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Науково-технічна бібліотека є осередком великої культурно-просвітницької роботи.
Конференції, творчі вечори, зустрічі з митцями, «круглі» столи, виставки – ці заходи
збирають студентів, викладачів, численних гостей університету.
Бібліотека для Університету

НТУ «ХПІ» є лідером в академічному та науковому середовищі України та світу. Протягом
2021 року відбулося багато яскравих подій, які підтвердили та укріпили позиції харківського
Політеху! Це результат плідної роботи усього колективу політехніків. У році, що минає,
бібліотека долучалася до участі у світових подіях для популяризації діяльності університету,
демонстрації авторитету науковців та залучення ХПІ до глобальних трендів: All Digital Week
2021 (http://library.kpi.kharkov.ua/uk/conference_25_03_2021), Міжнародний день академічної
доброчесності (http://library.kpi.kharkov.ua/en/node/19028), Open Access Week 2021
(http://library.kpi.kharkov.ua/uk/conference_27_10_2021), Global Media and Information Literacy
Week 2021 (http://library.kpi.kharkov.ua/uk/conference_29_10_2021), World Science Day for
Peace and Development 2021 (https://web.kpi.kharkov.ua/si/wsd2021/), International Day of
Persons with Disabilities 2021, інші.
Бібліотека уважно прислухається до запитів, завдань, інформаційних потреб університету,
науковців, студентів та намагається бути корисною, робити свій вклад в розвиток бренду
НТУ «ХПІ»!
Колектив НТБ щиро вітає політехніків з Новим роком! Нехай 2022-й буде для всіх роком
здійснення мрій та реалізації нових проектів, наповненим приємними враженнями і
радісними подіями!
Зберігаємо унікальну історію альма-матер
Сучасники творять історію, яка буде вивчатися наступними поколіннями політехніків.
Бібліотека вдячна усім дарувальникам наукових видань
(http://library.kpi.kharkov.ua/uk/donors). Особливу цінність представляють праці політехніків
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(традиційні і електронні), на основі яких формується колекція праць вчених НТУ «ХПІ». Вона
окремо виділяється серед загального фонду та буде зберігатися безстроково. Цієї осені до
фонду надійшли унікальні видання:
 – до 100-річчя навчально-наукового інституту енергетики, електроніки і електромеханіки
НТУ «ХПІ» – Ларин А.А., Кипенский А.В. История электротехники : учеб. пособие. Харьков :
Типография Мадрид, 2021. 263 с.;
 – до 25-річчя факультету соціально-гуманітарних технологій – Цільова підготовка лідерів і
гуманітарно-технічної еліти. З досвіду роботи факультету соціально-гуманітарних технологій
НТУ «ХПІ» : монографія. / Кипенський А. В. та ін. Харків : Друкарня Мадрид, 2021. 295 с.
Висловлюємо подяку авторському колективу видань, які розкривають багаторічну історію та
ключові моменти становлення підрозділів університету. Щиро дякуємо дарувальникам! Ви
допомагаєте робити фонд бібліотеки більш цінним і різноманітним.
Маємо надію, що в наступному році політехніки продовжать плідною працею створювати
історію альма-матер, а бібліотека дбайливо зберігатиме її у своїх сховищах.
Юлія Главчева, директор НТБ НТУ «ХПІ».


