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розширена Вчена рада ХДНБ ім. В. Г. Короленка 
26 грудня 2016 р. 

Головний координатор 
дослідження – 

 відділ обслуговування 
користувачів 

Організаційно-методична підтримка 
дослідження, проведення он-лайн 

анкетування - відділ науково-
методичної роботи 



Склад дослідницької групи з вивчення потреб користувачів 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

(фахівці з 12 структурних підрозділів книгозбірні ) 

• відділ обслуговування користувачів, 
• відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка, 
• відділ інформаційно-бібліографічної роботи, 
• відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків, 
• відділ міжбібліотечного абонементу та електронної доставки 

документів, 
• відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів, 
• кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної, 
• науково-дослідний відділ документознавства, колекцій рідкісних 

видань і рукописів, 
• соціокультурний центр, 
• відділ наукового формування документних ресурсів і 

документообміну, 
• відділ наукової організації і використання основного фонду, 
• відділ науково-методичної роботи 





«Порядок проведення анкетування 
в ХДНБ ім. В. Г. Короленка» 

розширене засідання дослідницької групи з вивчення потреб 
користувачів, 13 квітня 2017 р. 



«Анкетування в ХДНБ ім. В. Г. Короленка: перші результати, 
PR-кампанія, звітність» 

друге засідання дослідницької групи з вивчення потреб 
користувачів, 16 травня 2017 р. 



відділ міжбібліотечного 
абонементу та 

електронної доставки 
документів 

відділ літератури 
іноземними мовами та 
міжнародних зв’язків 



кабінет бібліотекознавства 
імені Л. Б. Хавкіної  

У зоні обслуговування 
користувачів у друкованому 
вигляді  -  оголошення про 
проведення дослідження 

«Інформаційні потреби і запити 
користувачів ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка з позицій 
моніторингу» 





Слайдер «Он-лайн-анкетування щодо покращення 
роботи бібліотеки»  

на сайті Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка 
до 2 серпня 2017 р. 

http://korolenko.kharkov.com/ 





кабінет бібліотекознавства 
імені Л. Б. Хавкіної  

 

https://www.facebook.com/767536993339974/photos/a.774295292664144.1073741829.767536993339974/1351188558308145/?type=3&theater 









https://www.facebook.com/groups/klik55/permalink/1161358747323507/ 

Інтернет-клуб “КЛІК” 



Науково-бібліотекознавчий лекторій: 
Інтерактивний історико-інформаційний тур 

 для студентів 1 курсу (22 травня) 

кабінет бібліотекознавства 
імені Л. Б. Хавкіної  



кабінет бібліотекознавства 
імені Л. Б. Хавкіної  

Науково-бібліотекознавчий лекторій: 
колоквіум зі спецкурсу «Інтелектуальні інформаційні 
системи» для студентів 5 курсу заочного відділення 

факультету «Соціальні комунікації» ХДАК (11 травня) 



воркшоп в Центральній 
бібліотеці імені А. П. Чехова 
Індустріального району міста 

Харкова (31 травня) 

кабінет бібліотекознавства 
імені Л. Б. Хавкіної  

відділ науково-методичної 
роботи 



відділ науково-інформаційного 
забезпечення інноваційних процесів 

День патентознавця 
«Міжнародна реєстрація товарних знаків» (4 травня) 

Лекція «Микола Дмитрович 
Пільчиков – великий вчений, 

винахідник в галузі 
радіотехніки: (до 160-річчя 

від дня народження)» 
(11 травня) 



відділ «Україніка» 
ім. Т. Г. Шевченка 

засідання клубу 
«Краєзнавець», тема 
краєзнавчих читань 

«Краєзнавство: наука чи 
громадський рух» 

(26 квітня) 



У межах проекту «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP), який 
реалізується відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, 
тренерами відділу обслуговування користувачів надано консультації щодо 

заповнення онлайн анкети під час занять курсів з основ комп’ютерної 
грамотності для людей старшого віку (в рамках соціального проекту «50+»)   



25 квітня 2017. Інтернет-клуб “КЛІК” 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/907.html 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/906.html 



відділ інформаційно-
бібліографічної роботи  

Анкетування 
проводилось під час 

курсів з основ 
комп’ютерної 

грамотності  в рамках 
реалізації грантового 
проекту «Підтримка 

територіальних громад 
України у зв’язку зі 

збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених 

осіб»  
(21 березня; 

6 квітня)  
 



відділ літератури іноземними мовами та 
міжнародних зв’язків 

Анкетування 
на засіданнях клубів 

19 травня засідання клубу «PolyglotClub 
Kharkiv» з носієм американської 
англійської мови Флойдом Сілкоттом. Тема 
заходу – «Languages in the world / Мови в 
світі» http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/970.html 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1739436556354800&id=1517407315224393  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1739436556354800&id=1517407315224393


відділ літератури іноземними мовами 
та міжнародних зв’язків 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1739956082969514&id=1517407315224393  

Анкетування 
на засіданнях клубів 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/972.html 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1739956082969514&id=1517407315224393


відділ літератури іноземними мовами 
та міжнародних зв’язків 

http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/965.html 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1739885956309860&id=1517407315224393  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1739885956309860&id=1517407315224393


відділ літератури іноземними мовами та 
міжнародних зв’язків 

Анкетування 
на засіданнях клубів 

21 травня у читальному залі відділу 
літератури іноземними мовами та 
міжнародних зв’язків відбувся вечір «Травень 
переможний. Пам’ятаймо!». Організатори 
зустрічі – члени харківського міського 
есперанто-клубу «Ардо». 



http://bit.ly/2jJtuW0 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=3516 



https://www.slashgear.com/nearables-want-to-bring-ibeacon-context-to-your-daily-life-21342251/ 

https://bluubeam
.com

/pages/aw
esom

est-beam
s 



http://cargocollective.com/andischuster/filter/Library-Compass/Hovedbiblioteket-Kobenhavn 



https://www.pinterest.com/pin/336714509622092003/ Quint Buchholz «Листопадовий ранок», 1990 

МРІЄМО … СПОДІВАЄМОСЯ … 



ВТІЛЮЄМО!  

https://www.pinterest.com/pin/8936899242026514/ 
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