
БУКЛЕТ ПЕРШОКУРСНИКА 

Дорогі друзі!  

Вітаємо  зі вступом до Лисичанського педагогічного коледжу! 

       У цьому буклеті ми розповімо про особливості наших сервісів та послуги 
що стануть вам в нагоді під час навчання. Ми завжди готові вам прийти на 

допомогу: знайти потрібну  інформацію,навчити,розповісти та показати.  

Медіа центр – справжній помічник у самостійному навчанні. 
 

 



ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ 

• запис читачів проводиться на абонементі; 
• на кожного читача заповнюється читацький формуляр згідно із встановленим зразком, який дає право на 

користування бібліотекою; 
• читачі повинні ознайомитися з правилами користування бібліотекою та підтвердити зобов’язання про їх 

виконання своїм підписом на читацькому формулярі; 
• читацький формуляр є документом, що свідчиь про факт та дату видачі читачам друкованих та інших 

джерел інформації та їх повернення до бібліотеки; 
• обслуговування читачів проводиться за графіком, що встановлює бібліотека; 
• термін користування художньою літературою - 14 днів і може продовжитися, якщо немає підвищеного 

попиту на це видання; 
• довідникові, цінні, рідкісні видання додому не видаються; 
• користувачі розписуються за кожний екземпляр видання, повернення документів фіксується підписом 

бібліотекаря;  
• література, яка призначена для використання в читальному залі, додому не видається; 
• енциклопедії, довідникові видання, рідкісні та цінні книги видаються тільки в читальному залі; 
• клькість друкованих видань та інших документів, що видаються в читальному залі, не обмежена. 



ЧИТАЧІ МАЮТЬ ПРАВО: 

• користуватися новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту 5 днів. Термін 
користування художніми книгами - 14 днів. Книги, які є в фонді в одному екземплярі, видаються 
читачам для роботи тільки в читальному залі. Термін користування підручниками – навчальний рік; 

• мати вільний доступ до бібліотечних фондів та інформації; 

• отримувати у вільне користування з фондів бібліотеки друковані видання і аудіовізуальні матеріали; 

• одержувати консультативну і практичну допомогу в пошуку й підборі друкованих творів та інших 
джерел інформації 

• продовжувати термін використання літератури відповідно до встановлених норм та порядку; 

• отримувати довідниково-бібліографічне та інформаційне обслуговування; 

• використовувати довідниково-бібліографічний апарат: картотеки на традиційних та електронних 
носіях; 

• брати участь у заходах, що проводить бібліотека; 

• висловити свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки. 

 



ЧИТАЦЬКИЙ КВИТОК 

• Переведення в автоматизований режим процесів книговидачі та обслуговування всіх користувачів 
обумовило впровадження електронного читацького квитка. Наявність унікального штрих-коду на 
квитку дозволяє прискорити автентифікацію користувача та його електронного формуляру в усіх 
підрозділах бібліотечної системи.  

• Читацький квиток забезпечує:  
- комп’ютеризовану книговидачу та обслуговування   
- on-line замовлення літератури через Електронний каталог 
- доступ до електронних версій документів через Електронний каталог 
- віддалений перегляд власного електронного  формуляру через Електронний каталог 
- користування електронним  читальним залом. 



ЕЛЕКТРОННА ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 

• Фонд електронної читальної зали – ліцензовані електронні підручники, навчальні фільми, які були 
презентовані на щорічних Міжнародних виставках «Освіта і кар'єра в Україні», комп’ютерні 
програми, створені у Центрі інформаційних технологій Луганського національного університету, 
авторські електронні підручники, посібники, контролюючі програми, створені викладачами 
коледжу. Одним із завдань бібліотеки коледжу  є створення автоматизованої системи 
інформаційного забезпечення навчального та науково-дослідного процесів, тобто, надання 
необхідної інформації викладачам, студентам, науковим співробітникам, як на друкованих, так і на 
інших видах носіїв.  



• Web-сайт бібліотеки є невід'ємною частиною бібліотечних технологій, завдяки чому реалізуються 
дистанційні послуги користувачів. Він створює не тільки інформаційний комфорт, але й нову якість 
обслуговування, вирішує проблему ефективного використання наявних інформаційних ресурсів. 
Електронні підручники істотно підвищують якість візуальної інформації, вона стає яскравішою, 
кращою, а чим цікавіше подано матеріал, тим цікавіше його вивчати. І таке використання 
електронних посібників та підручників сприяє організації дистанційного навчання. 

САЙТ БІБЛІОТЕКИ 



Режим роботи 

Бібліотека працює 
з 7-30 до 17-30 години 
Вихідний день 
Cуббота, неділя 
Остання п'ятниця кожного місяця - санітарний день. 


