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Краєзнавча робота – одна із 
благодатних сфер діяльності 

бібліотек, яка робить їх важливими 
центрами життя, дає можливість 

найповніше розкривати та 
використовувати свої можливості, 

сприяє усвідомленню свого 
коріння, витоків.



Одними з найголовніших напрямків 
краєзнавчої роботи є: 
– формування, зберігання та 
використання фонду краєзнавчих і 
місцевих документів; 
- формування, ведення та 
використання краєзнавчого довідково-
бібліографічного апарату;
– створення системи краєзнавчих 
бібліографічних посібників, баз даних та 
бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування щодо надання 
краєзнавчо-інформаційних ресурсів 
користувачам.



Краєзнавча робота бібліотеки починається з 
формування краєзнавчого фонду. 
Краєзнавчий фонд відображає за змістом 
структуру усього фонду бібліотеки: історія, 
природа, сільське господарство, мистецтво, 
культуру, художню літературу. 



Основні сучасні краєзнавчі продукти та 
послуги бібліотеки, це: 
- електронний каталог та тематичні бази даних;

- електронні бібліографічні покажчики;
- краєзнавчі повнотекстові ресурси;
- мультимедійна інформація;
- образотворчі документи;
- посилання на інформацію про регіон;
- створення «електронних бібліотек».



Електронні каталоги і бази 
даних



Бібліотечні web-сайти



Книжкові виставки

Козацька держава – наша гордість і слава

Вінниччина опалена війною

Історія великого народу

Рушники. Джерела 
чистої води



Віртуальні виставки, 
буктрейлери



Міні-мізеї, краєзнавчі куточки в 
бібліотеці

Книгозбірні почали виконувати музейну 
функцію, шукати унікальні елементи 
етнокультури українського народу: 
старовинні обряди, напівзабуті звичаї усної 
народної творчості, предмети народного 
побуту. 



Бібліотечно-краєзнавчий туризм

Бібліотекарі стають помічниками у створенні 
екскурсійних маршрутів або самостійно 
розробляють цікаві маршрути визначними 
місцями рідного міста, вулицями, скверами, 
парками як реально, так і віртуально. 



Популяризація краєзнавчих 
матеріалів в бібліотеці ВНАУ 
проводиться за допомогою

-публікацій працівників бібліотеки;
- публікацій про бібліотеку;
- публікацій про університет;
- праць вчених університету;
- публікацій викладачів;
- інституційного депозитарію ВНАУ;
- БД ЕК – сторінка «Краєзнавство

Вінницької області»;
- СКС – розділ «Краєзнавство

Вінниччини».



Вінницький національний
аграрний університет (1982-2012): 
становлення і розвиток : 
[присвячується 30-річчю ВНАУ ] / 
[керівник проекту Г. М. Калетнік ; 
упоряд. О. І. Скоромна] ; ВНАУ. –
Вінниця : Консоль, 2012. – 423, [1] 
c.: фото.



Біобібліографічні
покажчики



Бібліографічні покажчики



Зустрічі  з творчими 
особистостями Вінниччини



Подорожі визначними 
місцями Вінниччини



Краєзнавчо-просвітницькі 
заходи про Другу Світову 

війну



Відображення народних 
свят, звичаїв, традицій



Усі заходи, віртуальні подорожі, 
віртуальні книжкові виставки та 

буктрейлери ми запрошуємо 
переглянути на сайті нашої 

бібліотеки за адресою 
lib.vsau.org.


