезпечення навчального процесу, підготовлені формуляри та зареєстровані студенти 1-го курсу.
Створений інформаційний простір для учасників процесу навчання, який забезпечив доступність інформаційних матеріалів (абонемент, читальний зал). Підготовлені та видані комплекти підручників для I-IV курсів.
 Проведені заходи щодо формування інформаційної культури: знайомство з ЕК бібліотеки (I курс), ознайомлення з можливостями інформаційно-пошукових систем шляхом моніторинга глобальної мережі (II-IV курс). 
Бібліотека академії за підтримки студентів та викладачів запровадила проект: «Самостійне вивчення іноземної мови за допомогою інтерактивних програм». Навчальні інтерактивні комп'ютерні програми дозволяють індивідуалізувати підхід до навчання, забезпечити самоконтроль і самокорекцію пізнавальної діяльності студентів, дозволяють індивідуалізувати навчання,  створюють комфортні умови для самостійної роботи, є засобом підвищення якості навчання. 
На засадах щорічного плану масових заходів бібліотека проводить до знаменних дат традиційні інформаційні і тематичні виставки, заходи з популярізації української культури, народних свят, традицій, звичаїв, один з таких відкритий мікрофон «Ареали поширення обрядових пісень».
За ініціативи студентів бібліотека кожного року проводить «Дні європейської спадщини European Heritage Days», до якого бібліотекою була підготовлена віртуальна екскурсія «Нашого цвіту – по всьому світу».

Голова обласного методичного об’єднання
Директор Наукової бібліотеки ДНУ ім. О. Гончара             С.В. Кубишкіна




