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2 Всі дороги ведуть до бібліотеки ВІТІ 

В бібліотеці продовжуються роботи з її реорганізації, виконується постійне 
забезпечення навчального процесу інституту необхідною літературою, проводяться 
поточні і планові роботи. 



3 Статистичні показники роботи бібліотеки 

Станом на квітень 2021 року бібліотека налічує понад 202 895 примірників 
літератури. Бібліотека має такі середні показники роботи за рік, що минув (2020)׃ 
- відвідування – 13 289;
- книговидача –39 903;
- кількість користувачів –1 804.



Діджиталізація бібліотечної справи 4 

1. Тривають роботи над електронною бібліотекою.
2. Колектив бібліотеки підвищив свою кваліфікацію участю у програмі

«Діджиталізація бібліотечної справи: інструменти та методи реалізації».
3. Здійснене підключення до Центрального репозиторрію ресурсів СДН ЗСУ

(Електронна бібліотека – 6 234 видання). 
4. Сплановано створення в розділі Організація підрозділу ВІТІ та розміщення

видань Військового інституту 2016-2020 років. 



Фонд літератури з грифом ДСК 

 

5 

Фонд літератури з грифом ДСК (близько 8 тис. примірників книг) – переміщено в 
інше приміщення, відбувається переоблік з метою списання непотрібної 
літератури.  
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Фонд літератури читального залу 6 

     Завершені роботи з облаштування читального залу бібліотеки. Фонд літератури 
з читального залу понад 14 600 примірники книг, періодичні видання, дисертації, 
фонд цінних та рідкісних книг й інше майно бібліотеки було переміщено з 
четвертого поверху на перший до книгосховища. 
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7 Стан читального залу 
 

1. Розміщені ПЕОМ під'єднаних до мережі Інтернет. 
2. На ПЕОМ містяться електронні книги авторами яких є викладачі нашого 
інституту. 
3. Читальний зал забезпечений логіном та паролем доступу до Електронної 
бібліотеки ЦР СДН ЗСУ. 
4. Читальний зал дозволяє ознайомитися зі свіжою пресою, переглянути 
книжкові виставки або ж самостійно підготуватися до занять. 
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8 Облаштування входу до бібліотеки 
 

      Щоб забезпечити зручні та комфортні умови відвідування бібліотеки було 
облаштовано для роботи користувачів навіть коридор. В ньому пофарбували стіни і 
розмістили кілька виставок книг, поставили столи та стільчики, знайшли місце для 
стелажа з буккросингом. В цьому ж таки коридорі були замуровані двері які вели до 
однієї з аудиторій інституту, тепер ці двері ведуть до читального залу бібліотеки. 
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9 Поповнення фонду новими виданнями 

      Проводиться  багато робіт пов’язаних з фондом бібліотеки, робляться нові та 
поповнюються новими матеріалами постійно діючі виставки літератури. 
Книгозбірня наповнюється новими та сучасними як фаховими так і розрахованими 
для загального розвитку користувачів виданнями, які надходить з друкарні ВІТІ та 
інших організацій. 



10 

       29 січня цього року наша бібліотека отримала в дарунок від Громадської 
організації «Реформація»у рамках проекту «Військо читає» нові цікаві книги у 
кількості 607 шт. В читальному залі відбулася презентація даних книг з участю 
дарувальників та керівництва інституту. 

Проект «Військо читає» 



Бібліотечно-бібліографічна обробка нових надходжень 11 
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      Слід зазначити, що під  час епідемії коронавірусу користувачів в бібліотеці не 
стало менше, але всі заходи та обслуговування користувачів бібліотеки тепер 
здійснюється з дотриманням карантинних обмежень, до бібліотеки можна 
заходити в масці та не більше двох осіб, масові заходи проводимо рідше і 
залучаємо до них не більше двадцяти осіб, як дозволяється і для будь якої іншої 
аудиторії навчального закладу, звичайно ж всі учасники дотримуються маскового 
режиму. 

Дотримання маскового режиму 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


