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Науковотехнічна
бібліотека

С

творення, функціонування та розвиток кожного навчального закладу неможливо уявити без скарбниці знань — бібліотеки. Не є виключенням і історія
академії. До моменту організації в 1930 р. ДІБІ бібліотека вже існувала, зокрема у її фондах налічувалося 24 тис. примірників книг і журналів з приватних
колекцій, а також укомплектованих під час започаткування в місті архітектурно-художніх курсів (1913)
і Катеринославського вечірнього робітничого будівельного технікуму (1917). У Статуті Приватного політехнічного інституту, заснованого в 1916 р., у п. 10
було зазначено, що «при институте состоят учебновспомогательные учреждения: библиотека, лаборатории, мастерские…».
Достеменно історія розвитку бібліотеки невідома. Можна припустити, що в перші роки її існування роботу було спрямовано на очищення фондів від
застарілих видань та на реорганізацію закладу. З перетворенням бібліотеки на інститутську відбувалося
ії швидке поповнення новою літературою. В 1934 р.
у книгозбірні налічувалося 63 тис. примірників.
Бібліотеку на той час визначено кращою серед бібліотек ВНЗ Дніпропетровська. У розпорядження бібліотеки було надано понад
268 м², де розмістилися абонемент, книгосховище та інші
відділи. Окремо розташовувався читальний зал. Штат
складав шість осіб.
Першим завідувачем бібліотеки стала Є. І. Воскобойнікова — яскрава особистість,
закохана у світ літератури
та мистецтва. Донька професора Кремлівської лікарні, хрещениця М. Є. Жуковського,
«батька російської авіації», наречена І. О. Буніна, подруга
акад. Д. І. Яворницького, вона
володіла кількома іноземними мовами (німецькою, французькою, італійською), побуваПерший завідувач
ла в багатьох країнах Європи,
бібліотеки
поглиблено вивчала світову
Є. І. Воскобойнікова

л ітературу, театр, музику та живопис. Тому вона всіляко
сприяла розвитку бібліотеки як невичерпного джерела
знань, осередку високої духовності. І тут слід підкреслити, що ці прекрасні традиції продовжували всі наступні
покоління бібліотечних працівників.
Протягом 1941–1943 рр. місто переживало часи
окупації. Фонд бібліотеки, як і фонди інших бібліотек,
за розпорядженням німецької влади було перевезено
до міського університету. Після війни інститут разом
із викладачами повернувся з евакуації до Дніпропетровська. Відразу ж свою роботу розпочали працівники бібліотеки, а саме: С. І. Цюритина, С. Л. Естеркіна
та ін. За часів окупації було втрачено 40–45% книжкового фонду (основний фонд зменшився з 120 000 до
56 268 примірників), до війни забезпеченість книгами
становила 90%, у 1945 р. — 60%. Не було документації, каталогів, обладнання. Приміщення не опалювалося, подвійні рами на вікнах не встановлювалися, папір
не постачався…
Тільки в 1948 р. було завершено інвентаризацію, в
1950 р. складено каталоги. Не вистачало підручників
з основних предметів. Як правило, однією книгою користувалися п’ять-сім студентів. З 1943 до 1950 р. відбувалося відродження бібліотеки.
З отриманням у 1970 р. нового приміщення загальною площею понад дві тис. м2 було сформовано нову
структуру бібліотеки. Відкрилися спеціалізовані читальні зали, абонементи, бібліотечні пункти при кафедрах, гуртожитках та підготовчому відділенні. Вже
у 1980 р. фонд бібліотеки збільшився у шість разів порівняно з передвоєнними роками.
Сьогодні бібліотека має статус науково-технічної.
Тематика фонду багатогалузева: наукова, соціальноекономічна і навчальна; література з природознавства, історії, гуманітарних наук, техніки, з питань будівництва, архітектури та мистецтва (українською,
російською та іноземними мовами). Особливу цінність мають видання XIX — поч. XX ст. В окремому
фонді ПДАБА зберігається спадщина науковців академії, в тому числі тих, хто стояв біля її витоків, зокрема
праці М. О. Буданова, О. А. Гармаша, П. К. Міцкевича,
М. Г. Мазо та ін.
Бібліотека — елемент системи навчання, самоосвіти, а також осередок естетичного та професійного вдосконалення студентів академії. Її діяльність спрямована
на інформаційне та бібліотечне забезпечення і супровід
навчального, наукового і виховного процесів академії.
З 1995 р. бібліотека успішно опановує комп’ютерні
технології. Автоматизованими є процеси комплектування, обробки нових надходжень і ретроспективних
записів. При Центрі саморозвитку та навчання студентів ПДАБА з 2008 р. працює електронний читальний
зал. Для обслуговування студентів та викладачів Інституту безперервної фахової освіти з 2012 р. функціонує абонемент електронної видачі документів. Велике
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значення надається створенню електронних ресурсів
для засвоєння навичок самостійної роботи студентів.
Обслуговування ведеться з використанням електронного каталогу, повнотекстових баз даних. Загальна
кількість власних баз даних — 18. У 2008 р. відкрито
віртуальний читальний зал із виходом до бази даних
електронної бібліотеки дисертацій Російської державної бібліотеки.
Створено 100 автоматизованих робочих місць АБІС
ІРБІС. До сервера бібліотеки мають доступ усі кафедри
академії. Всі підрозділи мають вихід до мережі Інтернет,
у читальних залах — зона Wi-Fi.
Інформаційно-пошуковий апарат бібліотеки представлений електронним каталогом та системою карткових каталогів і картотек. Система карткових каталогів
і картотек включає: службовий, абетковий та систематичний каталоги, каталоги періодичних та продовжуваних видань; картотеки дисертацій, авторефератів,
авторефератів за фахом, рідкісних видань, кафедральних методичних посібників, систематичну картотеку
статей. З 1963 р. видається «Каталог наукових праць
і публікацій учених академії», з яким можна ознайомитися в електронному вигляді на кожній кафедрі.
Щорічно всі структурні підрозділи бібліотеки обслуговують понад 18 тис. користувачів, які отримують 600 000 примірників документів на різних носіях
інформації.
Спільно з кафедрами бібліотека проводить моніторинг стану використання фондів, готує довідки щодо
забезпечення навчальною літературою для акредитації
спеціальностей академії.
У бібліотеці впроваджено комплекс заходів інформаційного обслуговування, а саме: Дні

Народилася 19 травня
1961 р. у м. Дні
про
пет
ровську.
У 1982 р. закінчила
Рівненський державний
інститут культури за спе
ціальністю
«Бібліотеко
знавство і бібліографія»
та здобула кваліфікацію
«бібліотекар-бібліограф».
Свій трудовий шлях
Наталія Анатоліївна роз
почала у 1980 р.: спо
чатку — бібліотекарем,
а потім — старшим біблі
Дорофєєва
отекарем у міській цен
Наталія Анатоліївна
тралізованій бібліотечній
Директор бібліотеки
системі.
З 1985 р. працює в біб
ліотеці академії. Обіймала посади: завідувача сектору
відділу комплектування, головного бібліотекаря абоне
мента навчальної літератури, заступника директора.
З 2007 р. — на посаді директора.

першокурсника; Дні дипломника; Дні кафедр; Тижні інформації; вибіркове і диференційне обслуговування викладачів, науковців; робота з бібліографічним апаратом дисертацій; консультації щодо
використання довідкового апарату; щомісячне видання інформаційних бюлетенів «Нові надходження», які розповсюджуються через локальну мережу
академії тощо.

Завідувач бібліотеки О. О. Нестеренко та бібліотекар О. М. Уляновська, 1960 р.
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Колектив бібліотеки, 1974 р. Зліва направо: перший ряд: О. С. Науменко, В. Романець, М. Н. Дмітрієва,
Т. Н. Канцибко, Р. М. Корецька, Є. В. Бекетова; другий ряд: В. І. Щьолокова, Т. В. Григоренко,
В. Владикіна, І. Папиріна, С. Гончаренко, Л. І. Ярова, А. В. Лісогор, Н. Г. Павловська,
Н. С. Брусан, Л. В. Мічуріна, Л. Я. Рибалко
Бібліотека стала інформаційним центром, що не
тільки надає інформацію, але і є активним учасником створення інформаційних джерел, різноманітних за формою та змістом видань, які відображають
результати науково-дослідної і видавничої діяльності академії. До складу бібліотеки включено редакційний відділ академії, в її структурі виокремлено інформаційно-аналітичний сектор. Співробітники беруть
безпосередню участь у виданні «Вісника ПДАБА»:
вичитують та корегують авторські статті; редагують,
перекладають та транслітерують пристатейні списки
літератури, перевіряють або перекладають анотації,
складають макет. На платформі «Open Journal System»
створено та підтримується сайт журналу (сьогодні
видання включено до наукометричних баз і міжнародних бібліотек).
Бібліотека надає відомості для звітів, а саме:
аналіз активності публікування авторів і академії, статистику за даними наукометричних баз, імпакт-чинник журналів, створення авторських профілів. Значне місце у діяльності бібліотеки посідають

культурно-просвітницькі заходи, де використовуються різноманітні методи і форми інформації та популяризації літератури: години книги, презентації книг,
бібліографічні огляди, літературні читання. Тематика заходів враховує плани навчально-виховного процесу, пам’ятні та знаменні дати, запити та побажання
користувачів-студентів.
Протягом 30 років візитівкою бібліотеки є Клуб
шанувальників літератури та мистецтва «Джерело»,
який тривалий час очолював доцент кафедри архітектури Г. І. Луста. У клубі відбуваються зустрічі з мистецькими особистостями міста, літературні вечори,
презентації книг, особливо ефективно працює форма пізнавального характеру — творчий портрет вченого та студента, в якому розкривається світ їхніх
захоплень.
У 2011 р. завідувачу відділу культурно-масової роботи бібліотеки С. І. Данченко присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник культури України» за
вагомий внесок в естетичне та патріотичне виховання студентської молоді.

Абонемент навчальної літератури,
1970 р.

Абонемент навчальної літератури. Завідувач сектору
Л. Я. Рибалко
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Колектив бібліотеки. Зліва направо: перший ряд: О. С. Жаворонкова, О. І. Попова, О. А. Можейко,
Н. А. Дорофєєва, О. В. Толкачова, Т. В. Григоренко, Л. О. Павлюк, Т. І. Молчанова, Н. В. Каплун; другий
ряд: І. Ю. Луніна, С. А. Дєєва, С. О. Огеренко-Фрол, С. Г. Довженко, Л. М. Бургомістрова, Т. М. Коваль,
Н. Г. Солодовнік, Т. Ф. Апреленко, А. О. Трощинська, О. В. Капленко, І. В. Тюлєнєва, С. А. Соседко,
М. Є. Мілявська, Т. Г. Сідякіна, Л. С. Гончаренко, Н. В. Мальцева, Г. О. Мушинська, Т. О. Мацик
Розвиток бібліотеки неможливо уявити без натхненної праці фахівців різних поколінь, серед яких:
О. О. Нестеренко (директор бібліотеки, 1959–1985 рр.),
Н. Г. Павловська (директор бібліотеки, 1985–2007 рр.),
Г. Л. Бережна (завідувач відділу книгосховища, 1960–
1987 рр.), Н. С. Брусан (завідувач довідково-бібліографічного відділу, 1968–1988 рр.), Т. В. Григоренко (завідувач відділу навчальної літератури, з 1971 р.), Н. Т. Радчук
(провідний бібліотекар абонементу художньої літератури, 1974–2006 рр.), С. О. Огеренко-Фрол (завідувач сектору навчального відділу, з 1975 р.), Л. Я. Рибалко (завідувач сектору абонементу навчальної літератури,
1972–2005 рр.), М. Є. Мілявська (головний бібліограф,
1977–2013 рр.), В. Є. Ілющенко (провідний бібліотекар
відділу комплектування, 1964–2007 рр.), Л. О. Павлюк
(завідувач відділу наукової обробки та організації каталогів, з 1981 р.) та ін.
Враховуючи досвід минулого, сьогодні бібліотека,
попри всі труднощі, розвивається, впроваджує нові
технології та ефективно використовує існуючі й потенційні можливості.

Читальний зал для студентів.
Провідний бібліотекар С. А. Дєєва

День студентів у бібліотеці. Куратор групи, доцент кафедри будівельних та дорожніх машин В. І. Пантелеєнко
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