


Бібліотека
або книгозбірня (грец. βιβλιον —

книжка і θηκη — сховище,скриня) —
культурно-освітній заклад, що 

здійснює збирання друкованих і 
рукописних матеріалів, проводить їх 

опрацювання і відображення у 
каталогах, організовує відповідне 

їх зберігання, збереження і 
обслуговування ними читачів.



Традиційне значення 
слова бібліотека — колекція книг або 
приміщення, де зберігаються книги.

Закон України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» дає таке визначення: 
бібліотека — інформаційний, культурний, 

освітній заклад (установа, організація) 
або структурний підрозділ, що має 

упорядкований фонд документів, доступ 
до інших джерел інформації та головним 

завданням якого є забезпечення 
інформаційних, науково-дослідних, 
освітніх, культурних та інших потреб 

користувачів бібліотеки.





Понеділок

8.30 – 17.00
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Обідня перерва:    13.00 – 13.30          

Субота
вихідні дні

Неділя

Останній день місяця – санітарний



Для запису до бібліотеки 
необхідно пред’явити 

студентський квиток, довідку з 
відділу кадрів. 

Для сторонніх вузу 
користувачів - паспорт.

На підставі поданих 
документів 

заповнюється 
«Картка реєстрації 
читача», читацький 

формуляр.



Під час запису до бібліотеки 
користувач повинен 

ознайомитися з «Правилами 
користування бібліотекою» і 

підтвердити своє зобов'язання 
їх неодмінного виконання 

підписом в «Картці реєстрації 
читача» або читацькому 

формулярі.



Література Кількість 
примірників

Терміни 
користування

Навчальна література семестр, цикл, 
модуль або 

навчальний рік
Наукова література 

професорсько-
викладацькому складу та 
науковим працівникам 

до 10 прим. на 30 днів

студентам до 5 прим. на 10 днів

іншим категоріям читачів до 3 прим. на 10 днів

Періодичні видання на 5 днів

Художня література 3 прим. на 15 днів



Користувачі, які не 
повернули 

літературу у 
визначені терміни 

вважаються 
боржниками і 

позбавляються 
права користування 

бібліотекою до 
повного розрахунку.



Поодинокі примірники, книги підвищеного попиту, 
довідкові видання, альбоми, атласи, видання на 
електронних носіях, рідкісні та цінні видання, 

неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та 
ін.), література обмеженого користування, а також 

матеріали, що надійшли по МБА, 
видаються лише в читальній залі. Виносити 

видання з читальної зали забороняється.



пред'являє студентський квиток

заповнює читацьку вимогу чи 
подає усний запит

розписується на читацькій вимозі, 
книжковому або читацькому формулярі за 
кожний одержаний примірник

Повернення документів засвідчується 
підписом бібліотекаря. 

Для одержання 
літератури користувач 



Користувачі зобов'язані 

дбайливо ставитись до книжок та інших 
друкованих матеріалів, одержаних із фонду 
бібліотеки;

повертати їх у встановлені терміни; 
не виносити із приміщення бібліотеки, якщо 

вони не записані в одному з облікових 
документів; 

не робити в них ніяких поміток; 
не виривати і не загинати сторінки; 
дотримуватися авторського права; 
не виймати картки з каталогів та картотек.



При отриманні літератури 
користувач має ретельно 

передивитись її і, при 
виявленні дефектів, 

повідомити бібліотекаря, який 
зобов'язаний зробити на 

виданні відповідні службові 
позначки.

Відповідальність за зіпсовану 
літературу несе користувач, 

який користувався нею 
останнім.



Користувачі, що втратили книжки з 
бібліотечного фонду або завдали 

їм непоправної шкоди, повинні 
замінити їх відповідно такими ж 

або визнаними бібліотекою 
рівноцінними. 

Заміна втраченої чи пошкодженої 
користувачами літератури 
фіксується у спеціальному 
зошиті і підтверджується 

підписами читача і бібліотекаря, 
що приймає заміну.



Після екзаменів, модулів або 
циклів студенти повинні 

повернути книги з предметів, 
вивчення яких вони 

закінчили. На час літніх 
канікул студенти повинні 

повернути до бібліотеки всі 
книжки та інші отримані 

матеріали.



На початку кожного року 
користувачі-працівники 

інституту повинні пройти
перереєстрацію.



Користувачі, що 
закінчили інститут, 

повинні до отримання 
диплому повністю 
розрахуватися з 

бібліотекою і підписати 
обхідний лист.



Правила користування книгою

1. Одержавши підручник, обгорніть його.
2. Удома відведіть їм визначене місце на книжковій 
полиці.
3. Слідкуйте за чистотою книги, не читайте під час їжі, 
не беріть брудними руками.
4. Не загортайте сторінок, а користуйтеся закладками.
5. Не робіть на сторінках підручника записів.
6. Не кладіть в книгу олівці та інші товсті предмети -
вони її пошкоджують. 
7. Слідкуйте за станом книг, своєчасно ремонтуйте їх.
8. Не перегинайте книги - від цього випадають сторінки.
9. Книга розірвалась – обов’язково підклейте її.
10. Прочитані книжки поверніть до бібліотеки. Їх 
чекають інші читачі.
11. Бережіть свого вірного, мудрого друга - книгу.



Вік книги, як і 
людини, 

обмежений. Вона 
народжується, як 

людина, приносить 
користь, як людина, 
старіє, як людина. 

Твоє завдання, 
любий читачу, 

створити умови для 
якнайдовшого життя 

книги.



Якщо книга промокла:
між сторінками покласти папір, що гарно вбирає 

вологу, а книгу під прес.

Якщо жирна пляма:
пропрасувати через промокальний папір або протерти 

м'якушкою теплого хліба.

Якщо на книзі чорна пляма:
промити марганцем або розчином лимонної кислоти, 

заржавілі плями аналогічно.

Правила ремонту книги



Якщо у сторінки відірвався кутик:
акуратно підклеїти трикутник білого паперу, а потім 

відрізати виступаючу кромку.

Якщо у книги відірвалася обкладинка:
потрібно з марлі або ситцю вирізати смужку завширшки 5-6 

см в висоту книжки, намазавши тканину клеєм.

Якщо є сліди від пальців:
потерти мильною ганчіркою.



Як заклеїти розірвану навпіл книгу, 
сторінку:

заклеїти прозорим папером або скотчем, щоб видно було 
текст з обох боків.

Яким клеєм можна відремонтувати 
книгу:

потрібен клейстер, ПВА або скотч.



• відкрий книгу.Якщо хочеш поговорити з кимось 

• звернись до книги.Якщо ти занудьгував 

• відшукай її у книзі.Якщо хочеш одержати пораду 

• подружись з книгою.Якщо мрієш знайти друга 

• читай книги.Якщо мрієш стати справжньою 
людиною 

• працюй із книгою.Якщо хочеш відчути безмежні 
можливості людського розуму 

Пам’ятка читачу



Бібліотека – море книг,
Бібліотека – храм науки...
Переступайте наш поріг,

Беріть скарби нетлінні в руки!
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