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Історичні відомості 

1933 рік. Вінницька обласна наукова медична біблі- 

отека організована в квітні 1933 року спочатку як 

філія Республіканської медичної бібліотеки, в 1935 

році реорганізована в обласну, в 1940 році отримала 

статус наукової. Бібліотека має притулок в невеликій, 

напівтемній кімнаті в приміщенні центральної полі- 

клініки, що на вулиці Першотравневій. 

1934 рік. Штат бібліотеки складає 1,5 ставки:0,5 

ставки зав. бібліотекою та 1 ставка бібліотекаря. В 

1936 році штат розширився й складав 3,5 ставки. 

Очолював бібліотеку Зецкер Мойсей Ісакович. 

1941-1944 рр. Лише частина фонду бібліотеки врято- 

вана ентузіастами, більша частина знищена.  

1945 рік. Для обслуговування лікарів та середніх 

медичних працівників області був організований 

«поштовий абонемент», потім, з 1957 року- «заочний 

абонемент». 

1946 рік – почали створюватись перші медичні біблі- 

отеки, бібліотечні пункти в лікувально-профілактич- 

них установах. 

1954 рік. Мережа області складається з 57 медичних 

бібліотек. Вони нараховують більше 250 тисяч книг 

та журналів і обслуговують біля 9 тисяч читачів. 

1955 рік. Організований окремий структурний під- 

розділ – «Відділ обслуговування» з штатом - 3 біблі- 

отекарі, до цього був лише один відділ - комплекту- 

вання, обробки, каталогізації і зберігання літератури. 

1960 рік. Під бібліотеку було відведене приміщення 

по вулиці Л. Толстого 16, загальною площею 170 ква- 

дратних метрів. 

1961рік розпочата робота по створенню каталогів в 

медичних бібліотеках лікувально-профілактичних 

установ та медичних училищ області, яка була завер- 

шена в 1962 році. 

1971 рік. В області 56 стаціонарних та 32 пере-  

сувні бібліотеки лише при районних та дільничних 
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лікарнях. 

1972 рік. Організовано відділ науково-медичної 

інформації із сектором наукової бібліографії, всього   

3 працівники. Очолила відділ Постоловська Клавдія 

Феоктистівна. 

На базі лікувально-профілактичних закладів було 

створено 123 групи  науково-медичної  інформації. 

В 1973році  відділ  нараховував  уже  5  працівників 

і називався «Відділ обслуговування і книгозбері- 

гання», була введена також посада бібліографа. 

1977 рік. Розпочалась часткова централізація медич- 

них бібліотек лікувальних установ області. ОНМБ 

забезпечує централізоване комплектування фондів 34 

бібліотек ЛПУ. 

1979 рік. У відділі НМІ була введена посада голов- 

ного бібліографа. В роботі ставиться акцент на 

оперативність інформаційного забезпечення. 

Паралельно виданням РНМБ  працівники відділу 

почали самостійно складати та надсилати в медичні 

заклади інформаційні списки нових публікацій з 23 

спеціальностей. 

1980 рік. Розпорядженням Вінницького облвикон- 

кому від 28.01.1980 року № 34-Р медичній бібліотеці 

було передане приміщення будинку дитини по вулиці 

Л. Толстого, 11. 

1984 рік. Бібліотеки номерних лікарень були реорга- 

нізовані в бібліотечні пункти. 

1991 рік. Розпочато новий ряд предметного каталогу 

на основі адаптованої російської версії американської 

біомедичної інформаційної системи “Medlinе” за теза- 

урусом MeSH, який розрахований на машинозчиту- 

вальні технології.. 

1992 рік. Через зміни в законодавстві щодо фінансу- 

вання  місцевих  установ  охорони  здоров’я  відбулась 

децентралізація медичних бібліотек  області,  яка 

на нашу думку не погіршила становище бібліотек 

ЛПУ, а навпаки сприяла підвищенню відповідаль- 

ності керівників лікувально-профілактичних уста- 

нов за комплектування та організацію роботи своїх 

бібліотек. 
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1996 рік. Скорочення штату бібліотечних працівни- 

ків з 24 до 16 посад, відбулась реорганізація струк- 

тури бібліотеки. 

1999 рік. Була виготовлена проектна документація на 

добудову приміщення бібліотеки, а в жовтні 2000 

року було розпочате і саме будівництво проектна вар- 

тість, якого склала 325 тис. гривень. Придбана АБІС 

ІРБІС 32. 

2000 рік. Розпочате створення електронного ката- 

логу. Утворено сектор читального залу спочатку з 

двома, а потім з трьома працівниками, у зв’язку з тим, 

що потік читачів в читальний зал значно збільшився 

2000 рік. Були запроваджені додаткові  платні 

послуги. 

2003  рік.  Розпочалась робота з фондом по розподілу 

на фонд читального залу та абонементу.     Створення 

першого сайту бібліотеки. 

2004 рік. Бібліотека стає ініціатором створення 

першої, серед медичних бібліотек України, міжрегі- 

ональної корпоративної системи з Житомирською, 

Чернігівською  Рівненською   обласними   науко- 

вими медичними бібліотеками та бібліотеками 

Вінницького Національного медичного універси-  

тету ім. М.І. Пирогова, Одеського Національного 

медичного університету  з  каталогізації  періодич- 

них видань, що дозволило значно зекономити робочі 

ресурси, скоротити термін надходження  інформації 

до користувачів та розпочати ретроконверсію бібліо- 

течного фонду для ЕК. За основу предметизації був 

взятий тезаурус MeSH 2000 року. 

2005 рік. Відбулося урочисте відкриття нового добу- 

дованого приміщення бібліотеки. Сучасне книгосхо- 

вище обладнане мобільними стелажами, оснащене 

сучасною системою вентиляції для підтримання 

необхідного нормативного температурно  -волого- 

вого режиму збереження фонду. Читальний зал на 22  

робочих  місця,  2  з  яких  оснащено  комп’ютерами, 

сканером та принтером для самостійної роботи корис- 

тувачів в мережі Інтернет. Створена зона відпочинку 

“Зимовий сад” для того, щоб відвідувачі мали змогу 

індивідуально попрацювати з книгою чи ноутбуком, 
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випити кави, поспілкуватися, помилуватися краєви- 

дом або відволіктися від роботи. 

2007 рік. Придбана нова версія АБІС ІРБІС 64 з Web- 

модулем для підтримки в on-lain режимі Електронного 

каталогу. 

Оновлення сайту бібліотеки, який постійно розвива- 

ється і надає можливість віддаленим користувачам 

знаходити потрібну для себе інформацію. 

2009 рік. З лютого місяця розпочав свою роботу 

«Пересувний абонемент». 

2012 рік. Створений відділ інформаційних техноло- 

гій та науково-методичної роботи. 

У читальному залі встановлена зона  покриття Wi-Fi. 

В 2017 Wi-Fi покриває усю читацьку зону бібліотеки. 

2015 рік. Освоєна нова версія сайту з новими можли- 

востями та функціоналами. 

2018 рік. Сьогодні ВОНМБ - це потужний інфор- 

маційний ресурс, який поєднує актуальний фонд, 17-

річні напрацювання з використанням комп’ютер- них 

технологій, 8-ми річний досвід нестаціонарного 

бібліотечного обслуговування медичних працівників 

області. За рік послуги бібліотеки отримує більше 12 

тис. користувачів. Розрив любої з ланок цієї цілісної 

системи призведе до повного її паралічу і смерті . 

Бібліотека має Електронний каталог (ЕК) з напов- 

ненням більше 370 тисяч записів, в тому числі  42  

тис. повнотекстових джерел доступних цілодобово 

для дистанційного використання. Статистика ЕК 

щоденно фіксує 9-11 тисяч запитів. 

Бібліотека щорічно здійснює більше 70 виїздів в 

медичні заклади для інформаційно - бібліотечного 

обслуговування на місцях. 1177 лікарів районних 

медичних закладів прочитали за рік 3577 книг, отри- 

маних через «Пересувний абонемент», 2066 медич- 

них працівників районів познайомились з книгами 

на переглядах та у «Виїзному читальному залі». 

Бібліотека забезпечила їм рівну можливість таку, 

яку мають працівники медичних закладів обласного 

центру для підвищення своєї кваліфікації. 
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Місія бібліотеки: 
забезпечення користувачам можливо- 
сті оперативного доступу до інформа- 
ційних медичних ресурсів. Ми компе- 
тентно допоможемо Вам раціонально 
використати максимально  повний 
об’єм професійної інформації світу. 

Парадигма діяльності: 
користувачецентризм. 

Мета: 
Бібліотека реалізує можливості для 
забезпечення безперешкодного, рів- 
ноправного доступу до інформації на 
різних носіях усіх категорій користу- 
вачів, що обслуговуються нею. 

Девіз: 
повнота, доступність, оперативність, 
зручність. 

Короткі відомості про бібліотеку станом на 1 січня 2018 року 

Штат бібліотеки 26 працівників 

Площа 568,4кв.м 

Комп'ютерів всього 35 

Комп'ютерів для користувачів 3 

Загальний фонд 134305 прим. 

Загальний електронний фонд 7 баз даних 

Електронний каталог 395294 записи 

Основний книжковий фонд 76552 прим 

Основний фонд періодичних видань 53902 прим. 

Електронна колекція 46798  документів 

Обслужених користувачів бібліотеки 12242 користувачі 

Зареєстрованих по єдиному обліку 6618 користувачів 

Загальна кількість відвідувань 33332 в середньому за день 132 

Загальна кількість книговидач 232206 прим. 

Бюджет  

  Кількість 

Назва показника (тис. грн.)   

   2017 р. 

 Кошти із загального фонду бюджету (всього):   2417,6   

 В т. ч. заробітна плата  1765,1 

 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар  30,0  

Оплата послуг (крім комунальних)  70,0 

 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  166,7  

Капітальні видатки  199,9 

Позабюджетні кошти  54,6 
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Ми пропонуємо Інформаційно- 

бібліотечні послуги на 

безоплатній основі 

Надання в тимчасове корис- 
тування документів з фонду 
бібліотеки 
Ви можете взяти в тимчасове користу- 
вання документи відповідно в читаль- 
ному залі та на абонементі, іноземну 
літературу - в відділі науково-медич- 
ної інформації та бібліографії. Книги 
як в паперовому вигляді так і на елек- 
тронних носіях. 

Інформування про зміст бібліотеч- 
ного фонду 
Отримати інформацію про зміст біблі- 
отечного фонду можна самостійно, 
або з допомогою бібліотекаря, через 
карткові каталоги, через Електронний 
каталог (ЕК), доступний on-line на 
сайті бібліотеки 

Виконання адресних, фактогра- 
фічних, тематичних, уточнюючих 
довідок 
На любе запитання щодо бібліотечних 
ресурсів та послуг Ви зможете одер- 
жати відповідь безпосередньо в біблі- 
отеці, по телефону 67-38-04, 67-29-05, 
098-107-89-35, або на сайті в розділі 
Віртуальна довідка. 

Допомога і консультування в 
пошуку та підборі інформації 
Ви можете розраховувати на профе- 
сійну допомогу в пошуку та підборі 
інформації з питань медицини, охо- 
рони   здоров’я   та   суміжних   наук   по 
електронному каталогу бібліотеки, по 
медичних та правових базах даних. 

Поточне інформування спеціаліс- 
тів медичних закладів області про 
публікації в періодичних видання 
за фаховою тематикою 
Фахівці відділу науково-медичної 

інформації та бібліографи відстежу- 
ють поточні публікації в українських 
та російських періодичних виданнях 
за медичною спеціальністю або зада- 
ною темою та інформують фахівців за 
Угодою про співпрацю чи за індивіду- 
альним замовленням. 

Електронна доставка документів 
Через послугу Електронна доставка 
документів (ЕДД) Ви маєте змогу 
замовити й отримати електронні копії 
документів з фондів нашої бібліотеки, 
(для користувачів бібліотеки на безоп- 
латній основі) 

Інформаційний супровід «Днів 
спеціаліста», науково-практичних 
лікарських та сестринських кон- 
ференцій, семінарів. 
Спеціалісти бібліотеки готують інфор- 
маційні списки, тематичні перегляди 
літератури, презентації та бібліогра- 
фічні огляди до «Днів спеціаліста», 
науково-практичних лікарських та 
сестринських конференцій, семінарів 

«Пересувний абонемент» 
Проект бібліотеки «Пересувний або- 
немент» діє на основі Угоди про співп- 
рацю і дозволяє фахівцям медичних 
закладів області протягом місяця 
опрацювати нову  медичну  літературу 
з фонду бібліотеки, одержавши її без- 
посередньо в своєму закладі. 

Консультації інформаційного та 
навчального характеру 
Вам дадуть консультацію по само- 
стійному використанню Електронного 
каталогу з пошуку медичної інформа- 
ції та по роботі з медичними електро- 
нними ресурсами. 

Визначення індексів УДК 
Вам допоможуть визначити індекс 
УДК для публікації статті в науко- 
вому журналі. 

 

  



 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ: 

Виконання Державного стандарту надання 

безоплатних послуг бібліотечними 

закладами. 

Реалізація системи оперативного 

інформування про нові бібліотечно-ін- 

формаційні ресурси. 

Формування бібліотечно-інформаційних 

ресурсів, які забезпечать існування 

ВОНМБ як сучасного ресурсного центру 

для медичної спільноти області; 

Створення та пропаганда сучасних 

інформаційних продуктів, послуг та 

сервісів, які забезпечать професійні, освітні 

та наукові потреби користувачів 

бібліотеки; 

Збереження існуючого бібліотечного 

фонду шляхом цілого комплексу заходів 

превентивного і відновлювального характеру; 

Розвиток   корпоративної    співпраці по 

створенню зведеного електронного каталогу, 

по забезпеченню обміну документами через 

ЕДД; 

Проведення науково-методичної роботи 

по удосконаленню усіх напрямків діяльності; 

Підтримка творчих, партнерських, 

конструктивних відносин з іншими 

бібліотеками,  вдосконалення  пози ції ВОНМБ 

як методичного центру медичних бібліотек 

області; 

Підвищення професійного рівня біблі- отечних 

спеціалістів у відповідності з сучасними 

потребами та професійними стандартами; 

Створення комфортних та безпечних умов для 

роботи користувачів та персоналу бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса Бібліотеки: 

вул. Л. Толстого, 11, м. Вінниця, 21018 

тел./факс: +38 (0432) 67-38-04 

E-mail: vin.medbiblioteka@i.ua 

web: http://vinmedlib.org.ua 
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