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БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Наукова бібліотека Хмельницького 

національного університету 
 

Степанець Катерина Степанівна 
Завідуюча бібліотекою Хмельницького технологічного 

інституту побутового обслуговування  

(1967 – 1984 рр.) 

 

Народилася 8 травня 1926 року в 

с. Олексіївка Єльниківського району 

Мордовії. 

У 1971 р. завершила Київський 

державний інститут культури імені 

О. Корнійчука. 

Трудову діяльність розпочала з посади 

завідуючої бібліотекою військової частини у 

Білорусі (за місцем військової служби 

чоловіка, 1945 – 1953). Протягом 1953 – 

1965 рр. – очолювала шкільні бібліотеки у райцентрах 

Хмельницької області – Чорному Острові та Ярмолинцях. 

З 1965 по 1984 рік працювала у науковій бібліотеці 

Хмельницького національного університету (тоді – бібліотека 

філіалу загальнотехнічного факультету Українського 

поліграфічного інституту, потім – бібліотека Хмельницького 

технологічного інституту побутового обслуговування) спочатку 

на посаді бібліотекаря, а з 1967 року – завідуюча бібліотекою. 

Основними напрямками діяльності були організаційні 
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питання, формування фондів, створення довідково-пошукового 

апарату, запровадження нових форм і методів роботи з 

читачами, налагодження зв’язків з кафедрами тощо, розвиток 

структури. У 1982 р. фонд бібліотеки вже нараховував 508 тис. 

прим. видань, створено 4 відділи – обслуговування, 

комплектування, інформаційно-бібліографічний, книго-

збереження. Штат бібліотеки нараховував 36 одиниць (разом з 

філіалом у м. Кам’янець-Подільський). Дбала про розвиток 

матеріально-технічної бази бібліотеки. За роки її керування 

здійснено 5 переїздів бібліотеки у нові приміщення в 

новозбудованих корпусах університету, побудовано окремий 

бібліотечний корпус. 

Катерина Степанівна отримала звання ветерана 

університету та бібліотеки, нагороджена Почесною грамотою 

Міністерства вищої і середньої освіти СРСР (1970), відзнаками 

переможця соціалістичного змагання, медаллю «Ветеран праці» 

та багатьма Почесними грамотами. Була занесена на Дошку 

пошани ХНУ. Ім’я К. С. Степанець наказом ХТІПО № 119-в від 

4.11.1976 р. занесено у Книгу пошани інституту. 
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