Історія бібліотеки
Бібліотека – один із основних підрозділів академії, який повною мірою
розділив її долю, пройшовши разом із нею непростий, але досить успішний шлях
становлення, розвитку і модернізації. Бібліотека – ровесниця академії. ЇЇ історія –
це частина біографії академії.
Заснована разом з інститутом у 1930 році, вона вже тоді нараховувала 40 тисяч
книг. Завідував бібліотекою Хаїмський С.Д., а з ним працювали ще три
бібліотекарі. На жаль, більш детальних відомостей про довоєнну діяльність
бібліотеки не збереглося.
3 перших днів після визволення м. Одеси від фашистських загарбників,
відбудовуючи інститут, ентузіасти — викладачі та студенти крупицями збирали
бібліотечний фонд.
Цю роботу очолювала завідуюча бібліотекою і її єдиний працівник
Осмоловська Є. М.
Завдяки кропіткій роботі її завідуючої у лютому 1946 року бібліотека вже мала
7250 томів учбової, наукової та художньої літератури.

Читальний зал бібліотеки, 1946р.
Е.Н.Медведський, Е.Н.Ширяєва,
А.Е.Лопатто

Найпершу післявоєнну допомогу надав бібліотеці Державний літературний
фонд СРСР, який виділив близько 5 тисяч томів, а також управління вищої школи
при РМ УРСР, яке надало 15 тисяч рублів для придбання необхідної літератури.
Бібліотека
також
використовувала
міжінститутські,
міжбібліотечні
абонементи для забезпечення літературою студентів і викладачів. Вечорами
працював читальний зал, фонд якого складала довідкова та дефіцитна література.
Протягом десяти років, починаючи з жовтня 1947 року, бібліотеку очолювала Тимофеева Н. Р. Тоді штат бібліотеки налічував чотирнадцять працівників.

Кінець 50-х - 70-ті роки — це час активного формування фонду бібліотеки.
Якщо у 1958 році він складав майже 180 тисяч книг, то в 1978 році — 440 тисяч.
Бібліотека щорічно виписувала біля 350 назв вітчизняних журналів та газет, а
також і іноземних, які були придбані за валюту.

Тимофєєва Наталія Рафаїлівна
директор бібліотеки
(з 1947-1957р.р.)

У 1978 році бібліотека обслуговувала 7 тисяч читачів, а книговидача
становила 460 тисяч примірників.
Збільшувався штат бібліотеки (з 14 штатних одиниць в 1957 році до 30 на
1978p.).
Протягом згаданих 20-ти років бібліотеку очолювала випускниця
Ленінградського інституту культури Блінова І. В.

Блінова Іріна Вікторівна
директор бібліотеки
(з 1957-1977р.р.)

У вересні 1975 року в інституті було створено службу науково - технічної
інформації, яку очолювала старший бібліотекар Харченко О.Л. Служба встановила
зв’язки з 60-ма центрами науково-технічної інформації СРСР.
Щомісяця у бібліотеці видавався бюлетень “Нові книги”, читачам надавалися
тисячі бібліографічних довідок і інформацій. Для першокурсників спеціалісти
бібліотеки читали лекції з основ бібліотечно-бібліографічних знань.

Були створені бібліотеки також у філіях інституту у м. Новій Каховці та м.
Миколаєві. У зв’язку зі збільшенням кількості читачів виникла необхідність у
створенні нових читальних залів: у головному корпусі на 150 місць, на архітектурному факультеті на 40 місць. На період 1978 року у бібліотеці
функціонувало три читальних зали на 250 місць.
Постійно зростала кількість книжкових виставок, читацьких конференцій,
конкурсів. Проводились літературно-музичні вечори та ін.
З 1979 р. і до 2002року бібліотеку очолює директор Сироткіна Г. Я. У 80-ті
роки у бібліотеці були створені спеціалізовані відділи обслуговування(абонемент
молодших та старших курсів, абонементи заочної та художньої літератури).

Сіроткіна Галіна Яківлівна
директор бібліотеки
(з 1979-2002р.р.)

У 1981 р. згідно з наказом Міністерства освіти України бібліотеку віднесено
до бібліотек III категорії. Її штат збільшився до 46 чоловік, книжний фонд досяг
рекордної цифри — 589 тисяч видань, а кількість читачів досягнула 10 тисяч.
Збільшилась втричі кількість журналів, які передплачувала бібліотека.
На початку 80-х років в бібліотеці створені довідково-бібліографічний відділ
та відділ книгосховища.
У спортивному таборі працювала пересувна бібліотека.
Постійно вдосконалювалась структура бібліотеки, розширювались її площі.
Відкриті нові читальні зали у гуртожитках № 1, 3, 6; зал курсового та дипломного
проектування.
Бібліотека мала великий вибір реферативних та інформаційних видань,
дисертацій. Фонд іноземних періодичних видань нараховував більше 2,5 тисяч
екземплярів.

Відкрита виставка
"Одеса - мій город"
у читальному залі бібліотеки, 1984р.

Зустріч з поетесою
Н.М. Мовчан - Карпусь, читальний
зал, 1999р.

Співробітники
бібліотеки на екскурсії у Західній Україні

Труднощі перехідного періоду 90-х років негативно впливали і на роботу
бібліотеки академії. Через нестачу коштів зменшуються асигнування на придбання
нової літератури, періодики. Кількість журналів, які передплачує бібліотека,
зменшилася у п’ять разів порівняно з 1986 p., газет — у півтора раза. Якщо у 1990
р. до фонду бібліотеки надійшло 18 тисяч нових книг, то у 1999 р. всього 1700
книг. До 36 чоловік зменшився штат бібліотеки.
Наказом президента України від 30 вересня 1998 року. відзначається
всеукраїнський день бібліотек.
З 2002 року бібліотеку очолює Мовчан С.П., завдяки її зусиллям сьогодні
бібліотека є сучасним потужним інформаційним центром який є учасником
освітнього процесу.
На сьогоднішній день до складу бібліотеки входять: шість відділів, чотири
абонементи , чотири читальних зала на 190 робочих місць де обслуговуються
студенти та працівники академії.

Мовчан
Світлана
Петрівна
директор бібліотеки

В останні роки, що характеризуються активним розвитком комп'ютерних
технологій, так в 2002року бібліотека придбала автоматизовану комп’ютерну
систему – Unilib, та нараховувала чотири комп’ютери. Сьогодні в бібліотеці існує
19 комп’ютерів.
До послуг користувачів в читальному залі встановлені комп’ютери, які
підключені до мережі Інтернет, використовуються Wi-Fi технології.

Читальний зал бібліотеки

Студенти та працівники академії мають можливість самостійно користуватися
електронним каталогом, базою повнотекстових підручників, базою методичних
вказівок,та базою нормативно-правових документів. В бібліотеці працює
віртуальна бібліографічна служба (ВБС).
Створено електронний каталог, який налічує сьогодні понад 118 тис записів
документів.
Бібліотека проводить велику науково-бібліографічну діяльність: створено
багато бібліографічних баз даних: електронний каталог, база журнальних статтей,
повнотекстових методичних вказівок, авторефератів, дисертації, бібліографічні
покажчики та ін.

Алфавітний та ситематичний
каталоги

Сьогодні бібліотека
має у своєму складі літературу з будівництва,
архітектури, менеджменту і бізнесу, соціально-економічні та науково-технічні
видання. Фонд бібліотеки відповідає профілю академії та складає понад 540тис.
примірників документів, передплачується близько 100 назв газет та журналів.

Кожен рік бібліотека обслуговує біля 8500 користувачів, книговидача складає
530тис. примірників, а кількість відвідувань біля 125тис. користувачів.
Гордістю бібліотеки є видання цінних і рідкісних книг, які налічують понад
3000тыс. примірників. В читальній залі наукової бібліотеки є можливість
ознайомитись з понад 200 цінними книгами, де відображена інформація про
вітчизняне та світове будівництво кінця 19 століття.
На сайті академії, бібліотека має електрону сторінку, де містяться інформація
щодо переліку послуг. Популярністю у студентів користуються віртуальні
виставки.
Для підвищення якості обслуговування читачів,відмови від традиційного
формуляра та забезпечення віддаленого доступу читача до свого електронного
формуляру з 2013року розпочата автоматизована книговидача на абонементах.

Автоматизована книговидача літератури,
2013р.

Для цифрового збереження інформації створен загально академічний
Репозитарій, в якому накопичується,
систематизується та зберігається у
відкритому доступі, в електронному вигляді інтелектуальні продукти академічної
спільноти. Сьогодні бібліотека займається відстеженням наукометричних баз,
реестрацією у базах Scopus, Google Academy, WoS, Index Copernicus, присвоєння
індетифікаційного номеру ORCID та створює рейтенгі наукових співробітників
академії.
Змінюються світ, суспільство, технології. Разом із ними змінюється і
бібліотека.
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Сьогодні бібліотека виконує високу гуманістичну місію – сприяє вихованню
гармонійної особистості, утвердженню почуття патріотизму та національної
свідомості.

