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Лиш в праці варто і для праці жить
26 березня виповнилось 30 років молодому перспективному науковцеві у галузі бібліотекознавства,
кандидату історичних наук Олегу
Сербіну. Працелюбність і працездатність, високий професіоналізм, любов до книги і до людей — ці риси
найповніше втілені в його особі. Він
уособлює в собі людину, яка живе
працею, дихає нею.
Навчання у Київському національному університеті культури і
мистецтв Олег Олегович поєднував із працею у Книжковій
палаті України (провідний бібліограф, науковий співробітник, завідувач відділу наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків) та у Київському національному
університеті культури і мистецтв (інженер-програміст першої категорії кафедри книгознавства та видавничої діяльності, старший лаборант відділу профорієнтаційної роботи).
Саме в цей період трудової діяльності він сформувався як
компетентний, перспективний керівник та організатор бібліотечної й наукової роботи.
Закінчивши університет у 2004 році, Олег Олегович
успішно складає вступні іспити до аспірантури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського й із притаманною йому цілеспрямованістю і завзятістю працює над
науково-дослідною роботою. Напрям досліджень, яким займається Олег Сербін, — вивчення історії, методології створення та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем. Комплексним результатом наукових досліджень стала захищена у 2008 році дисертаційна робота на
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук "Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечнобібліографічних класифікацій в Україні".
З квітня 2006 року Олег Олегович працює в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського — у відділі
розробки та підтримки електронного каталогу Центру комп'ютерних технологій на посадах молодшого наукового
співробітника, виконувача обв'язків наукового співробітника; з січня по грудень 2010 — у відділі довідково-консультаційної допомоги Національної юридичної бібліотеки НБУВ
на посаді виконувача обов'язків старшого наукового співробітника; у грудні 2010 року його обрано на посаду старшого наукового співробітника відділу довідково-консультаційної допомоги Національної юридичної бібліотеки НБУВ.
У лютому наступного року Олега Сербіна призначають
виконувачем обов'язків завідувача відділу систематизації
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НБУВ. На цій посаді він забезпечує організацію якісної роботи щодо наукової систематизації документів у підрозділах
відділу, здійснює контроль за строками опрацювання документів та своєчасним відображенням бібліографічної інформації у центральних систематичних та електронному
каталогах НБУВ, здійснює науково-дослідну, науково-методичну, науково-інформаційну та науково-організаційну роботу відділу, з обов'язковим впровадженням результатів наукових досліджень у практику роботи відділу та НБУВ, зокрема очолює і координує роботу з підготовки чергових розділів класифікаційних таблиць "Рубрикатора НБУВ". У грудні 2011 року на засіданні вченої ради НБУВ його офіційно
обрано та затверджено завідувачем відділу систематизації.
На сьогодні Олег Сербін працює у межах науководослідної роботи "Підвищення ефективності інформаційної
діяльності наукової бібліотеки" (2011—2013) за розділом
"Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки
в умовах впровадження АБІС ІРБІС", а також він займається
науково-дослідною роботою "Еволюція класифікацій наук
та бібліотечних класифікаційних систем" у рамках виграного ним ґранту від Президії НАН України, результатом проведення якої є представлення нових аспектів історичних
фактів та заповнення прогалин у дослідженнях щодо еволюції класифікацій наук та їхнього впливу на виникнення та
розвиток бібліотечних класифікацій.
Олег Сербін — автор більше сорока наукових публікацій, серед яких монографія "Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку", що вийшла друком у вересні 2009 року.
Варто зауважити, що Олег Олегович виконує обов'язки
повноважного представника НБУВ в складі Технічного комітету стандартизації "Інформація і документація" (ТК 144)
Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, бере активну участь у науково-організаційній, методичній та культурно-просвітницькій роботі НБУВ, у тому
числі працює у складі оргкомітетів наукових конференцій та
робочих груп з удосконалення бібліотечних процесів. Крім
того, Олег Сербін займає активну громадську позицію — він
є заступником голови Ради молодих вчених НБУВ.
Тетяна Медвідь,
молодший науковий співробітник НБУВ
Від редколегії: Людмила Яківна Філіпова та Олег Олегович Сербін упродовж тривалого часу тісно співпрацюють із
"Вісником Книжкової палати". Щиро вітаємо наших авторів із
ювілеєм.
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