
Бібліотека базового
університету ДДПУ

Календар знаменних та пам'ятних дат.

1939 рік
На  базі  Слов'янського  педагогічного  училища  Постановою
Ради народних комісарів №620 від 29 липня 1939р. заснований
Слов'янський  державний  учительський  інститут  з  двома
факультетами: Історичний та факультет Мови та літератури
(російське  та  українське  відділення).  Разом  із  інститутом
створена бібліотека на базі  бібліотеки педучилища з  фондом
майже 25000 примірників за профілем факультетів.

1940 рік
У цьому році був відкритий Природничо-географічний факультет
та  організовані  курси  медичних  сестер.  Бібліотека  комплектує
фонди відповідно профілю інституту з магазинів книготоргу.

1941 рік    
Перший випуск фахівців:138 вчителів історії, мови та літератури, з
них 23 отримали диплом із відзнакою. Бібліотека упорядковує свої
фонди:  отримує  від  випускників  та  інших  студентів  бібліотечні
книги

                                            



1941 рік

Набір  першокурсників  на  новий  1941-1942  навчальний  рік.
Обслуговуються  літературою  за  фахом  студенти   всіх  курсів  і
факультетів на перше півріччя.

1941 рік, жовтень

Місто  Слов'янськ  окуповано  фашистами,  інститут  а  також  і
бібліотека припиняє свою діяльність.

                          

1941-1943рр.

Приміщення інституту і бібліотеки відчужена. Наприкінці окупації
будівля інституту зруйнована, архів та бібліотека згоріли.

                          

1943рік, вересень

6 вересня м.Слов'янськ Сталінської області звільнено від німецько-
фашистських загарбників.



1943 рік, листопад 

Оголошено набір першокурсників до Слов'янського учительського 
інституту. 1-го грудня секретар інституту Олійникова Зінаїда 
Михайлівна та перший керівник післявоєнного та воєнного  часу 
Ракитянська Ганна Миколаївна (зав. бібліотекою 1943-1962рр.) 
почали приймати документи вступників. Паралельно почалась 
підготовка приміщення для занять та відродження бібліотеки.

                          

1944 рік

Перший запис у інвентарній та сумарній книзі бібліотеки. Початок
формування  та  комплектування  бібліотечного  фонду.  Головні
джерела  комплектування:  доброчинність,  книготорги м.  Сталіно,
м.Слов'янськ,  м.  Харкова,  Московський  та  Челябінські  держ.
фонди. На грудень 1944р. фонд бібліотеки налічує 3545 примірників
книг.

                        

1945 рік, травень

Велика Перемога Радянського  Союзу у Великій Вітчизняної війні. 
Завідувач  бібліотеки  Ракитянська  Ганна  Миколаївна  разом  із
директором  інституту   Деркачем  Іваном  Калістратовичем  та
викладачами Курдюмової  Е.А.,  Глушковим С.И.,  Корцовнак Е.А.
(одержали)  були  нагороджені  медаллю  “За  доблестный труд  в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”

                        



1945 рік, грудень

Географія  комплектування  книжкового  фонду  бібліотеки
урізноманітнюється.  Тільки  за  1945  рік  фонд  поповнюється  2441
книгами, загальний фонд налічує 5986 примірників, за фахом двох
факультетів.  Всього   навчаються  і  є  читачами  бібліотеки  210
студентів та 25 викладачів.

                           

1946 рік

Відкрито  фізико-математичне  відділення  при  Слов'янському
державному  вчительському  інституті.  У  1946-1947  навчальному
році здійснено перший набір на цьому відділенні — одна  група, яка
налічує 29  студентів.  Бібліотека поповнює свої фонди за новими
дисциплінами.  На кінець 1946 р.  Фонд бібліотеки складає  10225
примірників. 

                        

1946-1949рр.

Бібліотека  розвивається.  У  1949  році  на  базі  відділення
відкривається  Фізико-математичний  факультет.  Фонд
поповнюється  з  різних  джерел  комплектування:  географія
комплектування — увесь Радянський Союз.

Починаючи  з  1948  року  великі  партії  книг  надходять  з
бібколекторів  —  що  є  нове  у  плані  комплектування;  з  різних
видавництв: Мосгіз,  Академкнига (Київ),  Академкнига (Москва),
Баку-книга, Саратов- книга, Ленкогиз, Рад.  школа, а також нові
партії надходять з різних бібліотек: бібліотеки університету Ростова
на Дону, Львівського учнівського інституту.



                             
1950 рік

На  початок  1950  р.  у  фонді  бібліотеки  були  присутні  більш  ніж
25000  примірників  навчальної,  наукової,  методичної,  художньої
літератури, та літератури ідеологічного напрямку. 
Інститут  переходить  у  приміщенні  по  вул.  Леніна,12.  Бібліотека
отримала одну кімнату на другому поверсі, водночас будується нове
приміщення для бібліотеки.

                           

1951 рік

Бібліотека отримує нове відбудоване приміщення.

                           

1952 рік

У  серпні  ліквідовано  Артемівський  вчительський  інститут,  його
приєднано до Слов'янського державного вчительського інституту.
Починаючи  з  18.12.1952р.  по  22.12.1954  року  бібліотека
Слов'янського державного учительського інституту поповнила свої
фонди дев'ятьма партіями книг з фондів бібліотеки Артемівського
учительського інституту, загальною кількістю 20978 прим. На суму
126218 руб.  До Слов'янського державного учительського інституту
приєднався історично-географічний факультет, заочне відділення.

                           



1954 рік

Старобельський  вчительський  інститут  приєднується  до
Слов'янського  державного  учительського  інституту.  Бібліотека
поповнюється  фондом бібліотеки  Старобельського  учительського
інституту.  Великі  надходження  надійшли  з  Криворіжського  та
Нікопольського  учительських  інститутів.  Разом  з  бібліотечним
фондом  перейшли  студенти-заочники  Нікопольського
учительського інституту.  

                           

1954 рік

У  1954  році  Слов'янський  державний  учительський  інститут
реорганізований у Слов'янський державний педагогічний інститут
Постановою  Ради  міністрів  СРСР  від  23  січня  за  №  9274  з
факультетами:Фізико-математичний  і  Мови  та  літератури
(російське та українське відділення), з чотирма та п'ятьма роками
навчання.  В інституті  працюють сім кафедр: марксизм-ленінізму,
педагогіки,  мови,  літератури,  фізики,  фізвиховання,  математики.
Фонд  бібліотеки  складає  66604  примірника  на  загальну  суму
486630 руб. 30 коп.

                        

1957-1958 рр.

Останній  випуск  факультету  Мови  та  літератури.  Бібліотека
перерозподіляє свої фонди  іншим бібліотекам вищих навчальних
закладів  України,  в  яких  діє  факультет  мови  та  літератури.
Художня література залишається у фондах бібліотеки СДПІ.

                        



1958-1959рр.

Бібліотека обслуговує студентів одного, єдиного факультету СДПУ
— фізико-математичного.

         

1959 рік

Відкривається факультет методики і педагогіки початкової  освіти.
Фонд  бібліотеки  збільшується  за  профілем  нового  факультету,
комплектується  з  фондів  бібліотек  вищих  навчальних  закладів
Рязані,  Одеси,  Житомира,  Ташкента,  Кіровська,  Гродно,  Баку,
Ростова, Коломиї,  Дніпропетровська, Свердловська, Йошкар-Оли.
Наприкінці  1959  р.  Фонд  складає  91154  примірника  на  загальну
суму 606519р. 98 к.

      

1961-1962 рік

Бібліотека  розвивається,  фонд  зростає.  У  1962  році  керівником
бібліотеки стає Захарова Раїса Василівна, яка очолює бібліотеку до
1965 року. Фонд бібліотеки на цей час становить близько 1000000
прим.  Основне  завдання  бібліотеки  —  формування  та
комплектування фондів  за  фахом факультетів та  обслуговування
читачів необхідною кількістю підручників, навчальних посібників.
Бібліотека  допомагає  науковій  роботі  в  інституті,  в  основному
науковцям, які захищають свої наукові роботи.

         



1964 рік.

Міністерство  вищої  і  середньої  освіти  УРСР  призначає  нового
ректора інституту,  ветерана війни Петрика Івана Івановича, який
очолює  інститут із 1964 року по 1977 рік. У 1964 році викривається
за  Наказом  МВСО  УРСР  №  158/457  від  02.12.1964  р.  Факультет
Дошкільної педагогіки і психології. 

Бібліотеку  з  1965  р.  По  1972  рік  очолює  Олешко  Ніна
Миколаївна.

     

1969-1972рр.

У  1969  році  на  фізико-математичному  факультеті  відкривається
відділення  з  підготовки  вчителів  праці,  та  здійснюється  перший
набір  у  кількості  75  чоловік.  У  1972  році  Наказом  Міністерства
Вищої  ї  середньої  освіти  УРСР,  на  базі  цього  відділення  був
організований  факультет  загально  технічних  дисциплін.
Розширюється  питання  щодо  комплектування  фонду:  фонд  із
галузевого стає універсальний.

    

1972-1978рр.

Варушкіна  Зінаїда  Іванівна  призначається  новим  керівником
бібліотеки. Ретельно комплектується фонд згідно нових дисциплін.

    



1978-1983рр.

Бібліотеку очолює новий керівник Сільченко Валентина Іванівна.
Ректором  на  цей  час  призначений  Хворостянов  Олексій
Пилипович.  Штат бібліотеки у  1980  році  складає 23 працівника,
кількість  фактично-обслуговуваних  читачів  близько  6000,
бібліотечний фонд налічує майже 302000 прим.

   

1983 рік

Колектив бібліотеки отримав нового керівника Землянську  Ніну
Матвіївну, яка очолює бібліотеку  до 2010р.

 

1985 рік

В  інституті  відкривається  факультет  фізичного  виховання,  фонд
бібліотеки  комплектується  згідно  навчального  розкладу
факультетів, дисциплін, кафедр.

  

1987 рік

Бібліотека співвідноситься до 3 групи за оплатою праці.

 



1988 рік

Бібліотека отримала нове приміщення,  спеціально відбудоване за
проектом  із  загальною  площею  1890  кв.м.  Кількість  читачів  за
єдиним  читацьким  квитком  Штат  бібліотечних  працівників
29 чоловік.

  

1989 рік

На  абонементі  художньої  літератури  відкривається  “Літературна
вітальня”. З'являються нові форми виховної роботи — комплексні
заходи: 
“Перший семестр”;
“Місячник першокурсника”;
“Дні дипломника”;
“Дні фахівця”;
“Дні інформації”;
“Дні молодого науковця”;
“Дні бібліотеки на кафедрах”.

     

1993 рік

Разом  із  викладачем  кафедри   російської  мови  і  літератури
Романько  Валерієм  Івановичем  почали  щорічні  “Краєзнавчі
читання” та організована літературна студія “Горлиця”.

  



1998 рік

Початок “Сухомлинських читань” - щорічної науково-практичної
конференції про життя та творчу особистість українського педагога
В.  Сухомлинського,  його  школи,  гуманістичних   поглядів  на
навчання  та  виховання  дитини,  тощо.  Керівники-організатори
заходу -  доцент кафедри  педагогіки Капацина Валентина Іванівна
та  зав.  сектором  читальних  залів  бібліотеки  Кравцова  Олена
Миколаївна. 

    
                    

1998 рік
Початок  складання  та  проведення  Довідково-бібліографічним
відділом циклу оглядів з тематики освіти:
“Освіта в США”;
“Освіта в Японії”;
“Освіта в Угорщині”;
“Освіта в Китаї”.
У  1999  році  бібліотека  уперше  брала  участь  у  виконанні
національної  програми  “Спадщина”.  Цикл  книжкових  виставок,
оглядів, бесід, вечорів:
“Художні промисли України”;
“Реабілітація історією”;
“Звичаї нашого народу”;
“Наша мати — Україна — її мова — солов'їна”;
“Історія України — минуле і сучасність”;
“Образ книги в український культурі доби середньовіччя”;
“Жінки в історії України”.
Читачів 7569, штат бібліотеки — 28 чоловік.

               
1999р. Серпень

На  абонементі  наукової  та  навчальної  літератури  відкрита
“Бібліотека  американського  професора  Кейса  В.  та
українськоїдіаспори”.



    

2000рік

Національна  програма  “Спадщина”  продовжує  працювати.
Проведено ряд заходів з духовної основи життя українського народу
— національне відродження:
“Софія Русова — організатор національного виховання”;
“Український рік у народних звичаях в історичному освітленні”;
“Українська культура та національне відродження”;
“українська ікона крізь віків”;
“Духовний світ українського народу”
“Слово о полку Ігоревім в контексті літературного краєзнавства”.

        

2000р. Липень

Бібліотека  отримала  перший  комп'ютер,  який  працює  в  АБІС,
“МАRС”.  Початок  створення  електронного  каталогу  бібліотеки,
першочергово на нові надходження.

   

2002 рік

Розпорядженням  Кабінет  Міністрів  України  від  25  липня  2002р.
№421-р  інститут  одержав  новий  статус  —  став  Слов'янським
державним педагогічним університетом. Бібліотека отримає статус
університетської. 



2003 рік

На  початок  2003-2004  навчального  року  у  гуртожитку  №1
відкритий  Абонемент  навчальної  та  наукової  літератури  для
студентів  трьох  факультетів:  фізвиховання,  педагогічного,
початкового навчання.  Із книжковим фондом близько 30000прим.

2004 рік

Придбано  нову  ліцензійну  програму  АБІС —  UNILIB.  Програма
“МАRC”  конвертована.  Електронний каталог  бібліотеки  складає
1056 бібліографічних описів.

2007 рік. 

Ввели  в  дію  роботи  одного  з  головних  документів,  які
регламентують роботу бібліотеки — міждержавний стандарт ДСТУ
ГОСТ  7.1:2006  “Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис.
Загальні вимоги та правила складання”.

2008 рік

Бібліотека  обслуговує  за  єдиним  читацьким  квитком  майже
10000читачів. Вдало складає ЕК, має:
2 АРМ - “систематизатор, каталогізатор”;
3 АРМ - “Читач — користувач”.  



2009 рік
Наприкінці  2009 року  бібліотека одержала ще 5  комп'ютерів для
обслуговування  користувачів.  Загальна  кількість  комп'ютерів  —
10. 2 АРМ для співробітників, 8 АРМ - “ Читач-користувач”.  

2010 рік

Бібліотека  розвивається  у  плані  автоматизації,  отримала
2 комп'ютери  для  читальних  залів  №1  та  №2.  В.О.  директором
бібліотеки стає Качина Валерія Сергіївна. 

2012 рік

Відповідно до Наказу Міністерства Освіти і науки, молоді та спорту
України  №  1600  від  30.12.2011  р.  “Про  створення  державного
вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний
університет”  було  створено  ДДПУ  шляхом  об'єднання
Слов'янського  державного  педагогічного університету та
Горлівського  державного  педагогічного  інституту  іноземних  мов.
Бібліотека СДПУ стає бібліотекою базового університету ДДПУ.

2014 рік
Бібліотека базового університету ДДПУ— сучасний 
багатофункціональний інформаційно-освітній центр.  Група за 
оплатою праці — 3. Бібліотечний фонд — 565852 прим. 
Електронний каталог — 62162 записів. Кількість читачів-
користувачів: за єдиним читацьким квитком — 6592; 
обслуговуваних — 13116.
До складу бібліотеки входять: 3 відділи, 3 читальних залів, 
5 абонементів, Зал Довідково-бібліографічних документів, 
Інформаційний зал (разом із залом каталогів).
Сторінка на веб-сайті ДДПУ — www.ddpu.edu.ua/



2015 рік
Були оформлені два нових стенда :
1. «Бібліотека інформує, рекомендує, запрошує», де розміщуються 
матеріали про роботу всіх трьох підрозділів бібліотеки ; надається 
список видань, які одержала бібліотека  в подарунок від кафедр, від 
окремих викладачів університету ; змістовні розповіді про науково-
допоміжні бібліографічні покажчики присвячені видатним профе-
сорам вищого закладу освіти ; інформація до знаменних і пам’
ятних дат ; висловлювання відомих діячів історії, культури, освіти, 
письменників та поетів про книгу та читання.
2. «Центр української культури» - подаються цікаві розповіді про 
рідкісні та цінні видання, про нові надходження до бібліотеки. 
Стенд має не менш цікаві рубрики – «Радимо прочитати» та 
«Сміхотека».
В цьому році університет  виділив для зберігання фонду рідкісних і 
цінних видань приміщення площею 16,4 м2 на третьому поверсі го-
ловного корпусу університету.
Всього в бібліотеці 13 комп’ютерів, три сканера, 6 принтерів.

2016 рік
В грудні 2016 року інформаційно-бібліографічний відділ 
бібліотеки запровадив нову послугу – віртуальну довідку.
Бібліотека створила інституційний репозитарій у форматі  
DSpace, адреса : http://192.168.1.12:8080/xmlui/ .
Також в грудні цього року бібліотека за допомогою консульта-
нта, співробітника університету створила свій власний сайт, 
адреса : http://lib.msy.org.ua/.
Бібліотека одержала один комп’ютер та БФП – «EPSON».



2017 рік
Бібліотека університету оформила два нових стенда, які 
знаходяться у фойе : «Сузір’я сучасних українських письменників» 
(вміщено кольорові портрети та коротка інформація про їх життя 
та творчість) ; та «Європейський обрій» (яскраво оформлений та 
містить інформацію про прагнення України до ЄС).
З другого півріччя бібліотека почала індексувати видання за 
«Таблицями УДК».
В електронному форматі бібліотека створює БД  фонду «Рідкісних і 
цінних видань» та фонду «Бібліотеки Кейса».
Бібліотека почала створювати БД користувачів-студентів 
філологічного факультету.
У 2017 році дванадцять працівників прийняли участь в двох 
онлайн-заходах : вебінарі «Сервіси Labrary Publishihg в 
університетських бібліотеках» (22.02.2017 р.) та в інформаційному 
дні  «Актуальні напрями, сучасні виклики та міжнародна 
підтримка наукових досліджень» (02.11.2017 р.).


