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Вітаємо ювіляра 

До ювілею Н. П. Пасмор, директора наукової бібліотеки Націо-
нального університету "Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого". 

Ірина Бова, 
завідувачка відділу 

І гор 
Золочевський , 
бібліотекар 
Наукова бібліотека 
Національного уні-
верситету "Юри-
дична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого ", 
м. Харків 

Кожного ранку невисока 
струнка жінка входить у 
красиву будівлю старо-

винної архітектури. Так уже майже 
25 років починається робочий день 
Надії Петрівни Пасмор - директора 
наукової бібліотеки Національного 
університету "Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого". 
(НБ НУ ЮАУ). Цій милій, тендітній 
жінці ніколи не бракувало наснаги в 
подоланні труднощів і неочікуваних 
поворотів долі. 

А починалося все так. Після за-
кінчення бібліотечного факультету 
Харківського державного інституту 
культури (нині - ХДАК) за спеці-
альністю бібліотекар-бібліограф у 
1975 році Надія почала працювати 
бібліотекарем, а потім завідувач-
кою читального залу 19-ї дитячої 
бібліотеки ім. А. Гайдара м. Харко-
ва. У 1978 році переведена на по-
саду заступника директора Центра-
лізованої бібліотечної системи Ко-
мінтернівського району м. Харкова 
по роботі з дітьми. Особливим, на-
віть доленосним для Надії Петрівни 
став 1988 рік, коли вона вперше 
увійшла до кабінету директора біб-
ліотеки юридичного інституту (нині 
- Національного університету 
"Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого") і відтоді її жит-
тя нерозривно пов'язане з юридич-
ною книгою. 

Чверть століття, що минули з то-

го дня, стали важливим етапом 
розвитку бібліотеки, сприяла цьому 
наполеглива праця керівника Надії 
Пасмор та колективу однодумців. 
Як наслідок, зміцнено ресурсно-ін-
формаційний потенціал бібліотеки 
більш ніж у 2,5 разу. Відбулося 
збільшення фонду на 810 тис. од. 
зберігання, кількість читачів, яких 
обслуговує бібліотека, зросла май-
же на 1 б тис. 800 осіб, відвідування 
студентами читальних залів - на 
405 тис., кількість консультацій і 
бібліографічних довідок, які вони 
отримали, збільшилася майже на 
45 тис. 

Із року в рік розширюється коло 
джерел поповнення фонду украї-
номовними та російськомовними 
науковими і навчальними видання-
ми, а також виданнями іноземни-
ми мовами. Щорічні надходження 
до книжкових фондів складають у 
середньому 25 тис. пр. Пік зростан-
ня припадає на 2002 рік (116 тис. 
пр.). Доброю традицією, започат-
кованою Надією Петрівною, стало 
проведення акцій дарування книг 
викладачами університету. Меце-
натство і благодійництво в питан-
нях формування книжкових фондів 
є ефективним засобом їх попов-
нення. 

Відповідаючи на виклик часу, 
бібліотека активно й ефективно 
вводить інновації та електронні тех-
нології. Уже 14 років поспіль актив-
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но впроваджуються комп'ютерні 
технології у такі напрями діяльності, 
як комплектування, облік, обслуго-
вування, надання інформаційних 
послуг. Використання автоматизо-
ваних інформаційних систем є ос-
новою підвищення рівня та якості 
бібліотечно-інформаційного забез-
печення наукових і навчальних прі-
оритетів університету. Карткові ка-
талоги остаточно замінено на елек-
тронний, який відбиває книжкові 
фонди бібліотеки, його зміст і на-
повненість задовольняють потреби 
студентів і викладачів в оператив-
ному отриманні необхідної інфор-
мації. 

Розширюється структура авто-
матизованого бібліотечного комп-
лексу університету. До локальної 
мережі підключено бібліотеки 
Кримського юридичного інституту, 
Полтавського юридичного інститу-
ту та відділу рідкісних видань та ди-
сертацій університету. Завершена 
робота з розробки структури і зміс-
ту нового бібліотечного веб-сайта 
та його фактичного наповнення. Він 
побудований за допомогою про-
грамного засобу "Система автома-
тизації бібліотек ІРБІС64", має зруч-
ну інформаційно-пошукову систе-
му. На сайті розміщено: електрон-
ний каталог, періодичні видання у 
фондах бібліотеки, нові надход-
ження, ресурси відкритого доступу, 
ресурси локального використання, 
подано презентацію автоматизова-
ного бібліотечного комплексу НУ 
"ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", при-
дбано повнотекстові бази даних. 

Одним із стратегічних завдань 
розвитку бібліотеки, з легкої руки 
керівника, є подальше формування 
електронного фонду як сучасного 
інформаційного освітнього середо-
вища вищого навчального закладу. 
Бібліотека університету постійно 
віднаходить шляхи збільшення об-
сягів електронних ресурсів. Нещо-
давно розпочато роботу із вход-
ження до інноваційного проекту 
"Електронна бібліотека України: 
створення центрів знань в універси-
тетах". У цьому напрямі розробле-
но електронний архів праць вчених 
університету - електронний архів-
репозитарій університету 
eNULAUIR (на базі отриманих елек-
тронних копій з видавництва "Пра-

во", редакційно-видавничого відді-
лу та кафедр університету). Цьому 
передувала значна підготовча ро-
бота - розроблення Положення 
про Репозитарій НУ "ЮАУ ім. Ярос-
лава Мудрого". 

Формується електронний стан-
дартизований комплекс універси-
тету, який містить повні тексти під-
ручників, навчально-методичних 
посібників, матеріалів судової 
практики. 

Щорічно передплачується 500 
пр. наукових збірників і журналів, 
що становить майже 30 тис. записів 
до електронних каталогів. Підго-
товлено майже 50 тис. тематичних, 
фактографічних, адресних, уточ-
нюючих довідок. Визначено більш 
ніж 500 індексів універсальної де-
сяткової та бібліотечно-бібліогра-
фічної класифікацій на наукові пра-
ці. На сайті бібліотеки успішно фун-
кціонує віртуальна довідкова служ-
ба, яка виконує всі типи запитів у 
режимі онлайн. 

Надія Петрівна також підтримує 
науково-видавничу діяльність біб-
ліотеки. За період із 2000 року спів-
робітниками бібліотеки захищено 
три дисертації на здобуття науково-
го ступеня кандидата наук. Видано 
дві монографії, опубліковано 
близько 100 наукових статей. На 
замовлення профільних кафедр 
підготовлено до друку бібліогра-
фічний посібник "Фонди наукової 
бібліотеки Національного універси-
тету "Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого". Періо-
дичні видання, 181 2-201 2 pp.". 

Сьогодні наукова бібліотека уні-
верситету, яку очолює Надія Петрів-
на, є головним ресурсним центром 
для проведення культурно-просвіт-
ницьких заходів, цікавих зустрічей, 
організації книжкових експозицій, 
виставок, що сприяє культурному і 
духовному збагаченню студентсь-
кої молоді. 

Успішно діє бібліотечна рада 
Національного університету "Юри-
дична академія України імені Ярос-
лава Мудрого", яка на колегіальних 
засада^ спрямовує роботу на ефек-
тивну участь бібліотеки в інформа-
ційно-ресурсному забезпеченні на-
вчальної, наукової, методичної, ви-
ховної діяльності університету. 

Практичну роботу керівника ве-

ликої бібліотеки Надія Петрівна ус-
пішно поєднує з науковою та викла-
дацькою діяльністю. У 2003 році 
вона захистила дисертацію на здо-
буття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за темою "Бібліо-
течно-інформаційне забезпечення 
самостійної роботи студентів ви-
щих навчальних закладів юридич-
ного профілю". Крім цього, за час 
роботи підготувала і опублікувала 
понад 60 статей у наукових збірни-
ках, професійній пресі, на сторінках 
обласної періодики та універси-
тетської газети "Vivat Lex!". 

Н. П. Пасмор - авторитетний 
опонент, кваліфіковано здійснює 
експертизу якості кандидатських 
дисертацій із книгознавства, бібліо-
текознавства та бібліографознавст-
ва. 

Любов до професії, глибокі 
знання, сумлінне ставлення до ви-
конання своїх посадових обов'яз-
ків, особистісні позитивні якості, та-
кі як інтелігентність, толерантність, 
виваженість у прийнятті важливих 
рішень, забезпечили Надії Петрівні 
повагу колективу бібліотеки, ви-
кладацького складу університету та 
студентів. Сумлінна праця Надії 
Петрівни була відзначена багатьма 
грамотами, почесними дипломами 
і подяками керівництва університе-
ту, начальником головного управ-
ління освіти і науки Харківської об-
ласної державної адміністрації, за-
ступником міністра освіти і науки, 
молоді та спорту України тощо. 

Хтось може подумати, що нічо-
го особливого в житті нашого тру-
дового колективу та біографії його 
керівника немає. Можливо, однак 
ми спробували простежити життє-
вий шлях людини, яка присвятила 
все своє життя улюбленій справі. На 
наше переконання, саме цей шлях є 
свідченням наполегливої праці, по-
стійного професійного зростання 
керівника, котрий, продукуючи но-
ві ідеї, надихає колектив на нові 
звершення. 

Сьогодні Надія Петрівна у роз-
квіті своїх інноваційних задумів. 
Тож побажаймо їй здоров'я, твор-
чих успіхів, невичерпної енергії, на-
снаги, подальших професійних 
злетів. Нехай кожен день прино-
сить почуття гордості за благородну 
й потрібну людям справу! 
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