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ково-дослідної краєзнавчої діяльності НБ МДУ», «Кирпич-

ный стиль в Мариуполе», «З досвіду проведення краєзнав-

чих екскурсій» тощо. Своїми працями Олена Василівна 

популяризує історію Маріуполя та краєзнавчу діяльність, 

перетворюючи речі звичного навколишнього середовища 

на предмет унікального наукового відкриття. 
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нича продукція, яку розроблює та випускає відділ збері-

гання фондів.  

Мета цієї продукції – допомога працівникам бібліо-

теки у питаннях збереження документного фонду на всіх 

етапах його організації та використання і подовження 

максимального терміну використання документного фонду 

НБ МДУ. 

Основними виданнями відділу є методичні матеріали 

та пам’ятки, які були оформлені протягом останніх років. 

Працівниками відділу розроблено «Методику вивчен-

ня фізичного стану документного фонду НБ МДУ», яка 

пропонує етапи проведення обстеження фізичного стану та 

виявлення характеру пошкодження документів, на підставі 

чого заповнюється Паспорт фізичного стану документа, а 

загальні відомості про фізичний стан фонду вказуються у 

Паспорті збереження документного фонду бібліотеки. Це 

дозволяє отримати загальну картину стану фонду в цілому 

та прогнозувати подальше планування заходів з його від-

новлення, а також оцінювати матеріальні витрати на їх 

реалізацію. 

Дана Методика була опрацьована на навчально-прак-

тичному семінарі для працівників НБ МДУ, на якому були 

розглянуті матеріальна конструкція книги, характер по-

шкодження документів, а також надані рекомендації щодо 

вивчення фізичного стану документів, підтримки норма-

тивних режимів зберігання документів тощо. 

Для працівників бібліотеки була розроблена «Пам’ят-

ка про матеріальну відповідальність за збереження фонду», 

яка регламентує їх права та обов’язки, дотримування ними 

встановлених правил обліку, зберігання та використання 

бібліотечного фонду, а також їх відповідальність за шкоду, 

заподіяну внаслідок невиконання покладених на них тру-

дових обов’язків.  

Після створення в НБ МДУ Фонду рідкісних та цін-
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них книг (далі – ФРЦК) були розроблені та надруковані 

пам’ятки:  

- «Пам’ятка про порядок експонування та копіювання 

документів Фонду рідкісних та цінних книг НБ МДУ», 

яка визначає умови збереження книжкових пам’яток на 

виставках та оглядах літератури тощо та правила виго-

товлення копій на документи ФРЦК; 

- «Пам’ятка про порядок користування документами 

ФРЦК», яка визначає для читачів правила користування 

документами фонду. 

Видавнича продукція відділу зберігання фондів стала 

підґрунтям для написання статей «Створення наукового 

документного книжкового фонду НБ МДУ», в якій розгля-

нуті етапи і проблеми формування наукового книжкового 

фонду бібліотеки, а також питання його збереження [1], та 

«Методичні рекомендації щодо вивчення фізичного стану 

документного фонду бібліотеки», яка розглядає вивчення 

фізичного стану фонду як однин з ключових напрямків 

роботи бібліотеки щодо його збереження [2]. 
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Видання містить тези доповідей, у яких охаракте-

ризована видавнича діяльність окремих бібліотек Маріуполя, 

відображено особливості використання програмного забез-

печення під час створення й редагування видавничої продукції 

та інтеграції електронних копій видань у міжнародний 

інформаційний простір, роль університетських бібліотек у 

редакційно-видавничій діяльності ВНЗ, тощо. 

Видання рекомендовано співробітникам бібліотек, а 

також всім, хто цікавиться напрямами діяльності бібліотек 

різних систем та відомств. 
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