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Бібліотека Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця має велику історію. Майже 180 років
пройденого шляху – це історія, праця, книги, особистості. Це –
багатство Університету та об’єднуючий елемент освіти, науки,
виховання, дозвілля.

За значний історичний проміжок часу відбулося
надзвичайно багато змін. На сьогодні значення бібліотеки
визначається не тільки розміром і складом фонду, та
послугами, які вона може надати користувачеві.



Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця обслуговує понад 16
тис. користувачів: студентів, науково-педагогічних працівників,
лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів,
докторантів. Універсальний фонд бібліотеки налічує 684779
примірників книг навчальної, наукової, суспільно-політичної,
художньої, довідкової літератури, дисертацій та авторефератів
дисертацій. Фонд наукової та навчальної літератури
іноземними мовами налічує понад 1300 назв видань таких
видавництв як Elsevier, Lippincott, McGraw-Hill та ін. Гордість
бібліотеки – фонд рідкісних і цінних видань: література з хімії,
медицини, фармації XIX-початку XX століття, праці М.
Пирогова, І. Сеченова, С. Боткіна, І Мечникова, О.
Богомольця та ін. Щороку бібліотека передплачує понад 60
назв наукових фахових періодичних видань з медицини.



Бібліотека сьогодні….



До послуг користувачів:

відділи навчальної, наукової, суспільно-політичної та 
художньої літератури;

читальні зали з зоною WI-FI та комп’ютерними місцями;
 інтернет-центр;
конференц-зала;
 інформаційно-бібліографічний відділ;
відділ комплектування та наукової обробки документів;
відділ книгозберігання

Користувачі, які обмежені в часі, навчаються дистанційно, 
можуть скористатися послугою «Запит до бібліотеки», 
заповнивши онлайн-форму за посиланням librarynmu.com

http://librarynmu.com


Тематична виставка до дня пам'яті 
акад. Є.Г. Гончарука

Робочі будні….



Складові довідково-пошукового
апарату бібліотеки:

каталоги: алфавітний, систематичний, предметний;
тематичні картотеки;
електронний каталог (понад 40 тис.

записів) ek.librarynmu.com;
 імідж-каталог «Наукові праці вчених-медиків НМУ

імені О. О. Богомольця» ik.librarynmu.com;
 інституційний репозитарій НМУ

імені О. О.Богомольця ir.librarynmu.com
Електронні ресурси бібліотеки забезпечують доступ до

інформації в режимі 24/7.

http://ek.librarynmu.com/
http://ik.librarynmu.com/catalog
http://ir.librarynmu.com/


З 2019 року бібліотека є офіційним партнером Української
Бібліотечної Асоціації (УБА).

Це дало можливість встановити контакти та зв’язки для
обміну професійним досвідом, брати участь у роботі
міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів, отримувати та
надавати консультації з питань обслуговування користувачів:
участь у 10-му Міжнародному бібліотечному форумі «Нова

бібліотека – відповідальність кожного»
участь у роботі семінару «Основні напрями бібліографічної

роботи: теорія і практика» (Національна бібліотека України
імені Ярослава Мудрого);



Конференція Української Бібліотечної Асоціації (УБА) «Інша бібліотека – вийти за межі»



 участь у бібліотечному тренінгу Goethe-Institut;

 пленарне засідання щорічної Конференції Української

Бібліотечної Асоціації (УБА) «Інша бібліотека – вийти за

межі», яке відбулося в приміщеннях НМУ

імені О.О. Богомольця;

Власну бібліотечну історію роботи та комунікації зі

студентською молоддю бібліотека описала та подала на

конкурс «Кращих практик молодіжної роботи в Україні –

2020», організований Міністерством молоді та спорту України

спільно з Програмою розвитку ООН в Україні.



Бібліотека у співпраці

 Національна наукова медична бібліотека України

 Вінницький національний медичний університет імені

М. І. Пирогова

 Харківський національний медичний університет

 Львівський національний медичний університет імені

Данила Галицького;

 за сприяння видавництва McGraw-Hill було організовано

онлайн навчання на період карантину по використанню

електронного ресурсу Access Medicine.



Моменти робочих поїздок до м. Вінниці, Харкова, Львова



У 2020 році бібліотека НМУ започатковала серію «Ювілеї
особистостей». До ювілейних дат вчених-медиків НМУ
підготовлено 7 випусків інформаційно-бібліографічних
списків, які розміщені на університетському та бібліотечному
сайтах.

Готуються біобібліографічні покажчики:
до ювілею професора Науменка Олександра Миколайовича;
до 100-річчя від дня народження академіка Ромоданова

Андрія Петровича
З 2019 року бібліотека готує «Календар знаменних та

пам’ятних дат «Вчені-медики НМУ імені О. О. Богомольця».



Бібліотека присутня у соціальних
мережах:

• сторінка у Facebook - facebook.com/scientificlibrary.nmu/;

• сторінка в Instagram - instagram.com/libraryknmu/;

• Telegram-канал - t.me/biblNMU;

• канал Youtube - youtube.com.

https://m.facebook.com/scientificlibrary.nmu/
https://www.instagram.com/libraryknmu/
http://t.me/biblNMU
https://www.youtube.com/channel/UCxYF4UefEMB0TxXkY0UQtzw


Дитяча клініка «ОХМАТДИТ», благодійна акція «Подаруй книгу», 2019 р.

«Всеукраїнський радіодиктант національної єдності»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


