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НТБ в цифрах

Приміщення — 2 

Площа — 10734 м²

Читальні зали — 6 

Працівники — 104 (4 канд. наук)

Фонд бібліотеки — 1845854 од. зб.

ЕК — 516281 запис

ЕНА — 37106 записів

АБІС — УФД/Бібліотека



НТБ в цифрахКористувачі — 18933

Відвідування бібліотеки — 207045

Звернення до веб-ресурсів — 349677

Видано документів — 1001840 

(в т. ч. 456159 електронних )



Аналіз та моніторинг виробничих процесів

аналіз звітів, планів

зміни

у напрямах роботи

відділів

перерозподіл кадрів

підвищення 
кваліфікації

розробка
регламентувальної

документації загального
та технологічного

характеру 



Документи спільного користування для поточного планування та 
звітності з використанням сервісів хмарних технологій



Розроблено і впроваджено

: 

Локальний 
електронний сервіс 

з роботи із 
читацькими 

формулярами

ліквідація 
існуючої 

заборгованості 

моніторинг 
використання 

фонду

спрощення
процесу

підписання
обхідних

листів

запобігання  
поточної 

заборгованості



Розроблено і впроваджено

: 

Запропонуй до 
фонду

актуальні 
пропозиції 

відповідно до 
навчального та 

наукового 
напрямів 

діяльності 
університету

співпраця з 
кафедрами

комплектування 
фонду

аналіз 
видавничого 

ринку



Автоматизована перевірка фонду на наявність

2017 р.

Зчитування штрих-кодів 

документів (у т. ч. за допомогою 

мобільного додатку “LoMag

Barcode Scanner to Excel”)

Формування списків відсутніх 

інвентарних номерів за ознакою 

місця збереження 

Зміна місця збереження

Формування актів 

переміщення

Виявлення відсутніх видань

Оперативність і швидкість

2018 р.

Формування Excel таблиці з полів 
УФД

Зчитування штрих-кодів 
документів

Ідентифікація та формування 
списку видань:

- редагування записів;

- друк штрих-кодів (відсутні або 
пошкоджені).



Автоматизована перевірка фонду на наявність



Розроблено і впроваджено

Новий веб-
сайт

Розроблено проксі-
сервер для віддаленої

роботи

Підготовчі 
роботи з 

переходу на нову 
АБІС Koha



Нові послуги



Інформаційний супровід дослідження

Систематичне інформування

вчених, дослідників, співробітників

Національного університету

«Львівська політехніка» про появу

нової інформації у відповідній

предметній області.

Кількість абонентів — 55

Інститути — 10

Інформаційні листи — 280

Пошук інформації здійснюється у 
вітчизнянних та закордонних ресурсах:

—власні бази даних Львівської 
політехніки;

—передплачувані бази даних;

—бази даних, до яких бібліотека надає 
тестовий доступ;

—Наукова періодика України;

—Наукова електронна бібліотека 
періодичних видань НАН України;

—електронні архіви вищих навчальних 
закладів;

—Google Scholar;

—Directory of Open Access Journals 
(DOAJ);

—електронні архіви закордонних вищих 
навчальних закладів та наукових установ;



Підтримка «Академічної доброчесності»

Формування рейтингу 
науково-викладацького 
складу НУ «Львівська 
політехніка» (вересень, 2017 р.)

Допомога у формуванні 
наукової звітності у  
Електронному локальному 
ресурсі «Sciens LP» (понад 10 
тис. записів) та відповідне 
формування БД 

«Праці вчених Львівської 
політехніки» в УФД



Підтримка «Академічної доброчесності»

Підтвердження факту публікації монографій, 
навчальних посібників, статей здобувачів вченого 
звання та наукового ступеня (квітень, 2018 р.)

Перевірка факту публікації а також статусу 
видань та  редагування бібліографічних списків



Інші послуги

Тематичні 
екскурсії

•для різних груп 

відвідувачів;

•розширена тематика

Тематичні 

виставки

• супровід міжнародних 
наукових конференцій



Культурно-просвітницька робота

Наукові фестини Ніч у бібліотеці

Благодійний ярмарок 

Всеукраїнський диктант
Міжнародний Тиждень 

Відкритого Доступу

Еко-вікенд



«Дні Японії у Львівській 
політехніці»

Комплексний захід

Модні дефіле колекцій 
одягу «Купання в звуках Гонгів у 

Львові»

Музичний захід

Новації у культурно-просвітницькій роботі



Проекти

«Політехніка
читає» «Fresh Reading Lviv»

«Архітектура
Львова»



Проект «Архітектура Львова»



Перспективи

-Впровадження нових послуг;

-Перехід на нову АБІС;

-Розроблення електронного читального залу;

-Збереження фонду рідкісних і цінних видань шляхом 
реставрації та оцифрування, створення реставраційного 
відділу;

-Трансформація бібліотечного простору та відповідна зміна 
структури бібліотеки



Студентська бібліотека 



Реновація приміщень бібліотеки



Наукова бібліотека 



Реновація приміщень бібліотеки



БІБЛІОТЕКА + до Карми



Дякуємо за увагу !


