
Пояснювальна записка до статистичних показників
роботи бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області за 2017 рік

Наукова бібліотека
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара перейменовано в Дніпровський національний університет імені О. Гончара (Наказ МОН України № 314 від 27.02.2017 р.)
Головні напрямки діяльності бібліотеки у 2017 році:
	надання доступності документів та інформації з метою покращення навчального процесу і наукової діяльності на основі максимального задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу і студентів;
	впровадження і якісне забезпечення комплексу інформаційно-

бібліотечних послуг для користувачів; 
	пропагування серед академічної спільноти потенційних можливостей 

бібліотеки.
Кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком становить 12302 осіб. Обслуговано всіма структурними підрозділами бібліотеки 40631 користувачів. За звітний період кількість відвідувань становило 280537 од., книговидача – 1000094 примірників. У порівнянні з попереднім роком зменшились статистичні показники, що пов’язано із закриттям спеціальної бібліотеки на фізико-технічному факультеті,  переміщенням факультетської бібліотеки № 5 до іншого корпусу університету на зимовий період та скорочення графіку обслуговування користувачів Наукової бібліотеки.
Приорітетність у роботі бібліотеки надавалась процесу ведення електронного каталогу, репозиторію, створенню локальних та застосування міжнародних наукометричних БД. Протягом року користувачі бібліотеки мали можливість працювати з BioOne (біологічна література), Вeta-версією ЕСУ, «Інформаційним  бюлетенем» Центру Разумкова, BiblioRossica (760 новинок англійською та російською мовами), SciFinder (хімічна література). З кінця року бібліотека отримала безкоштовний доступ до наукометричних баз даних Web of Science (WOS), Scopus, міжнародної патентної БД Derwent Innovation, що розміщено на платформі Web of Science. Бібліотечні працівники допомагають користувачам як зареєструватися у Web of Science, як створити власний профіль ResearcherID та мати дослідницький номер автора.
До ювілею університету та бібліотеки на сайті створено рубрику «До 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара», яка постійно поповнюється інформацією про дарунки та містить фото обкладинок.
У зв’язку з оголошенням 2017 року роком Японії в Україні, частина соціокультурних заходів бібліотеки була присвячена цій тематиці. Бібліотека організувала  фотоконкурс «Японські риси в обличчі Дніпра та регіону». Студенти різних факультетів представили  світлини, які були виставлено на сторінці Наукової бібліотеки у Facebook. На базі бібліотеки проведено круглий стіл «Дні Японії в Україні». До програми круглого столу входило ознайомлення з книжковими виставками з японської тематики, проведення бібліографічних оглядів рідкісних видань, художньої літератури та зарубіжних видавництв, а також майстер-клас з мистецтва орігамі.  У читальній залі для викладачів відбулись засідання Жіночого клубу на теми: «Японська чайна церемонія» та «Світ Японії». У рамках практичних занять курсу «Сучасні інформаційні системи і технології» при підтримці Наукової бібліотеки студенти підготували навчальний проект «У пошуках Японії», спрямований на розвиток навичок роботи з інформацією.
З нагоди чергової річниці Тараса Шевченка в бібліотеці урочисто відкрили скульптуру Великого Кобзаря. У заході брали участь автор роботи, відомий скульптор, народний художник України, почесний громадянин міста Дніпра В.П. Небоженко, студенти та викладачі  різних факультетів. До дня Європи в бібліотеці організовано тематичну експозицію сучасної літератури та проведено концерт європейської класичної музики і українських народних пісень. Велику зацікавленість у студентів викликали путівники європейськими країнами, книги з історії, політології і права ЄС, продукція польських видавництв. Серед відвідувачів були студенти з Китаю, В’єтнаму, держав Африки.
При НБ діють творчі молодіжні клуби «Штрих», Жіночий клуб, Клуб любителів книги. Проводяться зустрічі з письменниками, поетами, мистецтвознавцями. Особливу увагу приділено питанню залучення до читання та рекламі фондів і послуг бібліотеки. При проведенні заходів враховуються запити читачів. Читацький інтерес викликали тематичні огляди, присвячені популяризації історичної літератури, видань з харчових технологій та кулінарного мистецтва. З метою залучення студентів до бібліотечно-інформаційного простору та популяризації фондових зібрань цікавою формою роботи стало оформлення інформаційних стендів: фотовиставок, вернісажів, фоторепортажів, присвячених Дню студента, календарним святам, професійному святу, 100-річчю Української революції. Корисними залишаються екскурсії для першокурсників. Після відвідування бібліотеки студенти надіслали  свої відгуки. Найбільш емоційні враження оприлюднено на сторінці Наукової бібліотеки Facebook. 
До ювілею директора наукової бібліотеки вийшло з друку бібліографічне видання: «Світлана Василівна Кубишкіна: біобібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження)». До 100-річчя університету інформаційно-бібліографічний відділ підготував бібліографічний покажчик «Перша світова війна. Ч. 1». На замовлення кафедри східноєвропейської історії підготовлено  е-бібліографічний перелік за темою «Україна у 20-30-х рр. ХХ ст.». На базі НБ проходять практичні заняття для студентів І-ІІІ курсів з отриманням навичок у роботі з каталогами з метою пошуку відповідної літератури та конкретної інформації про документ. Корисними для студентів ІІІ- V курсів є бібліографічні заняття з «Інформаційної культури».
У зв’язку з відсутністю фінансів комплектування бібліотеки здійснювалося за рахунок дарунків від організацій, навчальних закладів, видавництв, приватних осіб. Окрему сторінку складають особисті бібліотеки, що надійшли  від викладачів та співробітників університету. Вагомою була співпраця з ТОВ «Видавничий дім «СКІФ» і «Темпора» (Київ).
 Наукова бібліотека, як методичний центр області, з метою обміну досвідом та професійного спілкування, провела засідання круглого столу на тему «Методика переведення систематизації документів з ББК на УДК», на якому були присутні 26 бібліотечних працівників з 15 бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області. Співробітники бібліотеки брали участь у вебінарах: «Нотатки у Фейсбуці: можливості, обмежені фантазією» (ХДБ ім. Короленка),  «Підбір та аналіз наукових видань для публікацій власних досліджень» (І.Тихонкова),  «Сервіси «Library Publishing» в університетських бібліотеках світу та України» (НТБ ДНУЗТ); семінарах: «Професійні компетентності бібліотекарів в умовах медіа реальності: медіакультура та проблема авторського права» (НТБ ДНУЗТ),    «Критерії та процедура відбору статей до Web of science (WOS) (ДНУ).
Наукова бібліотека  організувала стажування для працівників бібліотек  Криворізького державного педагогічного університету, Криворізького національного університету, Придніпровського металургійного  коледжу.
До дня міста у парку імені Л. Глоби відбулося свято «Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення» під девізом «Книга єднає». До цієї події бібліотека підготувала яскравий фоторепортаж під назвою «Наукова бібліотека ДНУ імені Олеся Гончара: бібліохроніка-2017». Молодь міста отримала флаєри з корисною інформацією про бібліотечні послуги. 

Нове в роботі
Відповідно до наказу МОН України № 1286 від 19.09.2017 р. «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління МОН України, до електронних наукових баз даних» з метою забезпечення інтеграції української науки в європейський і світовий дослідницький простір відкрито доступ до міжнародних  наукометричних БД: Scopus, Web of Science, міжнародної патентної БД Derwent Innovation, що розміщено на платформі Web of Science.
Надається допомога вченим з реєстрації та пошуку інформації у наукометричних базах. Оновлено сайт НБ, відкрито рубрики до 100-річчя ДНУ та бібліотеки. Продовжується інвентаризація основного фонду. Розпочато впровадження Таблиць УДК на літературу соціально-гуманітарного змісту.
Директор С.В. Кубишкіна отримала від Міністерства науки та освіти України міжвідомчу відзнаку «Відмінник освіти» та нагрудний знак. Від УБА – Почесну відзнаку «За відданість бібліотечній справі».

НТБ
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Нове у роботі
Для координації діяльності всіх структурних підрозділів, які забезпечують організацію бібліотечно-бібліографічних процесів, впровадження в її практику нових інноваційних форм і методів, удосконалення професійної майстерності бібліотечних працівників наприкінці 2017 року в бібліотеці створено науково-методичну раду.
Розроблено та затверджено Концепцію розвитку бібліотеки до 2025 р., яка передбачає поступову модернізацію  структурної, організаційної, технологічної перебудови, технічне переоснащення, розвиток форм і методів бібліотечно-інформаційної роботи, впровадження новітніх бібліотечних сервісів, активне входження бібліотеки на ринок науково-інформаційних послуг. 
	Відбулась зміна керівника бібліотеки. Директором призначено Онищенка Геннадія Анатолійовича (канд. філ. наук).
У листопаді звітного року створено сторінку бібліотеки у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/libnmu/ ).
Бібліотека прийняла активну участь у низці заходів з нагоди відзначення 10-го Міжнародного Тижня Відкритого Доступу до Інформації, організованих сумісно науково-дослідною частиною та науково-технічною бібліотекою НГУ у співпраці зі Швейцарським Видавничим домом SciPress Ltd., (23-29 жовтня, 2017. м. Дніпро);
Для науковців університету бібліотекою організовано доступ до вебінару  «Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень» (про ресурси платформи Web of Science для наукової діяльності) (28-29.11. 2017 р.).
Найбільш цікавіші заходи: 
З 25 по 31 жовтня 2017 р. бібліотека організувала перегляд документів на допомогу викладанню та вивченню іноземних мов, який був розрахований на викладачів та студентів університету, зібрав майбутніх перекладачів з англійської, німецької, французької, іспанської та італійської мов. Майже 300 примірників підручників, методичних, художніх, пізнавальних та періодичних видань, – як адаптованих, так і автентичних текстів – було представлено у викладацькій читальній залі ім. Н. О. Фоменкової.
21 листопада 2017 року у Центрі культури української мови імені Олеся Гончара відбулося відкрите засідання Клубу Інтернаціональної Дружби «Співдружність» під гаслом «НГУ об’єднує континенти». Студенти трьох континентів організували віртуальну подорож країнами, з яких вони приїхали на навчання до НГУ, а саме — Таджикистану, Туркменістану, Монголії, Китаю, Лівану, Палестини, Нігерії, Зімбабве, Демократичної Республіки Конго, Гвінеї, Камеруну, Малі та Анголи. За активної підтримки співробітників бібліотеки у пізнавальних цілях було розгорнуто тематичний перегляд науково-популярних видань про країни Азії та Африки.
22 листопада 2017 року у викладацькій читальній залі ім.Н.О.Фоменкової науково-технічної бібліотеки відбулася зустріч з В. Манюком, фахівцем з екології та геоботаніки та презентація проекту «Регіональний ландшафтний парк на Дніпрових Порогах». На заході були присутні науковці, викладачі та студенти геологорозвідувального факультету, співробітники університету — всі, хто шанує рідний край, захоплюється його краєвидами, цікавиться природною та культурною спадщиною ріднокраю.
8 листопада 2017 року в студентській читальній залі ім. М. Я. Біліченка науково-технічна бібліотека зібрала університетську спільноту та гостей для презентації раритетного перевидання книги Д. І. Яворницького «Дніпрові пороги» 1928 р.


НТБ
Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Надзвичайно активною та плідною протягом 2017 р. була робота із сприяння формуванню інформаційної культури користувачів, а саме викладацького складу, науковців, докторантів, магістрів. Так, до навчальних планів докторантів введено обов’язкову дисципліну «Системи наукової інформації та наукометрія» (18 годин теорія + 18 годин практичні заняття + 36 годин самостійна робота).
Велику увагу приділено покращенню компетентностей бібліотекарів як НТБ ДНУЗТ, так і регіону. Наприклад. 22 лютого 2017 р. відбувся авторський вебінар Т.Колесникової «Сервіси "Library Publishing" в університетських бібліотеках світу та України» (охоплено 950 осіб; https://www.youtube.com/watch?v=qEZvNIiUD1c&t=302s). 26 січня 2017 року відбувся регіональний міжвузівський науково-практичний семінар «Професійні компетентності бібліотекарів в умовах медіа реальності: медіа культура та проблеми авторського права» (охопоплено 90 осіб; https://library.diit.edu.ua/uk/page/librarians-media). Було проведено науково- практичний семінар із покращання компетентності бібліотекаря та викладача «Академічна доброчесність» (17.01. 2017 р., охоплено 90 осіб – бібліотекарі та викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Дніпро). Приймали участь у серії он-лайн-семінарів по ресурсам Clarivate Analytics для наукових досліджень та отримали 64 відповідні сертифікати.
Оновлено сайт бібліотеки (https://library.diit.edu.ua) з розширенням функцій та запущено його адаптовану версію для мобільних пристроїв. Також створено мобільний додаток для завантаження нових текстів, пошуку та замовленню джерел в е-каталозі, користуванню ресурсом «Он-лайн словник ключових слів із технічних наук (залізнична тематика) за відомостями міжнародних баз даних науково-технічної інформації».
У Вікіпедії України створено та підтримується в актуальному стані 12 сторінок, в тому числі професорів ДНУЗТ Рисса Й.Г., Блохіна Є.П., Каблукова В.А., Дановича В.Д.
Переведено в цифровий формат 51 книга (6930 сторінок) із фонду рідкісних і цінних видань. Електронні документи розміщено у відкритому доступі в колекції «Залізнична україніка 1870 – 1940 рр.» (http://ecat.diit.edu.ua).
Значимою подією стало проведення НТБ ДНУЗТ всеукраїнського дослідження «Сервіси «Library Рublishing» у ВНЗ України» (трав.-черв. 2017р.; 111 бібліотек-респондентів;
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10284/1/Kolesnykova.pdf).
23-29 жовтня 2017 р. НТБ ДНУЗТ взяла активну участь у Тижні Відкритого доступу в Україні. Проведено семінари, флешмоб «Відкрий замок», відео-інтервю з головою ради молодих науковців ДНУЗТ Г. Мозолевичем «Відкритий, щоб...»
(https://www.youtube.com/watch?v=JuoAySLQPYs). 
Створення відео кліпу «Університети України: Всеукраїнський флешмоб "Відкрий замок" - 2017» (https://www.youtube.com/watch?v=zWf8PyoKH6E). 
За заслуги перед українським народом нагороджено Грамотою Верховної Ради України директора НТБ Колесникову Т. О. (30.06.2017, нак. № 269). Отримано Почесну відзнаку УБА «За внесок у бібліотекознавство» (22.09.2017, протокол № 6) Колесниковою Т. О., директором НТБ ДНУЗТ ім.акад.В. Лазаряна.
НТБ
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Головними напрямами роботи бібліотеки у 2017 році були:
·	інформаційне і бібліотечне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів ДВНЗ «ПДАБА»;
·	надання довідок щодо забезпечення літературою навчального процесу;
·	інвентаризація бібліотечного фонду - 20%;
·	впровадження Універсальної десяткової класифікації замість Бібліотечно-бібліографічної класифікації;
·	редакційна робота з видання наукового збірника «Вісник ПДАБА»; 
·	ретроспективне створення бібліографічних записів фондів.
Тематика культурно-просвітницьких заходів враховувала Укази Президента України, плани навчально-виховного процесу академії, запити та побажання студентів, пам’ятні та знаменні дати.
Особливу увагу було приділено рекламі фондів бібліотеки, пошуку нових форм спілкування з читачами, розширенню творчого потенціалу студентів.
Засідання клубу «Джерело»:
·	До Міжнародного дня рідної мови. 						
·	Творча зустріч з поетом Г. І. Львовим, презентація поетичної збірки «Новолуние».	
·	До Дня Святого Валентина. 						
·	Свято поезії (до Всесвітнього дня поезії).		
·	Творчий портрет студента, презентація книги А. Колоди «По зоряним стежкам».
Разом з економічним факультетом проведено програму «Творчий портрет твоєї професії». 
Протягом року відбулося 4 засідання студії «Ліра».
Відбувалася передача поточних випусків «Вісника ПДАБА» до повнотекстових баз: РІНЦ, СyberLeninka, ResearchBib, Open Academic Journal Index.
Нове в роботі 
У 2017 р. підписано Декларацію про приєднання до Консорціуму 
e-VERUM. Було отримано тестовий доступ до наукометричної реферативної міжнародної бази даних Web of Science Core Collection WoS(CC) на платформі Web of Science, подано заявку на створення профілю академії. Розпочато роботу щодо створення авторських профілів науковців академії в наукометричній системі Google Scholar та реєстрації в єдиному реєстрі вчених ORCID.
Укладено Договір  з Видавничою службою УРАН на отримання з 2018 року DOI - цифрового ідентифікатора для унікального об’єкта інтелектуальної власності, який надається опублікованому документу.
Наукова бібліотека
ДВНЗ «Дніпропетровська медична академія»
У минулому році жодних фінансових обмежень на комплектування не було. На придбання книг витрачено 1924180грн., періодичних видань – 69223 грн. Отримано в дар 460 примірників.
На жаль, бібліотека значно постраждала від кібертаки віруса Petya: 
було втрачено та довелось поновлювати частину записів з електронного каталогу; зникла інформація за 5 місяців з електронної картотеки праць учених ДМА, а також майже всі оцифровані автореферати дисертацій та книги з рідкісного фонду. Багато часу було витрачено, щоб хоча б частково поновити інформацію. 
Крім того, було втрачено і щойно створений новий сайт бібліотеки, який довелося створювати наново і тільки силами співробітників бібліотеки.
На сайті бібліотеки розміщено новий розділ «Наукометрія. Бібліометрія», який висвітлює інформацію про наукометричні бази даних. Одним із основних напрямків роботи наукової бібліотеки на сучасному етапі стало формування поняття наукометричних досліджень. З метою просування наукових праць академії у світовий простір, надавалась інформаційно-консультативна допомога вченим у реєстрації в Google Scholar; проводились консультації з питань створення таких профілів та відображенню їх в інформаційно-аналітичній системі "Бібліометрика української науки" на сайті Центру досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України іменіВ.І.Вернадського.
У 2017 році змінилася структура бібліотеки за рахунок створення відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення. 
Продовжується оцифрування рідкісних та цінних книг з власного фонду. Для оцифровки документів використовується планшетний сканер, у 2017 році оцифровано 573 документи (у т.ч. 13802 сторінки).

Нове в роботі 
·	Створена локальна мережа на абонементах навчальної літератури.
·	Проведено штрих-кодування фонду абонементу навчальної літератури 1-3 курсів.
·	Завершено штрих-кодування активного фонду абонементу навчальної літератури 4-6 курсів.
·	Створено та відновлено після кібератаки веб-сайт бібліотеки.
·	Розпочата робота у перспективному напрямку використання соціальних мереж «Facebook», «Twitter».
·	Надається інформаційно-консультативна допомога вченим у реєстрації в Google Scholar.

НТБ
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Протягом звітного року всіма підрозділами бібліотеки обслуговано 15215 користувачів. Відвідуваність складає 191850, книговидача 600085 прим. Як в паперовому, так і електронному варіанті. Слід зазначити, що видача електронних документів нараховує 123240 од., що складає майже 20% від загальної кількості книговидачі. Це, в основному, кафедральні методичні посібники, яких на сьогодні у бібліотеці більше 3000 назв, а також ЕБ реферативних журналів. Лише у 2017 році бібліотека отримала 710 назв методичних посібників, розроблених кафедрами вузу. Така кількість методичних посібників пояснюється тим, що більшість кафедр вузу готувались до акредитації.
Як і в попередні роки, у звітному році головна увага колективу бібліотеки була зосереджена на формах роботи, що сприяють залученню студентів до бібліотеки.
Особлива увага приділялась студентам-першокурсникам, для яких проводились заняття за 4-годиною програмою з курсу „Основи інформаційної культури”. 
Не залишаються поза увагою студенти старших курсів. Для них проводяться Дні фахівця, перегляди літератури, надається допомога у складанні списків використаної літератури.
Культурно-освітня та виховна робота є пріоритетним напрямом у роботі бібліотеки. 
Традиційним стало проведення Вечорів пам’яті, зустрічей з провідними вченими вузу, зустрічей з цікавими творчими особистостями. Це:
	Вечір пам’яті видатного вченого-хіміка, викладача УДХТУ 

Н.К.Мощинської.
	Зустріч з д.х.н., професором Набивачем В.М.
	Презентація книги професора Кошеля М.Д.
	Творчі зустрічі з поетесами Л. Степовичкою та Н. Дев’ятко.

Протягом звітного року в «Літературній  вітальні» відбулись 6 засідань, присвячених пам’ятним та історичним подіям.
	У бібліотеці успішно працює клуб поетів-початківців „Літературник”, де збираються небайдужі до поезії, до пісні. Учасники клубу читають не лише свої власні вірші, а й твори відомих поетів та письменників. У звітному році таких засідань відбулось 11.
	Слід зазначити, що троє учасників «Літературника» взяли участь у міському конкурсі «POETRY 2017». Лауреатом цього конкурсу став студент УДХТУ М. Лафер.
	Проведенню кураторських годин для студентів 1-2 курсу приділяється особлива увага не лише бібліотекою, а й університетом в цілому. Рада виховної роботи вузу складає графік проведення кураторських годин з обов’язковим відвідування заходів, що проводить бібліотека. На кураторські година бібліотека пропонувала огляди, бесіди, віртуальні екскурсії та інші форми. 
Нове в роботі 
Вперше в бібліотеці був проведений бібліоквест, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. В ньому взяли участь дві студентські команди. Конкурсні завдання були як творчі, так і на загальну ерудицію, бібліографічні знання та креативне мислення. Конкурси проходили в 3-х читальних залах, 2-х абонементах, у ДБВ та кімнаті каталогів. Переможці отримали призи.
З метою розширення меж інформування про діяльність бібліотеки у звітному році був створений власний сайт https://library.udhtu.edu.ua" https://library.udhtu.edu.ua, на якому розміщений електронний каталог, довідковий матеріал для всіх користувачів, бібліотечні новинки тощо.
	
Бібліотека
Національної металургійної академії України
Активний читацький попит мала повнотекстова база методичних і навчальних посібників, надрукованих кафедрами НМетАУ. У студентському читальному залі були організовані тематичні виставки з курсового проектування та написання дипломних проектів. Збільшилась кількість звернень читачів до електронних баз бібліотеки, наприклад: «Нові надходження», «Дисертації», «Звіти по НДР», «Алфавітний каталог».
 Закінчилась робота по створенню електронного каталогу на книжковий фонд бібліотеки.
Розпочата робота по створенню «Репозитарію» академії. 
У зв’язку з необхідністю активізації та підвищення якості публікацій співробітників академії бібліотека проводить роботу по створенню наукометричних профілів наукових співробітників у Google Scholar та обліку і аналізу публікацій співробітників у наукометричних базах Scopus  та  Web of Science. Оброблено даних з 40 кафедр (800 наукових співробітників).
Значне місце в роботі бібліотеки відводилося проведенню масових заходів із залученням співробітників бібліотеки, кафедр академії, студентського клубу. Заходи бібліотеки увійшли до плану виховної роботи академії. Впродовж року було проведено 43 захода.

Наукова бібліотека
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
За рейтингом Національної наукової державної сільськогосподарської бібліотеки НААН України наукова бібліотека ДДАЕУ за результатами діяльності неодноразово визначалась кращою серед аграрних бібліотек ВНЗ як і в 2017 році.
У звітному році кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком становила 4800, кількість обслужених  користувачів –21 тис., кількість відвідувань – 270 тис., із загальної книговидачі 600 тис. прим. видано 20% наукової та 70% навчальної літератури. 
Збільшилися середньостатистичні показники з обслуговування.
Для якісного задоволення інформаційних потреб використовується комплекс бібліотечних послуг, це: доступні в режимі он-лайн  віртуальні книжкові виставки, виставки нових надходжень, широкий доступ до власних БД та через Інтернет, консультування читачів з пошуку необхідної інформації, використання електронної пошти для надання інформації та електронної доставки документів, пошуку електронних джерел в електронному каталозі бібліотеки, в базі даних НМК, проводяться  ознайомчі консультації з  методики роботи в системі Moodle, підготовлено рекомендаційний список літератури з впровадження дистанційної освіти та в режимі он-лайн надано його кафедрам університету.
Використанню інформаційних ресурсів бібліотеки для задоволення інформаційних потреб кожного користувача сприяють традиційні заходи з  різними категоріями користувачів аспірантами, науковцями, вченими-аграріями, викладачами університету, працівниками та спеціалістами АПК як «Дні спеціаліста», «Дні магістра», «Дні аспіранта» «Дні дипломника», «Дні науки», Тижні бібліотеки на факультетах, «Дні молодих викладачів та аспірантів», «Дні кафедр», а також культурно-просвітницькі та виховні заходи. Таких заходів на допомогу навчальному процесу проведено понад 200, у т. ч. інформаційно-масових – 218, культурно-просвітницьких – 34.
За темою дослідження «Розвиток аграрної освіти та книжкової культури в Придніпровському регіоні: історія, джерельна база» продовжувалась діяльність зі збереження та розповсюдження наукової спадщини університету різноманітними засобами діяльності бібліотеки.	Бібліотекою створена електронна база даних бібліографічних видань ( "http://www.dsau.dp.ua/ua/page/bblografchn-pokazhchiki.html"http://www.dsau.dp.ua/ua/page/bblografchn-pokazhchiki.html), та  опубліковано у серії «Біобібліографія вчених-аграріїв ДДАЕУ» 10 покажчиків, із них у 2017 році 6 випусків, серед яких 5 видань бібліографії наукових праць професорів ДДАЕУ.

Бібліотека
Університету митної справи та фінансів
Обслуговано всіма структурними підрозділами бібліотеки 9106 користувачів. За звітний період кількість відвідувань становило 100755 од., книговидача – 173619 примірників.
У порівнянні з попереднім роком зменшується кількість користувачів, які записуються у бібліотеку. Це пов’язано із зменшенням кількості вступників, розвитком інформаційних технологій та введенням в практику роботи обслуговування віддалених користувачів, що означає довідково-бібліографічне обслуговування, яке відбувається в електронному середовищі з використанням різноманітних комунікаційних каналів: електронної пошти, веб-сайту.
З метою підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування всього контингенту користувачів у звітному році розпочато роботу в проекті «Сервіси "LIBRARY PUBLISHING" у ВНЗ України», який проводиться з метою аналізу сучасного стану розвитку бібліотечних сервісів у ВНЗ України в напрямі підтримки цифрових моделей наукової комунікації. 
В рамках формування та підтримки основних засад академічної доброчесності в Університеті з січня 2017 року формується база даних магістерських робіт для програми «Антиплагіат». На 1.01.2018 р. електронна база магістерських робіт нараховує 550 документів та 202 статей науковців (8,5 Гб). 
З метою підтримки процесу відкритого доступу до наукової інформації університетських установ, підвищення показників української науки в міжнародних рейтингах консорціум «e–VERUM» надав університету безкоштовний доступ у червні-липні 2017 року до ресурсів науково-метричної бази даних Clarivate Analytics. Науковці мають можливість ознайомиться та працювати з колекцією найвпливовіших видань Web of Science Core Collection, їх ретроспекції та ресурсом рейтингу цитування In Cites Journal Citation Reports.
Бібліотека продовжує роботу у корпоративних проектах з обміну та створення бібліографічних  ресурсів спільно з Дніпропетровською ОУНБ ім.Першовчителів Кирила і Мефодія. Крім того, бібліотека приєдналася до корпоративного проекту ХДНБ ім. В.Г. Короленка (м.Харків).
Необхідно зазначити, що впродовж 2017 року види і форми масової роботи в бібліотеці УМСФ постійно урізноманітнювалися. Робота була спрямована на впровадження в практичну діяльність бібліотеки нових, інноваційних форм роботи поруч з традиційними. Всього було організовано 14 заходів.
Серед нових форм роботи у звітному році використовувались такі, як:
-сторітелінг, прес-кліпінг; 
- комплексні заходи – «Бібліотечне асорті», бібліомікс;
- бесіди-фотоекскурсії;
- бібліоцікавинки;
- виставка-айстопер та ін.
Ретельно підготувалася бібліотека УМСФ і до Шевченківських свят:
- на абонементі була оформлена книжково-ілюстративна тематична виставка «Пам’ятаємо Кобзаря. Віримо в Україну»;
- інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки підготував віртуальну виставку літератури «Шевченко – поет, художник, громадянин».
У квітні 2017 року був проведений комплексний захід – «Бібліотечне асорті», який містив наступне:
- з 03.04.17 р. діяла інформаційна виставка літератури «Фантастика? Ні, наука!» (до Дня науки, Дня працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітнього дня авіації і космонавтики, Міжнародного дня Інтернету та Всесвітнього дня книги та авторського права), яка містила як матеріали з фонду бібліотеки, так і інформаційні матеріали;
- 11.04.17 р. відбулася зустріч зі студентами групи ФК-13-3 біля інформаційної виставки літератури «Фантастика? Ні, наука!».
Впродовж 2017 року бібліотекою активно використовувалася така форма роботи з розповсюдження бібліотечно-бібліографічних знань, як урок бібліографічної грамотності. 30.05.17р. було проведено урок бібліографічної грамотності «Історичний шлях бібліотек. Бібліотека УМСФ. Основи бібліографічних знань» з ліцеїстами груп 8-1 та 8-2 КЗО «Фінансово-економічний ліцей» міської ради м. Дніпра. 
Співробітники бібліотеки розробляли та досліджували спеціалізовані колекції з митної справи та фінансів (сформовано 4 проблемно-орієнтовані бази даних). 
У звітному році продовжувалась підтримка сервісу «База НМКД», «Мобільна бібліотека» - база даних НМКД, яка переведена у формат QR – кодів, за допомогою мобільного засобу, користувачі отримували необхідну інформацію незалежно від режиму роботи бібліотеки та наявності комп`ютера.

Бібліотека Дніпровського
державного технічного університету
1.03. 2017 року Дніпродзержинський державний технічний університет
перейменовано у Дніпровський державний технічний університет.
З  листопада 2017 року передплачено доступ до універсальної реферативної та наукометричної бази даних Scopus (Elsevier).   Працівниками          бібліотеки       проводилась  робота   в напрямку бібліометричного моніторингу та аналізу інформаційних ресурсів, відстежувались індекси наукового цитування науково-педагогічних працівників університету, проводився кількісний аналіз публікацій науковців та  консультації щодо використання  наукометричних баз даних. На сторінці бібліотеки сайту університету в рубриці «На допомогу науковцю» надані корисні посилання, матеріали та ресурси, які допоможуть науковцям користуватися БД Scopus.
Завідувач бібліотеки   Орлова А.М. на засіданні Вченої ради університету  доповіла «Про надання університету доступу до наукометричної  бази Scopus та її використання».
Бібліотека  розширює  свій  інформаційний  потенціал,  створює власні
інформаційні  ресурси   та користується  безкоштовними тестовими базами даних,  які є у вільному доступі: Наукова періодика України; Google Books;  Google Scholar,  журнали Elsevier на платформі відкритого доступу, тестовий доступ до - Polpred.com.
      Користувачі  працювали з повнотекстовими документами інформаційного  порталу ДДТУ в он-лайн режимі на сайті університету у вільному доступі.
В 2017 році  на кафедрах Технології та устаткування зварювання, Машинобудування, Електроніки та автоматики проведено  «дні інформації», «дні кафедри». Крім традиційних оглядів літератури, періодичних видань для  науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів вищої освіти, працівниками бібліотеки надавалась  інформація про академічну доброчесність, про міжнародні стилі бібліографічних посилань, про авторське право,  про наукометричні бази даних та ін. 
     На виконання Постанови  Кабінету Міністрів України від 22.03.2017  
№177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» на засіданні методичної ради бібліотеки  було розглянуто питання щодо припинення використання окремих розділів ББК та впровадження розділів УДК, призначено відповідальних осіб   по  впровадженню в роботу окремих  розділів Універсальної десяткової класифікації. 
Нові надходження 2017 р. систематизувалися за таблицями УДК.
У соціальних мережах бібліотека представлена на Facebook https://www.facebook.com/librarydstu/ поширює різні види контенту: анонси, фото, звіти культурно-просвітницьких заходів, рекламу бібліотеки і університету,  з метою більш тісних контактів з нашими віртуальними читачами, для популяризації книги, читання.
До 203-ї річниці від дня   народження Т.Г. Шевченка  в бібліотеці, за участю працівників бібліотеки, студентів та викладачів філологічних та економічних спеціальностей університету, проводились    Шевченківські читання присвячені  203-річниці від дня народження  Т.Г. Шевченка: «Шевченків світ в буянні фарб, в сплетінні ліній». В усіх структурних підрозділах бібліотеки були розгорнуті книжково-ілюстративні виставки та оформлена трибуна поета.
У день української вишиванки в читальній залі відбулося університетське свято День вишиванки в бібліотеці: «Ой яка ж ти гарна сорочка вишивана», було розгорнуто книжкову виставку «Українська вишиванка – спадок нації»,  а на сторінці бібліотеки веб-сайту університету віртуальну виставку «Українська вишивка - душа народу». 
Щоб зацікавити студентську молодь, бібліотека намагається проводити нестандартні заходи, створювати атмосферу щирості, відкритості.    До Дня закоханих  та Міжнародного дня дарування книг бібліотекарі зробили свято  креативним: в читальній залі оформили  книжкову інсталяцію у вигляді великого серця, що привернуло увагу відвідувачів бібліотеки, створили фотозону. Студенти зізнавалися в коханні  один одному, в коханні до рідної бібліотеки і дарували книги.
    До початку навчального року і до Дня знань, в бібліотеці університету була зроблена тривимірна інсталяція «Сходинки до знань», також проведено відкритий перегляд літератури для першокурсників та 28 екскурсій для по всіх відділах, поверхах, книгосховищах бібліотеки.

Бібліотека
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»
У 2017 році співробітники бібліотеки долучалися до поповнення репозитарію – електронного архіву КДПУ, реєстрації науково-педагогічних працівників у наукометричних сервісах Google Академія, ORCID та Web of Science.
За звітний період в масиві інформаційних ресурсів бібліотеки значно збільшилася частка електронного контенту; користувачам надаються послуги безкоштовного доступу до мережі Інтернет як з особистих пристроїв за допомогою технології бездротового доступу Wi-Fi, так і зі стаціонарних комп’ютерів електронної читальної зали. З жовтня 2017 року надається доступ і до ресурсів пошукової платформи Web of Science.
У 2017 р. відвідуваність сайту бібліотеки різниться з попередніми роками. Кількість відвідувань веб-порталу книгозбірні у 2017 році істотно зросла (на 32% у порівнянні з 2016 роком). Це зумовлено регулярним оновленням контенту сайту та його поповненням якісною, різноманітною та корисною інформацією, потрібною як для студентів, так і для науково-педагогічних працівників (нові надходження, бібліографічна продукція, нові послуги, репортажі-звіти про культурно-масові заходи, посилання на безкоштовні електронні бібліотеки, відкриті архіви періодичних видань, інші електронні інформаційні ресурси відкритого доступу). 
Збільшення кількості звернень – 83956 наочно демонструє затребуваність саме електронних ресурсів книгозбірні, що є одним із перспективних та пріоритетних напрямків розвитку бібліотеки.
Протягом звітного року організовано і проведено 44 культурно-просвітницьких заходів. Серед яких засідання «Літературної вітальні»,  літературні та тематичні вечори, презентації книг, зустрічі з науковцями університету, митцями міста.   
Ефективними засобами популяризації фонду книгозбірні залишаються такі традиційні форми культурно-просвітницької роботи, як тематичні книжкові виставки (серед яких в останні роки значну частку займають віртуальні експозиції документів) і відкриті тематичні перегляди. 
Виставки експонуються на бібліотечному сайті за адресою http://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html  
Традиційної формою інформаційно-бібліографічної діяльності є створення бібліографічної продукції. У бібліотеці КДПУ склалася чітка й лаконічна система укладання бібліографічних списків та покажчиків. За 2017 рік створено 8 (опубліковано 6) науково-допоміжних і рекомендаційних бібліографічних покажчиків, у тому числі щорічний покажчик друкованих праць  викладачів  Криворізького державного педагогічного  університету та  17 бібліографічних списків. 
Фахівці книгозбірні Криворізького педагогічного університету традиційно долучилися до святкування  Всеукраїнського дня бібліотек і 29 вересня вже вшосте провели міську конференцію «Культурно-просвітницька робота сучасної бібліотеки: традиції та інновації, на якій розглянули нагальні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи. Активними учасниками конференції стали спеціалісти бібліотек вищих навчальних закладів міста, зокрема фахівці Криворізького національного університету та Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України. На свято книги завітали й бібліотекарі навчальних закладів міста, зокрема шкіл, технікумів, коледжів, ліцеїв.
З метою популяризації фонду та створення позитивного іміджу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету директор бібліотеки Г. М. Віняр взяла участь у прямому ефірі від міської ТРК «Рудана» у рамках передачі «Ракурс» на тему «Бібліотечна справа. Книга чи інтернет?» (HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=kA5YIBDGaRk&feature=youtu.be" прямий ефір від 10.10.17).
Нове в роботі 
У 2017 році фахівці відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки (завідувач відділу Лебедюк О. О. та провідний редактор Авраменко О. Ю.) брали активну участь у діяльності прес-центру університету: створювали репортажі та інтерв’ю з актуальних питань діяльності вишу, публікували дописи на сайті КДПУ, укладали прес-релізи для засобів масової інформації міста, брали участь у спеціалізованих тренінгах для журналістів, організованих Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні. 
Фахівці бібліотеки активно долучалися до створення наукометричних профілів науково-педагогічних працівників університету: надавали консультаційну допомогу з питань реєстрації у міжнародній системі ідентифікації науковців ORCID, створення і заповнення сторінок у наукометричній базі даних Google Scholar, архівування наукових публікацій у електронному репозитарії КДПУ, створення персональних сторінок науковців на сайті університету, реєстрації у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science.
За звітній період значно активізувалася діяльність книгозбірні у соціальній мережі Facebook. На бібліотечній сторінці регулярно поширюються останні новини відділів, оприлюднюються посилання на новинки бібліографічної продукції та ілюстровані звіти про проведення заходів культурно-просвітницької діяльності, поширюється цікава та корисна інформація для бібліотечних фахівців (адміністратори групи – директор бібліотеки і провідний редактор).

Наукова бібліотека
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
У звітному 2017 році бібліотека Криворізького національного університету  працювала як універсальний інформаційний центр, що забезпечував освітній, науково-дослідний, виховний процеси університету і був носієм високої культури обслуговування.
Бібліотекою  користуються  близько 6 тисяч користувачів. За рік усіма підрозділами  бібліотеки обслуговано 10 тисяч користувачів. Протягом 2017 року зросла кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки – 108123 (2016 – 42 тис.).
Протягом 2017 року бібліотека надавала користувачам можливість самостійної роботи в мережі Інтернет, доступ до безкоштовних українських та міжнародних БД:
·	figshare;
·	e-Lis;
·	Google scholar;
·	DOAJ;
·	Наукова періодика України;
·	Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України;
·	Бібліометріка української науки;
·	Український індекс наукового цитування.
Проведено 13 соціокультурних заходів, у яких взяли участь більше 3 тис. студентів. У читальних залах і на абонементах організовуються  книжкові експозиції,  проводяться тематичні бібліографічні огляди літератури.
2017 р. бібліотека взяла участь у фестивалі «Ніч індустріальної культури», який організовано  заради популяризації техніки, технічного мистецтва, технічних професій. Технічна книга XVIII – початку ХІХ ст. українською, німецькою, англійською мовами викликала справжню зацікавленість у гостей фестивалю.  
Бібліотека провела засідання круглого столу «Бібліотека вишу має бути…». У засіданні брали участь: доцент, кандидат технічних наук, заст. зав. кафедри технології машинобудування з  навчально-методичної  роботи Цивінда Н. І., студенти  механіко-машинобудівного факультету, фахівці бібліотеки. Засіданню передувало анкетування. На обговорення винесені питання щодо формату бібліотеки університету.

Нове в роботі 
	2017 року на веб-сайті було створено новий ресурс «Електронна вебліографія». Це вид бібліографічної діяльності, який забезпечує  впорядкування різноманітних за змістом і видами електронних ресурсів Інтернету з метою полегшення інформаційно-пошукової діяльності користувачів. Результатами вебліографічної діяльності є вебліографічні посібники різних типів і видів. Бібліотека університету створює вебліографічні списки відповідно до запитів абонентів ІРІ, які розсилаються на кафедри університету та розміщуються на сайті бібліотеки. Списки складаються з описів електронних ресурсів віддаленого доступу, які згруповані  за змістом і включають гіперпосилання на ресурс. Основним джерелом формування Електронної вебліографії є  БД «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
2017 року бібліотека вперше долучилася до проведення  Міжнародного Тижня Відкритого Доступу (23–29 жовтня), який присвячений Руху Відкритого Доступу до наукової інформації. Ця акція, що ініційована Коаліцією наукових видань та академічних ресурсів (SPARC) та підтримана більш ніж 2 000 прибічників з усього світу, надає можливість краще ознайомитись з перевагами, які надає Відкритий Доступ, обмінятися досвідом, ідеями щодо впровадження Відкритого Доступу та допомагає розширити коло учасників руху Відкритого Доступу. 
На веб-сайті бібліотеки розміщені банери:
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На e-mail зав. кафедрами, деканам надіслана інформація про можливості використання ресурсів відкритого доступу та електронних архівів в освітньому та науково-дослідницькому процесах:
–  Міжнародні електронні архіви;
–  Інструкція користувача e-lis;
– Інструкція користувача figshare.

Бібліотека
Криворізького економічного інституту
Враховуючи сучасні тенденції та очікування користувачів, бібліотека намагалася все більше  зусиль спрямувати на розширення взаємодії  з користувачами у площину віртуальної комунікації при збереженні традиційних форм обслуговування. 
Співробітники бібліотеки перенесли в віртуальну площину День інформації. Було  записано на відео виступи співробітників бібліотеки (повна версія заходу за посиланням httpsHYPERLINK "https://youtu.be/YCDRwuUism8"://HYPERLINK "https://youtu.be/YCDRwuUism8"youtuHYPERLINK "https://youtu.be/YCDRwuUism8".HYPERLINK "https://youtu.be/YCDRwuUism8"beHYPERLINK "https://youtu.be/YCDRwuUism8"/HYPERLINK "https://youtu.be/YCDRwuUism8"YCDRwuUismHYPERLINK "https://youtu.be/YCDRwuUism8"8.
Створено три скорочені варіанти Дня інформації за спеціальностями  та  розіслані кожному студенту-першокурснику на е-mail. 
Бібліотека отримала в дар від  Агентства США з  міжнародного розвитку (USAID)  видання «Мірило правовладдя».   26 червня 2017 року відбулася публічна презентація видання, розробленого та затвердженого Європейською комісією за демократію через право (Венеційською Комісією)  на 106 пленарній сесії 11-12 березня 2016 року.
 За 2017 рік було створено та надруковано 2 рекомендаційних бібліографічних покажчика.
До 125-річчя від дня народження М. І. Цвєтаєвої  співробітниками бібліотеки  провели буктрейлер «Красною кистью рябина зажглась…», який представлений на  httpsHYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"://HYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"youtuHYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI".HYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"beHYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"/HYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"VOTgHYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"72HYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"IHYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"5HYPERLINK "https://youtu.be/VOTg72I5ScI"ScI. 
Віртуальна виставка   «Економіка і психологія» також           виставлена httpsHYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA"://HYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA"youtuHYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA".HYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA"beHYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA"/HYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA"nMhFyFIHYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA"-HYPERLINK "https://youtu.be/nMhFyFI-VqA"VqA.

Бібліотека
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту
Значна увага в обслуговуванні користувачів приділялась студентам-першокурсникам. Стовідсоткове охоплення бібліотекою першого курсу досягається постійною роботою з деканатами, старостами студентських груп. Продовжена практика проведення щорічних бесід з першокурсниками, та консультацій з опанування навичок користування та технікою обслуговування бібліотеки. 
Культурно-просвітницька робота бібліотеки у 2017 р. була спрямована на виконання вимог комплексного плану виховної роботи інституту  щодо відповідних напрямків. 
Підготовлено та проведено  культурно – масові заходи:  книжкові виставки, перегляди, які носять  актуальний і змістовний характер, такі як:
- «Від тебе залежить майбутнє держави»;
- «Інноваційні освітні технології»;
	 «Формування професійної компетентності студентів»;
	«Видатні спортсмени Придніпров’я»;

«Інноваційні технології у фізичному вихованні дошкільнят».
«України славні імена»
     Проводились кураторські, інформаційні часи:
-    «Спорт. Характер. Честь.»
     - «Інформаційно-бібліографічні можливості бібліотеки для студентів   спеціальності  «Здоров’я людини».
Значну увагу приділяли інформаційному забезпеченню науково-дослідної роботи вузу. Приймали участь в проведенні науково-практичних конференцій, організовуючи виставки та перегляди літератури та дні інформації за темами :
	«Нова література за видами спорту»;
	«Нова література на допомогу учбовому процесу».  


Бібліотека
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глинки
На початку нового 2017 навчального року бібліотекою здійснені всі необхідні заходи щодо забезпечення навчального процесу, підготовлені формуляри та зареєстровані студенти 1-го курсу.
Створений інформаційний простір для учасників процесу навчання, який забезпечив доступність інформаційних матеріалів (абонемент, читальний зал). Підготовлені та видані комплекти підручників для I-IV курсів.
 Проведені заходи щодо формування інформаційної культури: знайомство з ЕК бібліотеки (I курс), ознайомлення з можливостями інформаційно-пошукових систем шляхом моніторинга глобальної мережі (II-IV курс). 
Бібліотека активно створює свою електронну колекцію книг, нот, та інших видань шляхом оцифровки власних фондів. Користувачі все частіше прагнуть отримати саме інформацію, а не посилання на її джерело, в зручній для нього формі і на вибраному ним матеріальному носії.
 Бібліотекою постійно проводяться  заходи щодо вивчення пріоритетів читання молоді, які сприяють позитивному ставленню молоді до книги.          
Бібліотекою проведені заходи до знаменних дат:
До Дня українського козацтва: 
- інформаційний стенд «Свято козацького роду»;
- конкурс пісні про козаків та козацької пісні «Козак –душа співуча».
  До дня української писемності:
- «Пам’ятаємо, звідки ми, розуміємо, хто ми, знаємо, куди йдемо» (відкритий мікрофон);    
 - книжкова виставка      «Наша мова-наша доля. Дорога в майбутнє».       
До дня пам’яті жертв голодомору 1932/33 рр.:
- «Мені тринадцятий минало, коли я з голоду вмирав..» (година історичних спогадів).
- інформаційний стенд «Геноцид українців».
до Дня Соборності України:
- «Все, що мрiялось вiками, Сповнилось, настало! (година історичних спогадів).
  В бібліотеці постійно оновлювався стенд «Музикознавча думка», що є результатом наукової діяльності викладачів Дніпропетровської академії музики. Література зібрана на стенді зацікавлює фахівців багатьох спеціалізацій музичного мистецтва. 

Бібліотека
ВНЗ «Університету імені Альфреда Нобеля»
У 2017 році  була зроблена передплата на українські та російські періодичні видання. На комплектування бібліотечного фонду було виділено 250 тис. гр.
Співробітники постійно працюють над наповненням існуючих та створенням нових БД для користувачів, які працюють з електронним ресурсом бібліотеки університету (електронний каталог, електронна картотека статей, електронні конспекти лекцій, електронні бібліографічні покажчики, БД інших бібліотек, репозитарій наукових  фахових видань університету).
За 2017 рік у «Арт-галереї» були презентовані  3 виставки: «З красою по Світу», «Камера абскура», «З красою по життю». Були виставлені художні роботи випускниць університету О. Риндіної, Г. Чесовських, студенток О.Ярмолюк, І. Сизоненко, О.Саніної. 
Співробітники бібліотеки приймали участь у корпоративному виїзному тренінгу , який організувала адміністрація університету. Тренінги проводили фахівці міжнародної категорії. Це дало можливість відчути себе частиною великої сім`ї «Університет»
На новорічні свята співробітники бібліотеки організували святкову лотерею, де був розіграш призів з логотипом університету. Усі отримали подарунки. Це були календарі, термочашки, книжки, ручки-флешки, щорічники, блокноти, новорічні прикраси, кружки.
У листопаді в бібліотеці була проведена презентація книги «Рушії індустріального прогресу і нариси з історії польської колонії на Катеринославщині (кінець XIX – початок  XX століття), авторів – професора І.Т. Сизоненко «Університету імені А. Нобеля» та митця культури А.О. Задоя з Університету митної справи та фінансів.
У презентації та обговоренні приймали участь студенти I, II, III курсів.



Голова обласного методичного об’єднання
Директор Наукової бібліотеки ДНУ ім. О. Гончара             С.В. Кубишкіна

