
Практика
в НІБУ



Наша практика у Нац�ональн�й
Історичн�й б�бл�отец� України
розпочалася з екскурс�ї.
Прац�вники в�дд�лу
соц�окультурних комун�кац�й
провели наш�й груп� екскурс�ю
в�дд�лами б�бл�отеки. Розпов�ли
про роботу закладу, його �стор�ю,
фонди � не т�льки.



Спочатку був В�дд�л комплектування
та обл�ку документно-�нформац�йних
ресурс�в. В ньому ми провели 3 дн�.
П�д час ознайомлення з роботою
в�дд�лу, нам було названо �
охарактеризовано регламентуюч�
документи. Нам повно було описано
роботу в�дд�лу, його функц�ї, завдання
та особливост�. Також було описано
принцип роботи обм�нного фонду



Описано процес комплектування фонду, процес отримання обов'язкового
прим�рника, шлях отримання дарунк�в б�бл�отекою та процес вилучення
документ�в. Ми отримали детальний опис принципу роботи обм�нного

фонду. Д�зналися про його розстановку, функц�ї, сам процес обм�ну.
Проводили зв�рку нових надходжень з каталогами. Займалися п�дготовкою

документ�в до списання.



Дал� ми в�дв�дали В�дд�л наукового опрацювання фонду �
орган�зац�ї каталог�в � пропрацювали в ньому 2 дн�. Нам
провели детальний опис роботи в�дд�лу, його завдань та

функц�й. Продемонстрували та дали ознайомитися з
документац�єю, що функц�онує у в�дд�л�. Пояснили специф�ку

розстановки карток у картковому каталоз�. 



Розпов�ли про розпод�л книг по форматах(А,Б,В.Г(велик�
книги),М(багатотомн� видання)) 

 Було представлено програму ІРБІС та продемонстровано роботу з
АРМ Каталог�затор. Нами створено дек�лька допис�в для електронного

каталогу
 Нами проводилась п�дготовка отриманих документ�в до передач� в

�нш� в�дд�ли.



Наступним був В�дд�л орган�зац�ї � збер�гання фонду. В
ньому ми працювали найдовше, ц�лих 5 дн�в. В
основному там ми займалися заповнення карток для
переобл�ку книг в фонд�.



Дал� ми день провели у Дов�дково-
б�бл�ограф�чному в�дд�л�. Ми ознайомились з
роботою в�дд�лу, його завданнями, функц�ями та
документами, як� в ньому використовуються.
Нам розпов�ли про специф�ку надання платних
послуг, р�зн� види �нформування користувач�в,
про р�зн� б�бл�ограф�чн� покажчики. Розпов�ли
про роботу над оцифруванням фонду та
етнограф�чну роботу, як власну, так � у сп�впрац�
з �ншими установами-партнерами. 



У в�дд�л� соц�окультурних комун�кац�й нам
було надано пояснення процесу

п�дготовки виставок: пошук л�тератури,
оформлення тексту та на стенд�/сайт�.

 Кожним практикантом була отримана
тема � по н�й п�дготовлен� власн� матер�али

для в�ртуальної книжкової виставки. 
 



Також ми в�дв�дали В�дд�л обслуговування
користувач�в. Нам було продемонстровано роботу
пункту реєстрац�ї користувач�в та заповнення
в�дпов�дних пол�в в програм� ІРБІС. Ще ми глибше
вивчили роботу в читальному зал� � проводили
перев�рку наявност� книг у сховищ� з картками.



На завершення ми в�дв�дали В�дд�л
телекомун�кац�йних технолог�й та
електронних ресурс�в. Там ми
побачили у робот� техн�ку для
оцифровки документ�в та �нше
важливе робоче приладдя.



Практика проходила пл�дно та
ц�каво. У кожному в�дд�л� ми
здобували нов� практичн�
навички та вивчали важлив�
робоч� процеси, до яких нас
не р�дко долучали. 



Дякуємо за увагу!


