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ВІДДІЛ АБОНЕМЕНТІВ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Сучасна бібліотека ВНЗ - це інформаційний центр, що надає 

користувачам послуги як всередині будівлі, так і за його межами через 

Інтернет. Це робота з книгою та інформацією, спілкування і дозвілля, 

розвиток інтелектуального та творчого потенціалу читачів. У вишах роль 

бібліотек завжди була надзвичайно важлива, як і зараз, а сучасні 

інформаційні технології модернізують бібліотеки, допомагаючи молоді 

здобувати нові знання. 

Інформатизація суспільства, реформування освіти потребують інших 

підходів до організації системи менеджменту якості, спрямованості на 

розвиток та вибір нових форм і методів діяльності бібліотеки для 

задоволення інформаційних потреб читачів. Це дає можливість бібліотеці 

вишу заявити про себе та своє місце у структурі ВНЗ. 

Зараз відділ абонементів – є науковим, навчальним, інформаційним, 

культурно-освітнім підрозділом  Наукової бібліотеки Національного 

університету «Одеська юридична академія». Абонемент – колектив 

однодумців, відданих бібліотечній справі. У ньому органічно поєднано 

досвід старшого покоління з ентузіазмом молодих. 

А розпочиналася робота відділу ще у далекому 1997 році, коли була 

створена наша бібліотека. На той час це був просто сектор обслуговування. 

Але попит на навчальну літературу у студентів був настільки великим, що 

сектор  став розвиватися дуже швидко. Співробітники шукали нові підходи 

до процесу обслуговування, використовували всі можливі шляхи 

задоволення потреб своїх користувачів, постійно вивчали читацький  попит,  

приймали участь у комплектуванні книжкового фонду, своєчасно  стежили за 

рівноцінною заміною втрачених книг. Треба наголосити, що керівництво 

Академії виділяло великі кошти на розвиток бібліотеки. Тому кількість 



літератури швидко зростала, а згодом, бібліотека отримала нові площі і 

прекрасний ремонт. Сектор абонементів переїхав в чудове відремонтоване 

приміщення, а у 2005 році був перетворений у відділ. Поступово, з  метою 

забезпечення повноти, доступності й оперативності інформації та в інтересах 

свого користувача у відділі абонементів, у складі  бібліотеки , з  2005р. було 

розпочато роботу по запровадженню комп’ютерної програми «Unilib».  

На даний час розширення можливостей інформаційних технологій 

дозволило запропонувати читачам  більш швидкий і чіткий процес 

обслуговування за пін-кодом .  

Працівники відділу намагаються охопити бібліотечним 

обслуговуванням всі категорії читачів. З метою 100%-го охоплення, всі 

зараховані студенти записуються в навчальний абонемент згідно з наказами 

про зарахування. Нові читачі ознайомлюються з правилами користування 

абонементом. На початку семестрів всі бажаючі отримують комплект 

літератури на семестр відповідно до навчальних планів. 

В науковий і художній абонемент студенти записуються самостійно за 

власним бажанням. Співробітники відділу регулярно ведуть роботу по 

вивченню читацького попиту на літературу. Головний бібліотекар аналізує 

забезпеченість навчального процесу підручниками та посібниками, а також 

стежить за забезпеченням нових дисциплін.  

Протягом навчального року діє видача літератури на короткий термін 

(до 10 днів). Дана форма бібліотечного обслуговування дуже популярна, 

тому що дозволяє широко використовувати книжковий фонд. Також це дає 

можливість забезпечити більшу кількість бажаючих необхідною 

літературою, що важливо в контексті високих цін на книги. 

Під керівництвом зав. відділом систематично ведеться робота по 

збереженню фонду абонементу. З читачами, які не виконують терміни здачі 

літератури, проводяться бесіди. Щосеместрово складаються списки 

боржників і передаються в деканати. Спільно з відділом кадрів ведеться 

робота по контролю здачі літератури читачами, які закінчують навчання. 



Величезні зусилля докладаються для повернення або заміни книг, 

боржниками, такими, що втратили зв'язок з Університетом. Це дає прекрасні 

результати. Щорічно ми повертаємо сотні книг назад у свій фонд. 

Крім того, проводиться активна робота по заміні втраченої читачами 

літератури. 

Завдяки всім цим зусиллям ми не тільки не накопичуємо борги читачів, 

що означає втрату частини фонду, а й отримуємо можливість додатково 

комплектуватися необхідною літературою. Щорічно складаються акти на 

списання і прийом літератури близько 1000 екз. 

Таким чином, відділ абонементів постійно удосконалює свою роботу з 

метою покращення обслуговування своїх читачів. 

В тому, якою університетська бібліотека є сьогодні, звичайно, немала 

заслуга Президента НУ «ОЮА» Ківалова С.В., керівництва Університету, а 

також колективу бібліотекарів-професіоналів на чолі з незмінним 

директором Солодухіної М.М..  

Пройшовши 20-річний шлях, зберігаючи традиції та постійно 

удосконалюючись, бібліотека з оптимізмом дивиться у майбутнє. У ювілей 

бібліотеки працівники прагнуть відповідати вимогам сучасного вищого 

навчального закладу, постійно підтримувати імідж бібліотеки й бібліотекаря. 

 

 

 


