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І . ЗАГ АЛЬШ ПОЛОЖЕШіЯ 

І. І Правил~ користування бібліотекою Східноукраїнського національного університету і.мені 

Волод1п.шра Даля складені відповідно до Закону Україи11 <<Про бібліотею1 і бібліотечну 

справу» від 27.О1.1995 р., При!-rірного положення про бібліотеку вищого закладу ocвirn 

України від 06.08.2004 № 641, Тrmових ораонл користування бібліотекою вищого закладу 

освіти Україии № 321 від З 1.08.1998 р. ·ro Тиоовнх npaurш J(ористувwшя бібліотеками в 

Україні № 275 від 05.05.1999 р., иа1<азу Міністерст11а культури У1ч1аІнн № 340 від 

19.04.2017 «Про в11есення змін до Tfmoв11x правrщ користування бібліотека\111 11 Україні», 

Статуту Східноукраїнського національного університету імені Володщпrра Даля, 

Положсrш~ про наукоnу бібліотеку Сх іднqукраїнського 1~ аціо11алм1()rо уні 11срснтсту імен і 

Воподим11ра Даля , затверджс110rо наІ<азом ре ~.-гора № 19/80 від З І .О 1.2018. 

1.2 Бібліотека університету є інформаціііш1м, науковим, культурно-освітвім структурним 

підрозділом і забезnечус твора~m друку та інш11м11 івформацііінн~ш ресурсам11 навчаnьпиіі. 

11ауковий та виховний npor1ecи в університеті. 

І .З Фоfщ11 бібліотетщ є складовою частино10 загальнодержавної довідково-інформаційної 

с11стсм11 і перебувають nід охороною держаu11. 

1.4 Правила користування бібліотекою - докумс1rт, що реrла,1е1ггус відносюш користувача з 

бібліотекою, всnиовлюс загальний порядок орrав:ізаnії обслуговування кор11стувачів, 

достуn до фонді в бібл іотеки, права та обоu'язкн бібліо1'Єкн і корF1стува<1а. Корнстуваrrnя 

бібліоте•rними послугами є добровільннм і здійснюється у порядку та на умовах, 

передба•1сю1х ц1uш Прав1rлам11, шо затверджуються наказо." ректора увіверс11тсту. 

1.5 Доступ до документів та 11адання бібліотечних послу~· корнстувач:L\І здііісюосться з 

додержанням вимог Закону України «Про захист інтеле~.'""І)'альної власності», а також 

відповідно до Положения про н~укову бібліотеку СНУ ім . В.Даля, 

1.6 Корнстувштпя бібJJіотеко10 безкоштовне. 

2. УМОВИ ЗАПИСУ ДО БІБJПОТЕКИ 

2.1 Пра1щ користувuнпя бібл іотекою маrоть здобувачі вищої оовітf1, 11рофесорсько-

0икладацью1й склад та пр:щівники структурю1х аідрозділів університету. СтороНlіі 

кор11стувач1 обслуговуються .1ише в •11паль11ііі залі. 

Пр11.нітка: до cmQpo11mx читачів відносяться аспіра1111111-зао•11111ки, а mакОJІС студенти, 
які 1106mopNo захшцшоть д1111ло,11ні прQекти або t1QІІQ6/lt0t0m1. навчштя в університеті. 
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2.2 Ч1rrn•1i мають право отримуваn1 в n1мчасовс користування наукову, навчальну, художню, 

довідкову, методичну лireparypy на абопементах і в читальній залі; кор11стуватись всіма 

видами довідКово-бібліоrрафі•1ноrо обслуговування, іншими послуга~ш. шо надаються 

бібліотекою. 

2.3 Для запису до бібліотею1 студе11тові необхідно надати паспорт га дійс1 1 і в поточному році 

сrудс~1тський квиток або зм.ікову книжку. Спіеробітннкам - паспорт та доІJідку з відділу 

кадрів. дійсну в пото<t11ому році. Сторо1шім корисrувачам - паспор1'. 

2.4 На підставі подаmrх документів бібліотекар заповнює формуляр читача. 

2.5 Перед записом в бібл іотеку Чf1rn•1 r1овинен ознайоюm1сь з Правилами корисrуватrя 

бібліотекою і після заповнення ч11таuького формуляра пілтверднm своє зобов'я.заюtя їх 

неодмінного виконання оідrшсом на •штацькому формулярі . 

2.6 Ресстрація вірrуальннх корисrувачів, яю\1'1 пoc.riym надаються виклю•1110 через веб-сайт 

бібліотеЮІ, здійснюється без в11користвння персональних даюд. 

2.7 З по'І'ат1>ом новоrо календарного року відбуваt.'71>ся. перереєсч>ація читз•1ів (сrудеитів -

1 1ротJн·ом січня, співробітннків - r1ротяrом J кварталу) wш1хом уточ11е11ня даних на 

ч11та11ькому формулярі прнсвосю1і нового номеру •1итацькоrо формуляра. Для 

перереєстрації видано, які •шсляться 1ra формул~rрі, і nодовжешІJІ с-rроку користуван11я ннмн 

необхідно пред'Я'В.нти всю літературу бібліотекарю. 

2.8 Бібліотеха здійсшоє обробку персовальш~х даних з ~1етою забезr1еqе11ня вреrулювання 

майнових відвоснн із користува•1а~111, пов'язан11х з бібліотеч1111м обслуговування~ (за 

потреби), та дпя складання стап1стнч110ї звітності. 

З. ПОРЯДОК КОРІІСТУВАННЯ БJБЛ(ОТЕКОІО 

Користування документами з бібл іотсчш1х фондів здійснюється •1ерез абонемент (у тому 

ч ~1слі міжбібліотечний абонемент та електронну доставку документів), <нпw1ьний зал, веб-сайт 

бібліотек11 

З. І Для одержання літератури у в~дділах бібліотеки читач подає студентський квиток або 

інwий дОІ"·умент, що засвідчує особу, заповнює ЧІпаuьку вимоrу ЧJІ формулює успнй заm~т 

з нсодміню~м вказанням автора і назв11 до~..-ументу, а у разі необхідності - індексу 

дщсумеrrrа та і.юшJх відомостей. Пр11 отриманнj літераrур11 •штач розписується за кожнші 

одержаний примірник, що занос1rться до йоrо ч.итацькоrо формуляра бібліотекарем. 

3.2 Розпис читача в •mг.щькому формулярі засвід•1ує факr та дату видачі ч1пачу літераrурu. 

З.З Поверне.ння лjтераrури засвідчується в присутності читача nідлнсом бібліотекаря в 

•1111(Іщ.1<ому формулярі. 
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3.4 У в1щадку відсутності у фонд:nх бібліотеки видань, необхідних кор11.стувачам д;ІЯ роботи, 

вони ~!ожуть бути оrримані за доnомоrою елехтронної достав.ки документів ·(Едц) або 

міжбібліотечного абонементу (МБА) з бібліотек України (додаткова послуга 3а кошти 

користув.ача). 

3:5 Рідкісні та цінні видання, іІЛьбr>мн, arnacи., енциклоп~;:дїї, інші до13ідкові іщцання., 

нормативно - технічна докумеm:ація (міждержавні 1::1 державні стандарти та інші), 

обов'язковий примірник літератури та матеріали, що 1щціЙЩ111і по МБА, вида:ються Jutшe .в 

'!ЯТал:ьній залі. 

3.6 Неопубліковані матеріали (дисертації 1'<І ін.) видаютьс~r згідно 1<ПолоЖеНRя про о.блік, 

збереження ni ви.користання дисертаціі'mого фонду Наукової бібліотеки 

Сх ідноу кра'U-~сь1Фго на.ці онмь.ного університету імені ВоJlодимира Даля>) (09.04.201 5 р. ). 

J. 7 Термі!!И користування· документами, виданими- на абонементі. 

Термін користування і хількість ВІЩаних документів обумовлюються цінністю .видань 

різними по·r.ребами І<Qристуf.іауів. 

3.7.1 Навчальна JІітература (підручники, nосібю1l<н, nрактu.куми, збірШІЮІ задач, хрестоматії, 

метощгп;і вказівки та iFDJJi) вида~ться на семес·rр зrідн.о навчальяих nлщ~:ів, <iбolfa 2 тижні, 

ЯJtщо література з1іаходиться в НІЩОС1'81'ній кількості чи має підвищений попит~ в кількості: 

для студентів - не більше І О nримірни1<ів; 

ДJlЯ виюrадач.ів - В"е більше 5 примірників з коЖної дисципліЯІІ, що ними 

6НІ9tадається, але не більше 20 n.римірвиків загальною кількістю. 

3. 7 2 Наукова література (монографії, матеріали ((он.ференцій, зб'і1щики наукових nраць), 

цов ідник.и, слов.нию~ видаються строком на міощь: 

nроф·есорсько-викладвцькQму складові 'fa наукови~1 пр~щівникам у кількості 10- 15 

примірників; 

студентам - до 5 nрН1;1ірників; 

іншим кате:rоріям •1итачів -до З примірників. 

3.7.3 У відділі художньої літера·1·ур~1 читач може отримап{ не більше 5 nримірняків юшr і 

5 .nр'имірників журяалів строком i,ia місвць. 

3.7.4 Література, необхіцна цля профсс.ійної діялмюсті працівникам структурних підрозділів 

університету, ІіЩдається у кіЛБ~ості до 5 rтриJ.tір1шкі.в сtроком на календарний р.ік. 

З, 7.5 РідJ<іспі та цінні ви,пання, альбеми , атласи, е1щиклошщії, інш.і довідкові nида~1ня, а тащ.т< 

поодинокі примірники. книжки nідвищеноrо попиту, ви.дання н.а слсктроннІJх 1:1ocЇJtJ; 

в11даrотьс~1' щuue в читальн ій залі. 

З.7.6" Інша література ('окрім означеної е пп.3.7.1-3.7.4) в1щаєrься чита'lам на 2 тижн і 

у І<ількості не біnьше 3 nримірників. 
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3.7.7 Користувач може О'fРІL\Іап1 тітют 1 примірник видання однієї назпи. 

Пр11JІ.tітка: для пров.едщujJІ заЮІmтf! викладачі можуть взя:тu ніщбхідну ІСількість підруч1111ків 

одиісї назви, але зd yлtallu 1fеод,11іююго 11оr:1ернення іх в той же день. 

3.8 Порядок користува1:11-JЯ до.кументами у читальній з.алі. 

3.8. І Документами з фонду чи-rальноІ зали можна користуватися 'l'i.J1r.1</f в приміщенШ 

читальної зали. 

Примітка: непоодинокі .видання. л1етоди•ті .матеріали і періодичні q11дання ,1ІD:ж:уть бути 

вида11і з· •11ш1шzьиої зат1 виі<Ладач'ам ут"вер,11111ету для жтис'flюtя методиттх 11оеібІJІ111ів та 

кош;пектів лекцій на період літніх канікул (з 1 лш11ІЯ до. 25 серпня). Під час навчального 

процесу - тільки у в.икшочн11:х ·в1.тад1<ах і на термі11, встановлений бїбліотекаре.·н. 

3.8.2 Виносиrи документи з ч.итальної зали можна тільки з дозволу бібліотекаря щ1 обмежеНИ'Й 

час (FІа кс~рокQПіІОв·ання, на консультацію з виклада•1ем) і під 33:!<.ІЦІД с-rудентськоrо білета 

або заліков0ї книжки. 

3.8.3 На ксер1жоrrі1ова1:1ня з читальної зали література в1щаєт&ся студентам FІа30 хвю1ин. 

3.8.4 Не видаються на ксерохопі1Ьвання видаш~я особm1во цінні, до'ВідІ<о'Ві, видання у м!я:кій 

обюrадияці, а також од-ержані за tv1БA. 

3.8.5 Відтворювати до:~<ументн у люб1·ій спо·сіб можна mtшe з дозволу бібліотекаря, 

дотримуючись Зак~ту Укр.аї ни «Про авторське rrpaвo І суміжні права». 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИКОРИСТУВАt:ПВ 

4.1 Користува<~і мають право: 

корис·rуватися фондами бібл іотеки; 

отримувати довід1<ово-інфор'і'-1аціііне обслуrовув·анюг; 

отрнмуuа:п1. консультативну допомогу щодо бібліоте'ІІ!о-бібліоrрафічних зна,вь, 

навичок та в~1і1-tь самостійІ{оrо користування бібліотекр16, а також в пошуку 

інформації в автоматизованому режимі; 

працювати з еле~..-гро1ш11мн бібліо'l'е'fІrnмн ресурсами у локаль.ніJJ мережі бібліотеки, 

інтра11еті або інтернеті за адресою: l1ttp:/ltibraгy.snu.edu.ua 

використовувати \Vi-Fi технологію у ОбJ\аднаніИ зоні; 

користуваrnсь послугою «Віртуальна біt)л:.іографіч:на довід~<а»; 

корнстуваmся ЕДД та МЬА; 

доступу до. інформаціИни:.х ресурсів бібліотеки; 

брати учаать у заходах, що проводить бібліотека; 
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вимагати дотримання конфіденційнос.1·і щодо особ.ис'rих даних і переліку документів; 

юшми користувався; 

nода1>атн кершниuтву бібліотеки т.а адміністрації університету зауваження та 

nропозидії щодо роботи бібліотеки. 

4.2 Користувачі зобов'яЗані: 

знати Правила користування бібліоrекою 1 дотримуnю'Иеь їх; 

ДОТР.ИМ)'ВЗТИСЯ !!аІ<ОНОДЗВСТ'і!а УкраЇіШ, ~fQР,аЛЬНН.Х та етичних Щ)рМ; 

дбайливо ~-таВWІ·ись до майва бібліотеки; 

не 1ші'1мати кі~ртки з каталогів та К:артОТ<;к; 

додержуnатнсь п1wі в ч11тал&ні·й залі та інших приміщеннях біQліотеки; 

не внооити до чи<rапьної залн продукти х_ар'Іуs(ІНИЯ і напої; 

дбайлив.о стшитись до тsорів друку, отр11маних 3 фондів бібліотеки, не робити в них 

нія~юс поміток, не sиривати і не .за.гинати сторіюш; 

переглядати отримаяі документи: при внявлеині в них дефектів повідомляти 

бібліотекаря (вjдповідаль.н.ість за псуnання видання несе той, хто користувався ним 

остан.вій); 

nовертатн до бібліотеки документи в .у.ст.шовлений термін; 

на ча.ос літніх кані·кул всю літературу за нав•1аJtьний рік.здати s бібліотеку (до І липня 

щороку). Неповерненш1 книг 13 бібліотеку вважається грубим поруLUе.ННJІМ; 

аспірант.и - повернути 3афіксовані в. читацькому формулярі в1щаиня за місяць до 

закінченця нав~ання в аспіраи1У)Jі (до І листопада). 

вибуваючи з університету nовервуrи до біб11.іотеки всі кянгн і до~.-у~rенти; 

uідшкодовуватв втрачен.і вида1шя. 

4.З ВЩшкодування sтраченнх видаю;: 

4.3. l У разі втрат11 творів друку та rнпшх матеріалів з фонду бібліотеки •ш одержаннх через 

МБА (або за1Jдання їм неполра·вної шкоди) користувач повинен замінити їх відповідно 

такими ж або визнанн~ш бібліотекою рівноuінниии . При неможЛ'И.ВоС'Іі ~аміни зробити 

ксерокодію цьоrо видаю{я. 

4.3.2 При в:rpa:ri періодичної літераі-ури відшкодувати її через передплату цього ж виданJ:ІJJ ва 

певний пері-Щ1, якнй внзвачається бібліотекою. 

4.3.3 Вартість пошкоджених ч.и загублених кtmжок та інших матеріалів визначається за цінами, 

що в1=а~1і в обліковах документах бібліотеки з урахуванню< nодаJJ.ьшої індексації вартості 

її фондів, :а так.ож ринкових цін, що діють па д~нь розр.ахунку. 

4.3.4 При втраті особливо uіншrх дJНІ біб.'lіоrею1 видань, якщо ном.і.На:nьва вартість втрач-еио'і 

(пошкодженої) літератури зна'Іно аиж'Іс· фа1;-пt'1НОЇ, епосі.б розрахунку та його кратність 
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вюначається бібліотекою окремо за кожне вІUІ8ШІЯ в залежності від його цінності. аоо по 

цінах. що визначені катапога~.ш-прейскурантам11 на закуnівдю і продаж букіністичних та 

іНWІІХ ВІІдів видань. 

4.3.S Заміна втрачених чи пош.кодЖе11их користувачами доь.-ументів фіксується у сnеuтЗJJь1:1ому 

зоw11ті і підтверджується 11ід1~исам11 кор11стувача і бібліотекаря. що лр11/1має заміну. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІБШОТЕКИ І БІБЛІОТЕКАРІВ 

5.1 Бібліотека зобоо"юана: 

забез11ечити реалізацію прав користувачів відповщно до Зако11ів Украши <illpo 

6ібліоте1щ і бібліоте•ту справу>>, «При захист персональних даних» і обслуrовувап1 

іх згідно <іllоложеm1я про біб:~іотеку>>, <(Статуту університету» та цнх «Правиm>; 

інформувати користувачів про всі виЦІІ послуг, що надає бібліотека, усіма засоба.\ш: 

сайт бібліотеки library.snu.edu.ua, електронні розс1mкн та соціальні мережі; 

забезпечиrи користува•1ам віль1пrй доступ llO бібліоте•~них ресурсів через Сffстему 

абонеме~n·ів, ч11тш1ьних зал і в, мережі T111cmet; 

11адава1'и користувачам повну іпформаціJо про склад бібл іотс•шоrо фонду через 

с11стему капu1оrів і картотек. бібліографічних покажчнків, списків та інших форм 

бібліотечного івформува1шя (юшжкові в1rставкн, перегляди, дні бібліотею1 на 

кафедрах, факультетах), у тому •шелі на саїrгі бібліотеки та у соціальн11х ~•ережах; 

створити максимально комфортні умови роботи користувачів у бібліотеці; вадавати 

допомогу у доборі потрібних документів та інформацu: 

у випадку відсугності у фондах бібл іотею1 uеобхіщшх докумен·rів, запропонуваm 

замовити їх, використовуючи систему міжбібліоте•1ноrо абонементу або електронної 

доставки. докумен·гів; 

вивчати інформаWJІиj nотреб11, використовуючи різні форми і методн; проводити 

сшrіологічні дослідження з мстою опnrмального задоволення інтересів користувачів; 

впровад-.~..увати нові ав-rом:~n1зовані технології у бібліотечне обслуговува11кя, браn1 

участь у створенні реrіональюІJС, заrальнодержавних баз даюІХ 1 падава111 доступ до 

ннх; 

пощ11рювати знання з основ 1нформаційної культури, прищеплювати нав11чк11 роботи 

з книгою, культури ч1па1щя ; організовувати з цією мсто10 сnсціаль11і закяпя, 

проводити індивідуальні та групові бесіди, консультації та і11ше; 

1~е викорисТQвувати ІJідомооті npo користувачів та їх інтереси, окрім наукових цілей 

та opr-aнj:1aцu бібліоте•1но1·0 обслуrовувіІння; 
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постійно піщІищувати фахов11Іі і культурюm рівень бібліотечних 11рацівників; 

вІfІ\онуваm Заков України 1<Про захист інтелеь.-rуальної власності» відносно об'о.-rів, 

які зберігаються і викор11стовуюn.ся бібліотекою; 

забезпечува111 затвердженнr~ режим роботи бібJІіотеки. 

5.2 Бібл і отека має право в порядку, передбаченому її Положенням та Законом «Про бібліотеки 

і бі бл іотечну cnpal!YJ>: 

в 1rзначатн зміст, наnрямюr та формн своєї діяль1шсті; 

визначати д-..ксрела комплекrуванttя своїх фондів; 

встановлю1.1аn1 пільги для окремих категорій користува•1ів бібліотеки; 

не ВЩІават11 літературу боржн11кам бібліотеки: 

за проханням користувачів 11одовжув8ТlІ термін користуванwr документами при 

пред'явленні книг, І!КІЦО ua 1111х немає поmпу з бо~--у інших: 

наукової літератури • на один с;рок; 

навчальної літератур11 • на •1ас перезда'lі 1слиnв або проходження виробничої 

практики; 

художньої літературн ·на один строк. 

ПptL'>timкa: для викладачів, 11ауков11х співробітн11ків, студе11111ів 11аукових товар11сmв, 

студептів - дипломників подов:ж:увапт тер.мін корuстуванЮІ до1.уме11там11 на більший строк 

та //Одава11111 без черги видатtя 11ідвище11ого чш11ацького 11011111пу. 

у в11ю1ткових випадках подовжувап1 тєр~нн кор11стування документами за 

телефоном або електронною пourroю; 

повідомляти керівющтоо біб11іотеки 

користування бібліотекu10 корнстувачам1-1; 

університету про порушс1шя Правил 

позбаnляти права кори.стуеаш1 я бібл іотекою користувачів зз порушсн.FІя : 

правил користування бібліотеко10 СНУ ім. В. Даля: 11p1J першо~rу порушеюr і - на 

І місяць, пр11 пов1 орному - на семестр; 

етичннх норм поведінки у пр1rміщенні бібліотеки: пр11 першому порушенні - на 

І місяць. пр~1 повторному - 11а ссмес"Ір; 

за псування бібліотечного мзііна, докумеmів- назавжди . 

5.3 Бібліотекарі зобов'язані: 

перед записом корнстувачів до бібліотеки і під час обслуrовуваr111я оз1111і1ом1п11 їх з 

діющ1м11 Цравилам.и; 

r1ід час вид:а•1і та прийому документів переглядати їх на дефектність, попереджати 

корис:rувачjв про відпооІдальнjст1, за пошкодження; 
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дотримуватись педагогічної етики, буm вючлпв11ми уважю1щ1 до користувачів 

бібліотеm, поважат11 їх гідність. 
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