
Завдання бібліотеки: оскільки бібліотека як інформаційний центр 

покликана гарантувати ефективне і комплексне обслуговування всіх 

напрямів складного наукового процесу, швидко і цілісно надавати для 

ознайомлення увесь нагромаджений інформаційний матеріал, то працівники  

бібліотеки  зробили усе можливе для забезпечення потреб користувачів у  

документації. У своїй роботі  ми керувалися відповідними науково-

методичними документами, рекомендаціями, матеріалами  ЦНСГБ, наказами 

керівництва інституту, проханнями науковців, побажаннями відвідувачів  

бібліотеки, технічними можливостями. 

  Бібліотечне обслуговування користувачів: упродовж минулого року 

робота бібліотеки як інформаційного центру здійснювалася шляхом 

активізації бібліотечного інформаційного забезпечення користувачів усією 

наявною документацією, літературою, наданням усних довідок і 

консультацій, виконанням  бібліотечних запитів. Проводили групові та 

індивідуальні інформування та консультації біля каталогів та картотек на 

абонементі та в читальному залі, де організовано вільний доступ до стелажів 

та столів з новими надходженнями. Надавали допомогу у пошуку  матеріалу 

за тематичними та галузевими напрямами, здійснювали індивідуальний 

підбір літератури для різних категорій читачів (аспіранти, студенти, школярі, 

фахівці з інших установ, фермери-початківці). Щоквартально поновлювали 

новими надходженнями літератури (журнали, рекомендації, монографії, 

друкована продукція наукових видань нашої установи, рекламні буклети 

тощо) стелажі, столи, виставкові полиці та вивішували на інформаційну 

дошку повідомлення про надходження до бібліотеки новинок. 

             Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування: 

форми і методи обслуговування за допомогою алфавітного та 

систематичного каталогів, а також усього наявного довідкового апарату, 

книжкових виставок, презентацій, перегляду архівних матеріалів  у роботі 

будь-якої бібліотеки залишаються і до сьогодні незмінними. Саме тому 



робота бібліотеки впродовж року була спрямована на систематизацію, 

редагування, реєстрацію усіх картотек та каталогів, друкування та 

дублювання карточок до усіх наявних картотек, оперативно здійснювалися 

вливання карток та вилучення, заміна зношених. Постійно вели режим 

шифрування статей за системою УДК та авторських таблиць. Для найбільш 

ефективного користування довідковим апаратом постійно проводимо 

консультації, пояснення, надаємо поради, як максимально швидко знайти 

потрібний документ у книжкових та журнальних фондах через наявні 

каталоги та картотеки. 

     Для ознайомлення користувачів  бібліотеки з новими надходженнями 

до фондів ми організували на абонементі та в читальному залі виставкові 

столи та стенди, тематичні стелажі та полиці, де в повному обсязі було 

представлено усю наявну друковану продукцію (як нашого інституту, так і 

інших установ сільськогосподарського профілю), періодичні та продовжувані 

видання (журнали, наукові збірники), рекомендації, матеріали конференцій, 

монографії, автореферати, рекламні буклети тощо. Ефективно 

використовували при цьому літературу, яка надходила за безкоштовним 

книгообміном. 

         Завдяки дошці інформаційних оголошень усі охочі (працівники інших 

установ, господарники-початківці, фермери, приватні підприємці, які 

цікавляться новинами захисту рослин, органічним землеробством, питаннями 

ветеринарної медицини, годівлі та вирощування молодняку, розведенням 

ВРХ) мали змогу впродовж року отримати вичерпну інформацію (завдяки 

вільному доступу до виставкових столів, стелажів) та скерування в той чи 

інший відділ інституту за допомогою та консультацією. Разом з відділенням 

науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної 

власності беремо активну участь в організації та забезпеченні усіх заходів, 

які проходять у нашій установі, виставковою та інформаційною літературою, 

спеціально підібраною за тематикою заходу. 



Формування та збереження фонду: найважливішою складовою 

діяльності будь-якої  бібліотеки є формування та комплектування фонду, а 

від якісного та кількісного його зростання, повноти залежить рівень 

інформаційного, бібліографічного обслуговування, повного і максимального 

задоволення потреб читачів. Основною і пріоритетною метою формування 

фонду є досягнення відповідності його тематичному складу, науковим 

завданням, які покликані вирішувати сьогоденні потреби науки і техніки. 

Прикро, але за браком належного фінансування наукові бібліотеки 

позбавлені можливості формувати і комплектувати фонди відповідно до 

вимог часу, дбати про кількісне та якісне зростання. 

     Відповідно до побажань науковців та керівництва ми провели 

передплату періодичних видань на суму 33 тис. грн.   

 Електронна адреса бібліотеки: bibliotekains@gmail.com 
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