
Бібліотеки без кордонів: 
сучасні бібліотеки Латвії та Литви

Центральна наукова бібліотека Каразінського університету

Європейський досвід



Фахівці ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна І.К. Журавльова ‐ директор, О.Г. Бабічева ‐ заст. директора, М.І.
Боброва ‐ зав. відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів, С.І. Корсікова ‐ зав. відділу
наукової та художньої літератури у вересні 2019 р.ознайомились з досвідом роботи провідних
бібліотек Латвії (м. Рига) та Литви (м. Вільнюс) з питань організації обслуговування читачів на
сучасному рівні, оцифрування видань, створення електронних бібліотек, реставрація рідкісних книг і
рукописів, збереження книжкових колекцій:

• Академічна Бібліотека Латвійського Університету 

• Бібліотека Балтійської Міжнародної Академії 

• Академічний Центр Латвійського Університету «Торнякалнс» 

• Латвійська Національна Бібліотека 

• Центральна Бібліотека Вільнюського університету

• Бібліотечний науково‐комунікаційний і інформаційний центр Вільнюського 
університету



Академічна Бібліотека Латвійського Університету

Одна з найстаріших бібліотек
на території Латвії, входить в 
п'ятірку найстаріших бібліотек
Європи. Офіційний рік
заснування – 1524 р.

Академічна бібліотека
Латвійського Університету та
ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна
плідно співпрацюють багато
років

Зустріч з директором Вентою Коцере та
керівником Центру міжкультурного діалогу

Ліндой Ентермане



Виконавчий директор Валдіс Мазуліс ‐ консультант 
ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна з питань оцифрування
документів



Академічна Бібліотека Латвійського Університету

Центр міжкультурного діалогу.  Відділ рідкісних видань.



Зустріч з Головою Сенату БМА 
С.А. Букою, колегами з академії
та бібліотеки, 
з якими багато років триває
співробітництво.

Бібліотека Балтійської Міжнародної Академії



Академічний Центр 
Латвійського Університету «Торнякалнс» 



Академічний центр Латвійського Університету

• Комплекс складається з будівель: Будинку природи та Будинку науки. 
Будинок писемності, планують здати в експлуатацію в 2022 р. 

• «Торнякалнс» ‐ 5 факультетів, 9 інститутів, кожен день відвідують 3000 
студентів і співробітників Латвійського Університету.

• На 7‐ми поверхах розмістилися аудиторії, лабораторії, приміщення для 
роботи, бібліотека, кафе, студентський інформцентр та інше

• На верхньому поверсі знаходяться наукова теплиця і приміщення для 
семінарів, з вікон якого відкривається вид на Старе місто і будівлю 
Латвійської національної бібліотеки. 



Академічний Центр 
Латвійського Університету «Торнякалнс» 



Академічний Центр 
Латвійського Університету «Торнякалнс» 



Академічний Центр 
Латвійського Університету «Торнякалнс» 



Академічний Центр 
Латвійського Університету «Торнякалнс» 



Латвійська національна бібліотека 
«Замок світла»

одна з найзначніших культурних будівель Латвії



Латвійська національна бібліотека

• Сучасний інформаційно‐культурний центр Латвії 

• Відкрито в 2014 р., побудований за проектом всесвітньо відомого 
латиського архітектора Г. Биркертс (США)

• Основне завдання бібліотеки ‐ створювати і зберігати зібрання 
національної і світової літератури, яке доступне всім бажаючим

• Зберігається понад 4 млн. одиниць літератури, ядром яких є видання 
про Латвію та її народ

• За день бібліотека може прийняти три тисячі осіб ‐ одночасно в 
читальних залах може працювати тисяча



Латвійська національна бібліотека

• Простір ЛНБ розділений на 5 зон, призначених для
публічних відвідувань, читання, зберігання фондів, проведення

семінарів і конференцій.

• Нова будівля ЛНБ поєднує в собі безліч функцій і є творчим, науковим,
культурним та освітнім центром Латвії.

• Книжкові сховища і читальні зали обладнані спеціальним
мікрокліматом, а акустика сучасного конференц‐залу дозволяє
проводити не тільки різні конференції, а й концерти, музичні вечори та
різноманітні презентації.

• Кожен громадянин Латвії, безкоштовно може зробити карту читача,
кожному відвідувачеві видають карту відвідувача (Інформаційний центр)



Латвійська національна бібліотека
Народна полиця ЛНБ – 5 000 книг у подарунок від населення 

з побажаннями від авторів



Інформаційний центр 
Реєстрація користувачів



Комфортний бібліотечний простір



Постійна експозиція «Книга в Латвії» ‐ це історія, натхненна XXI 
століттям і новим поглядом бібліотеки на історію латвійського 
книговидання в глобальному контексті.



Книгосховище



Зустріч з виконавчим директором 
ЛНБ Д. Мукане

Обговорення
Угоди про співпрацю



Символом   до 100‐річного ювілею бібліотеки 
було вибрано  яскраву птицю
удода!
(Upupa epops) 



Латвійська Національна цифрова бібліотека (LNDB)

•Мета ЛНБ та її партнерів по співробітництву ‐ надати доступ
до цифрової культурної спадщини в Інтернеті, зробити
колекції більш доступними для різних груп суспільства,
сприяючи розумінню латвійської культури, історії, географії,
економіки та політики, а також пропонуючи нові інструменти
для дослідження вченим

• В цифровій бібліотеці зберігаються колекції газет, карт, книг, 
нот, аудіозаписів та зображень.

• Близько 3000 газет і журналів різних назв, більш ніж 2,5 млн. 
стор. ‐ публікуються на порталі періодичних видань



Оцифрування
(Дигіталізація)



Реставрація



Бібліотека Вільнюського університету
• Універсальна публічна наукова бібліотека Литви
державного значення
• Найстаріша і одна з найбільших бібліотек у країні 
• Заснована у 1570 р. як бібліотека єзуїтської колегії
• Налічує понад 5 млн. одиниць зберігання



Білий зал бібліотеки
був складовою частиною астрономічної обсерваторії



Поєднання з сучасними технологіями



Центр наукової комунікації та інформації бібліотеки 
Вільнюського університету, 2013 р.

• Розташована сучасна 
бібліотека на околиці міста, 
де знаходяться 
студентські гуртожитки

• Бібліотека з високим 
рівнем автоматизації, оснащена 
сучасною пристроями для самообслуговування, системою 
повернення книг, RFID‐технологіями, телеліфтом для 
переміщення книг, сортувальним комплексом та ін.







Телеліфт. Депо



ПРОФІЛАКТИКА ПОЖЕЖІ У БІБЛІОТЕЦІ
ТУМАН ... СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ



Дякуємо, Вільнюсе! Ačiū!





Результат візиту до європейських бібліотек:
• Втілення європейського досвіду в практику українських бібліотек
• Укладання договорів про співробітництво
• Планування спільних проектів і заходів

Для сприяння розвитку єдиного інформаційного
та культурного простору між країнами


