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П е р е д м о в а 

 

Біобібліографічний покажчик присвячений екс-

директору Наукової бібліотеки Харківського 

національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка Тетяні Вікторівні 

Новіковій. 

Мета покажчика – ознайомити читача з життям і 

творчою діяльністю Тетяни Вікторівни. Основні напрямки 

діяльності Тетяни Вікторівни пов’язані з управлінням 

бібліотекою, бібліотечними ресурсами, культурно-

просвітницькою роботою.  

До покажчика включено її праці та матеріали за 

редакцією автора, які були опубліковані за період з 1996 по 

2016 роки.  

Бібліографічний опис надано згідно з ГОСТами: 

ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ДСТУ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-2013 

«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою : загальні вимоги та правила», ГОСТ 

7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11-

2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках».  

При підготовці покажчика виданя перевірено de 

visu.  

Видання розраховане на широке коло користувачів. 
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Життєпис Тетяни Вікторівни Новікової 

 

Новікова Тетяна Вікторівна – директор Наукової 

бібліотеки ХНТУСГ (1983-2017рр.). Народилася 05 січня 

1951 р. в сім’ї військовослужбовця і шкільної вчительки. У 

1971 р. закінчила бібліотечний факультет Харківського 

державного інституту культури (нині – Харківська 

державна академія культури). За розподілом інституту в 

1971 – 1974 рр. працювала методистом Харківської 

обласної бібліотеки для дітей. У 1974 – 1975 рр. – 

бібліотекарем у бібліотеці Харківського гвардійського 

вищого танкового командного ордена Червоної Зірки 

училища імені Верховної Ради Української РСР (нині 

Військовий інститут танкових військ імені Верховної Ради 

України НТУ «ХПІ»). З 1976 р. – у бібліотеці Харківського 

інституту механізації та електрифікації сільського 

господарства (ХІМЕСГ, нині ХНТУСГ ім. П. Василенка) 

на посаді старшого бібліографа, з 1983 р. – завідуючої 

бібліотекою, з 2001 р. до серпня 2017 р. займала посаду 

директора бібліотеки. У 1981–1987 рр. читала курс лекцій 

«Бібліотечна справа» на факультеті суспільних професій 

при ХІМЕСГ. 

За час роботи на керівній посаді Т. В. Новікової та 

за активної підтримки керівництва університету було 

відкрито бібліотечні пункти у всіх п’яти навчальних 

корпусах, що дозволило якісно забезпечувати навчальний 

процес. 

Серед пріоритетів діяльності Т. В. Новікової – 

пошук сучасних напрямів роботи та впровадження їх у 

бібліотечну практику. Особливу увагу вона приділяла 
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автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів, що 

дозволяло покращувати якість обслуговування 

користувачів, поширювати спектр послуг. З 1990 років з її 

ініціативи в бібліотеці почалося впровадження 

автоматизованої бібліотечної системи ISIS, створювалися 

власні бази даних, бібліотека брала активну участь у 

роботі Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних 

технологій (АСІБТ, м. Харків). 

У 2001–2009 рр. Т. В. Новікова скеровувала 

діяльність бібліотеки на поширення використання 

інформаційно-комунікаційних, мультимедійних 

технологій, збагачення номенклатури бібліотечних 

сервісів, створення засад для участі бібліотеки у 

корпоративних проектах. У 2001 р. створено відділ 

автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів. 

Активно впроваджувалися та популяризувалися 

бібліотечно-інформаційні ресурси, створювалися нові 

масиви власних електронних продуктів. 

У цей період під керівництвом Т. В. Новікової у 

бібліотеці почали проводити науково-практичні заходи, 

розпочато видавничу діяльність, випускалися практикуми, 

навчально-методичні матеріали, збірники матеріалів 

науково-практичних конференцій, бібліографічні 

покажчики: «Праці співпрацівників ХНТУСГ» (9 випусків 

з 2001 р. до 2006 р.), біобібліографічні покажчики серії 

«Біобібліографія вчених ХНТУСГ» (8 випусків з 2010 р. до 

2016 р.). На допомогу бібліотечним працівникам та 

кураторам студентських груп виходив «Вісник Наукової 

бібліотеки» (2011–2013, 2015 рр.). У 2016 р. започатковано 

цикл покажчиків «Науковці нашого університету». 
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Під керівництвом Т. В. Новікової працівники 

бібліотеки активно займалися науковою та науково-

методичною роботою, а саме: проводилися міжнародні 

науково-практичні конференції (2004, 2006, 2010–2013, 

2015 рр.), науково-практичні семінари для бібліотек – 

учасниць методичного об’єднання сільськогосподарських 

бібліотек Харківського регіону (2003, 2008, 2009, 2011–

2013 рр.). 

Наукова діяльність бібліотеки, що проводилась під 

керівництвом Т. В. Новікової, стала однією з підстав для 

зміни назви бібліотеки, яка з 1 січня 2011 р., за рішенням 

Вченої ради ХНТУСГ, отримала нову назву – Наукова 

бібліотека Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра 

Василенка. 

З метою забезпечення вільного доступу до 

інформаційних ресурсів та інформування користувачів 

Т. В. Новікова у 2011 р. ініціювала розробку і 

створення веб-сайту Наукової бібліотеки, з 2013 р. 

розпочато роботу зі створення електронної бібліотеки. За 

постійної підтримки Т. В. Новікової у бібліотеці активно 

проводилася культурно-просвітницька робота, спрямована 

на виховання національної, морально-естетичної 

свідомості користувачів, на популяризацію культурної 

спадщини держави шляхом організації читацьких 

конференцій, круглих столів, диспутів, годин освіченості (з 

2014 р.), музичних та театралізованих шоу, конкурсів, 

зустрічей з харківськими митцями. На базі бібліотеки були 

створені та успішно працювали клуби та творчі колективи, 

зокрема: студентське творче об’єднання «Сузір’я» (2006 –

http://books.khntusg.com.ua/
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2013 рр.), студентський літературно-музичний театр 

«Джерело» (1998 – 2018 рр.), читацький клуб «Слово» 

(працює з 2008 р.) та краєзнавчо-туристичний клуб 

«Патріот» (працює з 2005 р.). 

На посаді директора Т. В. Новікова постійно дбала 

про імідж Наукової бібліотеки, рекламувала здобутки і 

доробки свого колективу. Бібліотекарі, які за її поданням 

взяли участь у конкурсі зонального об’єднання бібліотек 

закладів вищої освіти м. Харкова «Бібліотекар року», 

отримали дипломи переможців у таких номінаціях: за 

найкращий масовий захід (2010), за найкращий 

бібліографічний покажчик (2013), за кращу культурно-

просвітницьку діяльність і кращу публікацію (2014), за 

створення власних електронних ресурсів (2015). 

Досвід роботи бібліотеки висвітлено в понад 40 

публікаціях Т. В. Новікової у фахових виданнях та на 

сторінках університетської газети «Світоч знань». За 

багаторічну сумлінну працю Т. В. Новікова відзначалася 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 

(2004), Подякою Міністерства аграрної політики (2009, 

2010), нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток 

освіти» від Науково-методичного центру аграрної освіти 

(2010), почесним знаком ХНТУСГ «За заслуги» (2013), 

Почесною грамотою Департаменту агропромислового 

розвитку Харківської обласної державної адміністрації 

(2015). За вагомий особистий внесок у розвиток 

бібліотечної справи у 2005 р. Т. В. Новіковій було 

присвоєне звання «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ 

ступеня. 
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Основні дати життєвого шляху та діяльності 

Новікової Тетяни Вікторівни 
 

05 січня 1951 р Народилася в сім’ї військово-службовця 

і шкільної вчительки 

1971 р. Закінчила бібліотечний факультет 

Харківського державного інституту 

культури (нині – Харківська державна 

академія культури) 

1971 – 1974 рр. Працювала методистом Харківської 

обласної бібліотеки для дітей. 

1974 – 1975 рр. Працювала бібліотекарем у бібліотеці 

Харківського гвардійського вищого 

танкового командного ордена Червоної 

Зірки училища імені Верховної Ради 

Української РСР (нині Військовий 

інститут танкових військ імені 

Верховної Ради України НТУ «ХПІ») 

З 1976 р. Старший бібліограф у бібліотеці 

Харківського інституту механізації та 

електри-фікації сільського господарства 

(ХІМЕСГ, нині ХНТУСГ 

ім. П. Василенка) 

1981–1987 рр. Викладала курс лекцій «Бібліотечна 

справа» на факультеті суспільних 

професій при ХІМЕСГ. 

З 1983 р. Завідуюча бібліотекою Харківського 

інституту механізації та електрифікації 

сільського господарства (ХІМЕСГ, нині 

ХНТУСГ ім. П. Василенка) 

З 1990 р. Ініціювала в бібліотеці впровадження 

автоматизації в бібліотеці. (АІБС ISIS, з 

2005 р. АІБС ІРБІС) 

З 2001 р. до Займала посаду директора бібліотеки 
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серпня 2017 р. ХНТУСГ ім. П. Василенка) 

2001–2009 рр. Скерувала діяльність бібліотеки на 

активне використання інформаційно-

комунікаційних, мультимедійних 

технологій . 

2004 р. Нагороджена Почесною грамотою 

Міністерства освіти і науки України 

2005 р. За вагомий особистий внесок у розвиток 

бібліотечної справи присвоєно звання 

«Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ 

ступеня. 

2009р., 2010р. Отримала подяку Міністерства аграрної 

політики 

2010р. Нагороджена нагрудним знаком «За 

вагомий внесок у розвиток освіти» від 

Науково-методичного центру аграрної 

освіти 

2013 р. Нагороджена почесним знаком ХНТУСГ 

«За заслуги» 

2015 р. Нагороджена почесною грамотою 

Департаменту агропромислового 

розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації 

2019 р. Отримала подяку за багаторічну плідну 

просвітницьку діяльність, високу 

професійну майстерність, активну 

громадську позицію, творчий пошук, 

відданість справі, вагомий особистий 

внесок у збереження, відродження, 

розвиток культури нашого народу і з 

нагоди професійного свята – 

Всеукраїнського дня бібліотек. 
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З’єднані бібліотекою 

Перше моє знайомство з Тетяною Вікторівною 

відбулося на науково-методичній нараді директорів 

бібліотек закладів вищої освіти в листопаді 2004 року. Під 

час професійного спілкування, мені, молодому керівникові 

НБ УІПА, було приємно отримати привітання, настанови, 

підтримку від корифеїв-управлінців бібліотек – 

Семененко Л. П., Грищенко  Т. Б., Соболєвої Н. В. та 

Новікової Т. В. Далі були роки плідної співпраці між 

директорами і бібліотеками закладів вищої освіти – 

проведення конференцій, робота у проєктах, зустрічі між 

спорідненими відділами з обміну досвідом тощо. 

Випробуванням для кожної з нас стала зустріч у серпні 

2017 р. Так напевне, розпоряджається доля для тих, хто 

дійсно і по-справжньому любить бібліотеку. Я Вам дуже 

вдячна за толерантність, інтелігентність, доброзичливість і 

підтримку. Запевняю, що буду із задоволенням 

підтримувати всі досягнення і здобутки Наукової 

бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка, що були ініційовані 

Вами і підтримані колективом.  
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Дозвольте звернутися до Вас словами Оксани 

Квітки (Victoriya Gryshchuk), бо для мене Ви така.  

 

Ви сильна. Ви вільна. Ви вперта. 

Красива. Щаслива. Відверта. 

Ви – сонце. Ви – небо. Ви – зорі 

Ви – річка. Ви – поле. Ви – море. 

Ви запах дощу, вогню спалах 

Ви зграя думок в сивих хмарах. 

Ви – шепіт трави, подих вітру, 

Вершина гори, дотик світу. 

Ви квітка, Ви ніч, Ви бажання 

Ви ранок, тепло Ви кохання. 

Ви крапля, Ви повінь, Ви злива… 

Ви дочка, Ви мати, дружина. 

Ви пісня, сторінка роману 

Ви перша така і остання. 

 

 Щиро, директор НБ Ніколаєнко Наталія Миколаївна, 

канд. наук із соц. комунікацій 

 

 

З шаною, або крапля особистого 

За роки мого професійного зростання відносини з 

Вами, Тетяно Вікторівно, змінювались: спочатку це 

директор – головний бібліотекар, завідувачка відділу, 

директор – заступник директора, потім це команда 

однодумців. Всі зміни та трансформації, що відбувалися в 

бібліотеці втілювались завдяки Вашій наполегливості  як 
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«генератора ідей». Ранкове спілкування по телефону з 

робочих питань до початку робочого дня стало доброю 

традицією за часи спільної роботи з Вами. Ви, як 

доброзичлива, чуйна, уважна людина, з повагою та 

розумінням відносились до колег та читачів. У колективі 

завжди святкували знаменні події у житті кожного 

співробітника – ювілейні дати, святкові події у їх сім'ях, 

календарні свята, і, звичайно, День бібліотек. Ви завжди 

максимально допомагали у вирішенні скрутних ситуацій, 

із терпінням вислуховували співробітників. Проблеми в 

сім'ї будь-якого співробітника, це також проблеми 

директора, які вирішувалися коли тихо, коли не дуже, але 

завжди працювало гасло «Це наш будинок і ми його 

любимо».  

Моє спілкування з Вами не обмежувалося робочими 

стосунками, ми із задоволенням відвідували театри, 

екскурсії, обговорювали книги, виставки, фільми, вистави, 

подорожували в часі як туристи по країні «СРСР» і 

сучасним світом. Це дало змогу краще пізнати Вас, як 

людину.  

Я щиро вдячна Вам за внесок у розвиток бібліотеки, 

за ті новації, завдяки яким бібліотека стала Науковою, за 

людиноцентристську політику, орієнтовану на кожного 

члена трудового колективу, за демократичність та 

дипломатичність, за наши  теплі стосунки. Осінь, холодає, 

лист кружляє, день кудись пропадає, але це – вдала нагода 

неквапливо спілкуватися з друзями, сидячи в теплому 

містечку з філіжанкою улюбленої кави... 
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Зроби мені кави такої, «По-львівськи»: 

Із смаком любові та запахом віски, 

Що вулички міста покриє туманом, 

П'янку із п'янких – «Americanu»… 

 

З повагою, заступник директора, Наугольнова 

Неля Геннадіївна 

 

Дякую за подаровані миттєвості 

спілкування  
 

Шановна Тетяно Вікторівно! Наше з Вами 

знайомство виявилось, мабуть, найкоротшим у Вашому 

професійному спілкуванні, але для мене воно є значущим.  

Думаю не всі зустрічі повинні бути тривалими, щоб стати 

для нас чимось важливим. У всього є сенс і кожен, хто 

приходить в наше життя, з'являється в ньому не випадково. 

Кожна зустріч з Вами – скарбничка в мій особистий 

життєвий досвід.  Ви особлива і дивовижна особистість, 

яка не тільки створила унікальний працьовитий колектив, 

але і ту теплу та дружню атмосферу спілкування в ньому, 

яка панує і нині, даруючи відмінний і оптимістичний 

настрій щодня. Але найголовніше – це ваша тактовність, 

увага і повага до колег, які об'єднавшись в дружну 

команду однодумців, спільно вирішують нові завдання, які 

стоять сьогодні  перед бібліотекою. 

Дякую долі за подаровані миттєвості спілкування з 

Вами. 

 

З повагою, заступник директора  

Олена Рибальченко. 
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Від усієї душі з великою вдячністю 

Вельмишановна Тетяно 

Вікторівно! Сьогодні Ви 

знаходитесь на такому 

життєвому етапі, коли Ваш 

досвід гармонійно 

поєднується з мудрістю та 

знанням життя, коли зроблено 

вже багато, і майбутнє 

набуває нових планів. Так 

нехай усе задумане здійсниться найкращим чином!  

Ваш високий професійний рівень, 

цілеспрямованість і величезне працелюбство, чудові ділові 

та людські якості завжди були основою для досягнення 

високих результатів.  

Я прийшла в бібліотеку у 2015 році на посаду 

бібліографа ІІ категорії, а вже через 2 роки мене, за вашої 

підтримки, було призначено завідувачем інформаційно-

бібліографічного відділу. У 2015 році колектив Наукової 

бібліотеки мене делегував на участь у конкурсі 

«Бібліотекар року», який щорічно проводить Харківське 

методичне об’єднання бібліотек ЗВО (м. Харків), де я 

отримала диплом в номінації «За створення власних 

електронних інформаційних ресурсів». Щиро Вам дякую 

за підтримку, як молодого спеціаліста, за ваші поради та 

наставництво.  

 Нехай поруч із Вами завжди будуть надійні друзі, а 

любов та підтримка сім’ї, родичів, близьких надійні друзі, 

а любов та підтримка родичів і близьких надають Вам сили 

для нових звершень і успіхів у всіх напрямках Вашої 
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діяльності. Прийміть сердечні побажання міцного здоров'я, 

невичерпної енергії, бадьорості духу, щастя, благополуччя 

Вам та Вашим рідним і близьким! 

Зав. інформаційно-бібліографічного відділу 

Ельвіра Щетініна,  

 

 

Слово про Директора та Людину 
 

Я знайома з Тетяною 

Вікторівною з 1981 року. Саме 

вона запропонувала свою 

допомогу у важкий для мене 

час, в листопаді 2009 р., і 

запросила на роботу до 

бібліотеки ХНТУСГ, де я 

працюю й до теперішнього 

часу, за що дуже вдячна Тетяні 

Вікторівні. Їй завжди були 

притаманні всебічна 

освіченість, товариськість, почуття гумору, неординарний 

оптимізм, чуйність та доброта. В часи дозвілля Тетяна 

Вікторівна полюбляла подорожі, походи до театру, на 

виставки, концерти, до цього ж заохочувала своїх синів та 

онуків. Вона завжди була в центрі уваги – яскрава та 

непересічна особистість, справжній лідер і дуже гарна 

жінка. З підлеглими Тетяна Вікторівна іноді була сувора, 

але завжди справедлива, входила в становище кожного 

співробітника та всім прагнула допомогти. 

Шановна Тетяно Вікторівно, в Вас завжди була маса 

енергії, і Ви, як паровоз, тягли бібліотеку до наших 



16 

 

багаточисельних досягнень. Кар’єра Ваша не просто 

вдалася, вона стала прикрасою Вашої професійної історії, 

доказом Ваших можливостей, навичок і талантів. 

При  всьому цьому Ви завжди були та залишилися 

зразком жінки, матері та бабусі. 

Нехай нове життя принесе Вам тільки радість, 

залишайтеся такою ж позитивною та мудрою! 
 

Пусть жизнь состоит из событий чудесных 

Приятных вестей и людей интересных! 

Тетяна Богданова, бібліотекар ІБВ 

 

 

Вельмишановному керівникові 

 

      За довгі роки своєї 

благополучної кар’єри 

Ви, Тетяно Вікторівно, 

накопичили величе-

зний досвід і знання, 

багато друзів, 

професійних перемог, 

успіхів, вирішили 

безліч завдань, вийшли з величезної кількості складних 

ситуацій та допомогли зробити це іншим. Сьогодні настає 

новий період у Вашому житті – до всього перерахованого 

вище багатства додалося ще два – вільний час і повна 

свобода дій. 

Ми вітаємо Вас і бажаємо, щоб нові подарунки долі 

(час і свобода) разом з уже наявним накопиченим 

багатством принесли Вам тільки нові перемоги, нові 



17 

 

успіхи і, найголовніше, щоб все це було гідно оцінено 

тими, від кого Ви прагнете отримати визнання. І, звичайно 

ж, щоб Ви були щасливі, міцні здоров’ям, раділи кожному 

дню і щоб Вас оточували тільки добрі люди. 

 

Мы давно спокойны были – 

Нами Вы руководили. 

Вы – начальник просто класс, 

Трудно будет нам без Вас! 

 

Мы хотим Вам пожелать – 

Никогда не унывать, 

Бодрой и здоровой быть, 

Чаще в гости приходить! 
 

З повагою, інформаційно-бібліографічний відділ 

 

 

Спорідненій душі 

Тетяно Вікторівно! Керувати колективом завжди 

складно та відповідально. Весь час, працюючи під Вашим 

керівництвом, ми відчували увагу до наших проблем і 

радість за наші успіхи. Мудрою порадою, добрим словом 

або просто щирою посмішкою Ви допомагали нам у 

складних професійних або життєвих ситуаціях. Ми вдячні 

Вам за довіру та підтримку, за плідну працю, що надихала 

нас рухатись тільки вперед до нових перемог. Від щирого 

серця дякуємо Вам за роки нашої сумісної праці. 
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Благодарим Вас искренне сейчас 

За то, что в стороне не оставались 

И терпеливо каждый день и час 

Успехов вместе с нами добивались! 

 

Спасибо Вам, что верили в успех, 

За жизненный Ваш опыт и старанья! 

И знаем мы Вы были лучше всех 

Примите наше щедрое признанье 
 

Відділ інформаційних технологій та  

комп’ютерного забезпечення 

 

 

Берегині цінних і рідкісних видань 

Шановна, Тетяно Вікторівно! Довгі роки Ви всі свої 

сили віддали роботі – були мудрим наставником, 

керівником! Ваш величезний внесок – безмежний, адже 

стільки сил, енергії і любові віддані праці на благо 

бібліотеці! Завдяки Вам у 2015 році створено наш відділ – 

відділ зберігання фондів. Дякуємо за турботу, допомогу і 

підтримку при організації роботи нашого відділу.  

Але тепер настав час – приділити більше увагу собі, 

подарувати радість спілкування з близькими та друзями. 

Хочемо побажати Вам: щоб життя дарувало цікаві 

захоплення і заняття до душі, чудовий настрій та веселі 

свята, міцне здоров’я і довголіття, щоб усі мрії збувалися, 

а кожен день був краще і цікавіше попереднього. 

З повагою, відділ зберігання фондів  



19 

 

Людині, професіоналу, керівникові 

     Вельмишановна, Тетяно 

Вікторівно! Ви – молоді 

душею та прекрасно 

виглядаєте! Ви – приклад 

професіоналізму, мудрості та 

оптимізму для багатьох з нас! 

Ви – людина, яку ми щиро 

поважаємо та любимо! Нам 

трохи сумно від того, що нині 

зустрічатися щоденно з Вами 

вже не зможемо. Але ми сподіваємось, що Ви завжди 

будите пам’ятати наш маленький колектив, та Ваша увага 

буде добрим знаком того, що наш колектив живе та 

розвивається. А тому сьогодні ми не розлучаємось з Вами, 

а лише говоримо: «До побачення!». Ми бажаємо Вам 

багато чудових днів, насичених яскравими подіями, 

гарними новинами та цікавими зустрічами. Доброго Вам 

здоров’я! 

З повагою, відділ комплектування та  

наукової обробки документів 

 

 

Щира вдячність директорові 

Шановна Тетяно Вікторівно! Відділ обслуговування 

висловлює Вам свою шану і щиру вдячність. Усі роки, які 

ми працювали під Вашим керівництвом,  Ви були для нас 
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не тільки вимогливою (але справедливою) директоркою, а 

й наставником у професійній діяльності, порадницею у 

будь-яких проблемах. Ми завжди були для Вас не 

підлеглими, а колегами, яких Ви постійно надихали на нові 

звершення і про яких дбали 365 днів на рік/24 години на 

добу/7 днів на тиждень. 

Бажаємо здоров`я міцного, 

Та миру і щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаем! 

Щоб серце щодня зігрівало тепло, 

Щоб в душі панувало добро, 

Краси і наснаги, здоров`я без ліків, 

І довгого-довгого щедрого віку! 

 

Щиро, відділ обслуговування 
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25. Кадри бібліотеки – капітал і ресурс її розвитку / 

Т. В. Новікова, Л. І. Бездольна // Бібліотечно-
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вищого навчального закладу / Т. В. Новікова, Л. І. Лупіка // 

Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і 
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на функції бібліотеки / Т. В. Новікова, Л. І. Лупіка // 
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