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НАУКОВО5ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА
ім. проф. Г. К. Суслова

ауково�технічна бібліотека ім. проф. Г. К. Сус�

лова ОНМУ підпорядкована МОН України. Вона

була заснована у 1930 р. як технічна бібліотека

Одеського інституту інженерів водного транспорту. 

Бібліотечний фонд університету — багатогалузевий.

Загальна кількість примірників становить понад 700 тис.

одиниць зберігання навчальної, наукової, методичної

літератури, більше 500 найменувань періодичних видань,

авторефератів та рукописів дисертацій. Бібліотечний фонд

комплектується літературою у сферах транспорту, менедж�

менту, механізації, перевантажувальних робіт, гідротех�

нічного будівництва, організації перевезень та керування

на транспорті, суднобудування, судноремонту, суднових

машин і механізмів, організації митного контролю на

водному транспорті; юридичною, суспільно�політичною

та художньою літературою.

У фонді НТБ зберігається особисте зібрання профе�

сора Г. Суслова, є рідкісні видання з морської тематики:

«История Русско�японской войны» (1906), «Всеобщая

история о мореходстве» (1826), «Судовые движители.

Курсъ Инженернаго училища» (1907) та ін. Бібліотеці

також належать іноземні видання (наприклад, атлас «De

la construction des Ports et Viaducs», Париж, 1870). З 2001 р.

у НТБ діє французька інформаційна комп’ютерна систе�

ма «Liber Media», проведена локальна інформаційна

мережа з доступом до Інтернету. 

У складі бібліотеки працюють: довідково�бібліогра�

фічний відділ, відділ абонементу, сектор науково�техніч�

ної інформації, два читальні зали на 250 місць, відділ об�

робки та комплектування літератури, відділ абонементу

заочного факультету, які між собою пов’язані локальною

мережею. Загальна площа бібліотеки становить 3000 м2.

Довідково�бібліографічний апарат складається з

генерального, алфавітного, систематичного каталогів,

тематичної та систематичної картотек, електронного ка�

талогу періодики, бібліографічних баз да�

них: електронний каталог книг і статей

періодичних видань, електронні тема�

тичні бази.

У різні роки бібліотекою завідували

М. М. Слапак, Р. М. Гребеннікова, ди�

ректори бібліотеки — В. В. Кугій,

Н. А. Костржицька. З 1999 року її очолює

Г. П. Скопцова. Штат НТБ складають

висококваліфіковані працівники в галузі

бібліотечної справи: заступник директо�

ра — І. О. Коваль, завідувачі відділів

НТБ — О. А. Олейник, Н. І. Шевченко,

М. П. Сагайдак, Л. Ф. Бузовська, С. П. Тка�

ченко; завідувачі секторів, бібліографи,

бібліотекарі; ветерани праці Л. М. Прон�

ченко, М. П. Клеймович, Л. В. Кузнецо�

ва, Л. Ф. Бузовська, Л. М. Лашко.

Добрі традиції науково�технічної

бібліотеки продовжує нове покоління

працівників, яке забезпечує якісне і своє�

часне обслуговування читачів. Щорічно,

обслуговуючи понад 7 тис. читачів, бібліо�

тека максимально сприяє підвищенню

рівня навчального та наукового процесів

університету.

Читальна зала бібліотеки ОНМУ

Колектив Науково�технічної бібліотеки. Зліва направо: перший ряд: бібліотекар  
І кат. О. С. Боніс, заступник  директора І. О. Коваль, завідувач сектору 
Т. І. Яковлєва, головний бібліотекар Л. М. Лашко, директор Г. П. Скопцова,
завідувач відділу Л. Ф. Бузовська, провідний бібліотекар С.П. Ткаченко; 
другий ряд: бібліотекар ІІ кат. Л. П. Ярошенко, завідувач сектору 
О. Я. Щербакова, провідний бібліотекар Л. М. Пронченко, бібліотекар Т. Л. Семи�
кіна, завідувач сектору О. В. Познанська, головний бібліограф Г. К. Залапіна,
завідувач сектору С. П. Шестопалова, завідувач відділу Н. І. Шевченко


