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Висвітлюються започатковані бібліотекою бібліографічні та 

методичні серії видавничої продукціі: Представлений репертуар ви

дань за останні роки розкриває іХ тематику, цільове і читацьке при

значення, з.JWicm і форми випуску (друковану та електронну). Обrрун

тована популярність видань серед різних категорій користувачів: нау

ковців університету, студентів та бібліотечних фахівців. 

У числі пріоритетних напрямів діяльності наукової бібліотеки 

Віюшцького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 

є видавнича діяльність, яка поєднує науково-дослідну, науково-біб

ліографічну, методичну і культурно-просвітницьку роботи. Підготовка 

бібліографічних матеріалів медичної, освітньої та бібліотекознавчої 

тематики базується на використанні досвіду минулого і стратегії май

бутнього. Сьогодні видавнича продукція б-ки зазнала істотних змін сто

совно іхньої спрямованості, якості видань та форм випуску. Наслідком 
такого підходу стали можливість використання різних дизайнерських 

комп'ютерних програм, покращення технічного забезпечення та праг

нення бібліотеки до підвищення власного іміджу. 

З метою цілеспрямованої популяризації літератури, наукових 

досліджень та їх синтезу бібліотека започаткувала ряд серій, я.кі вихо

дять періодично, по мірі накопичення матеріалу, до ювілейних дат або 

для термінового висвітлення актуальної темапщи . .Цля науковців, ви
кладачів, медичних працівників та студентів призначені бібліографічні 

серії "Вчені нашого університету" (започаткована у 2000 р . ), "На допо

могу освітнім програмам" (започаткована у 1991 р.), "Дrrя тих, хто хоче 

знати більше" (започаткована у 2010 р.). Як методичний центр бібліо
тек ВНЗ м. Вінниці, бібліотека сприяє підвищенmо фахового рівня 

бібліотечних працівників завдяки розповсюдженню видань методичної 

серії "На допомогу бібліотечному фахівцю" (започаткована у 1988 р.). 
Регламентує випуск видань "Положення про бібліографічні та мето
дичні серії наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова", де чітко про

писані характеристика серійного репертуару, методика та етапи ство

рення, оформлення видань тощо. 

Впродовж 11 років творчий доробок професорсько-викладаць
кого складу університету презентують біобібліографічні покажчики се-
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рії "Вчені нашого університету", яка започаткована на честь науковців

ювілярів . Серед них: "Сенс оптимізму в мікробіологіі" - до 75-річчя 

проф. Г.К. Палія (2011 р.), "До вершин хірургії"' - до 65-річчя проф. 

А.І. ГодлевсьІ<ого (2010 р.), "В ім'я прозріння" - до 65-річчя проф . 

Й.Р . Салдана (2010 р.), "Денисюк Віталій Іванович" - до 70-річчя від дня 
народжеІШЯ (2008 р ). Їх досягнення на терені медичної галузі представляє 
не лише перелік наукових праць, але й слова поваги від колег, співав

торів, студентів та кольорові фотографії із власних архівів ювілярів. 

Уже традицією стало видання таюL'<. біобібліографічних rюкаж

чиІ<ів в електронному форматі (на CD-ROM), які в популярності серед 
користувачів не поступаються сво·1м. друкованим аналогам . 

Першою спробою електронного видання був біобібліографіч

ний покажчик "М.І. Пирогов" (2010 р . ) , який бібліотека підготувала до 

міжнародної науково-практичної конференції на честь відзначення 
200-річного ювілею знаменитого хірурга. Медична та бібліотечна спіль

нота позитивно оцінили такий внесок бібліотеки в увіковічення імені 

М.І . Пирогова. У обласному конкурсі видань бібліотек ГО "Асоціація 

бібліотек Вінниччини" відзначила видання у номінації "Креативний 

підхід до електронних видань". 

Своєрідним підсумком науково-педагогічної діяльності універ

ситету є бібліографічні покажчики, присвячені ювілейним датам ка

федр, факультетів . Такі історико-бібліографічні дослідження бібліо

теки є складовою історії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Зокрема, 10-річчя 

діяльності стоматологічного факультету відображено у бібліографіч

ному покажчику "Наукові здобутки кафедр стоматологічного факуль
тету" (2005 р . ). Досвід роботи кафедри акушерства і гінекології No 1 ви
світлює покажчик "75 років на захисті материнства" (2009 р.). 

Традиційною є форма роботи бібліотеки стосовно видання біб

ліографічних рекомендаційних сrrисків літератури серії "На допомогу 

освітньому процесу" . Вони готуються з найбільш важливих і актуаль

них тем і проблем медицини, пов'язані з навчальним. процесом відпо

відно до цільового і читацького призначення. Наприклад, у 2011 р. 

були видані списки "Нанотехнології в медицині і фармаціІ"' , "Біопре
парати в сучасній медицині", "Апітерапія", бібліографічний покажчик 

"Вища школа в У краі!rі: здобутки та досягнення" та ін. 

Нещодавно започаткована серія "Для TI-LX, хто хоче знати більше", 

яка видається у формі дайджеста і носить науково-популярний харак

тер . Її перші випуски "Одонтокультура: история и современность" 
(2011 р.), "Генріх Сенкевич" (2011 р .) (українською і польською мо
вами), "Світ медицини в художньому слові" (2011 р.), "Симон Петлюра -
провідник ідей українського народу" (201 Ор .) отримали позитивні від

гуки серед читачів. Цікаві короткі розповіді зі списком літератури значно 
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економлять час при пошуку інформації та розширюють кругозір в 

певному напряму. 

З метою підвищення професійної компетентності працівників 

бібліотек ВНЗ м. Вінниці бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова як мето
дичний центр здійснює консультування з допомогою методик0-бібліо
графічних посібників серії "На допомогу бібліотечному фахівцю". Ак

туальні проблеми інформаційно-бібліотечної діяльності, досвід роботи 
колег, відомості про окремі бібліотечні послуги, продукти тощо зна
ходять своє відображення у рекомендаційних списках літератури, мето

дичних рекомендаціях, дайджестах: "Бібліотека і сучасність" (2010 р.) 
у двох випусках - "Ре·rроконверсія" і "Штрихове кодуваІПІЯ", "Орга

нізація і проведення конкурсів у бібліотеці" (2010 р.), "Тращщійна та 
інноваційна методика проведення інвентаризації' (2009 р.), "Впрова
дження нових технологій обслуговування користувачів бібліотек ви

щих навчальних закладів" та ін. Змінив форму і зміст щорічний "Аналіз 
діяльності бібліотек методичного об'єднанням. Вінниці" . Видання крім 

статистичних, показників містить аналіз різних аспектів діяльності, 

акцентує увагу на новаціях в роботі. Текстовий виклад матеріалу су

проводжують діаграми, схеми, фотографії та ін. 
Особливу популярність як в університеті, так і за його межами 

здобув календар "Вінниччина медична: знаменні і пам'ятні дати - 2012" 
(2011 р.) . Це перше видання календаря, присвячене визначним подіям 

в історії університету, його ювілярам, які зробили найбільший внесок 
у розвиток університету і становлення університетської науки, а також 
увійшли дати, події, імена визначних уродженців Вінниччини і тих, 

хто пов'язаний з історією медицини нашого краю. 
Оперативну інформацію про нові надходження до бібліотеки, 

анонси новин в житті бібліотеки, університету, в галузях медицини, 

науки, освіти розповсюджує щомісячний інформаційюІЙ бюлетень "Біб

ліокур' єр". Уже впродовж п'яти років це видання ®ібліотека гоrує спільно 

з науковою частиною університету. 
20-річні дослідження розвитку і діяльності історії нашої книго

збірні, проведені попереднім директором Маєвською Л.В., лягли в ос
нову "Нарису про наукову бібліотеку ВНМУ ім. М.І. Пирогова" (2011 р.). 
Накопичений великий обсяг матеріалу уже готується до друку. Нарис 

висвітлює усі напрямки роботи книгозбірні. Це видання стане значною 
подією в житті бібліотеки і поповнить сторінки історії нашого універ
ситету. Видавнича продукція бібліотеки доступна віртуальній ауди

торії завдяки представленню її на власному сайті. 
Звичайно, якість ra інформативність видань залежить від вико

ристання комп'ютерних та інформаційних технологій, проте, успіх цієї 

роботи залежить від професійності, компетентності, творчості і тех
нічної підготовки укладачів видань. 
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