
     Інформаційно-пошукова система бібліотеки з 

найбільшою повнотою розкриває багатства 

документного фонду. 

 

До послуг користувачів: 

 Електронний каталог (ЕК) 

 Карткові каталоги: 

- генеральний алфавітній каталог 

(ГАК) та алфавітні каталоги 

структурних  підрозділів; 

- генеральний систематичний каталог 

(ГАК) та систематичні каталоги 

структурних  підрозділів. 

 Картотека періодичних видань 

Тематичний пошук Вам допоможе 

здійснити алфавітно-предметний покажчик по 

ГСК, а також предметні рубрики ЕК. 

Бібліотека забезпечує доступ користувачів 

до максимального використання можливостей 

Internet  та зони Wi-Fi. 

У залі каталогів консультування 

користувачів здійснюють кваліфіковані 

фахівці. 

 

«Книги – кораблі думок, які мандрують 

хвилями часу і бережно несуть свою 

дорогоцінну ношу від покоління до 

покоління» 

 

                Френсіс Бекон 

 

Бібліотека 

Донбаського державного 

педагогічного університету 

 

                   «Творець книги автор. 

         Творець її долі  бібліотекар» 

                                                       В. Гюго 

                  

                                                    
  

                        
 

Ласкаво запрошуємо до 

бібліотеки! 
 

Наша адреса:  вул.. Ген. Батюка,19 

      м. Слов’янськ 

      Донецька обл.. 

      ДДПУ. Бібліотека 

      84116  Україна 
 

 

Сторінка на веб-сайті 

ДДПУ  - www.slavdpu.dn.ua 
 

e-mail: Методист - metod.kab1809@gmail.com 
 

e-mail: ІБВ - bibliografddpu@rambler.ru 

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І 

НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  

ЗАКЛАД «ДОНБАСЬКИЙ 

 ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Бібліотека 

                        

 

 

Університет – це зібрання 

розумних людей 

навколо гарної бібліотеки 

 
                     Томас Карлейль 

                     англійський 

                     філософ ХІХ ст. 

 

 

«Книги подібні рікам, що тамують спрагу 

цілого світу – це джерела мудрості» 

 
 

                                   Університет – це зібрання 

                                   розумних людей 

                                   навколо гарної бібліотеки 

 

 
                                                  Томас Карлейл 

                                                              англійський 

                                                              філософ ХІХ ст. 

 

 

«Книги подібні рікам, що 

тамують спрагу цілому світу – 

це джерела мудрості». 
 

 

                    Нестор Літописець 

 

 
 

Слов’янськ -  2017 

http://www.slavdpu.dn.ua/
mailto:bibliografddpu@rambler.ru


Бібліотека ВНЗ «Донбаський педагогічний 

університет» 

 

Основні дані про діяльність бібліотеки 

 5100 користувачів 

 167000 відвідувань за рік 

 350000 виданих документів за рік 

 72000 записів до електронного каталогу 

 6200 довідок користувачам, в т.ч.  

тематичних – 3000 

 

Штат бібліотеки складає  29 

кваліфікованих працівників 

 

Інформаційні технології 

 

З 2000 року запроваджено 

автоматизовану інформаційно-бібліографічну 

систему  UNILIB . 

Автоматизовано основні виробничі 

цикли: 

 каталогізація, облік фонду, 

передплата періодичних видань; 

 аналітичний опис статей із 

періодичних видань, тематичних 

збірників 

 створення персональних 

бібліографічних покажчиків 

опублікованих наукових праць 

професорів університету 

 інформування керівників 

університету та провідних 

викладачів кафедр оперативною 

інформацією в автоматизованому 

режимі по електронній пошті  

 бюлетень нових надходжень. 

 

«Бібліотеки – це скарбниці всіх 

багатств людського духу»                                   
 

                                      Г.В. Лейбніц.  

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ   БІБЛІОТЕКИ, ЯКІ 

ОБСЛУГОВУЮТЬ КОРИСТУВАЧІВ 

ТА  МІСЦЕ ЇХ ЗНАХОДЖЕННЯ 
 

№ 

з/п 
Назва відділу, адреса Режим роботи 

Головний корпус університету (вул. Ген. Батюка,19) 

1. 
Директор бібліотеки 

Заступник директора бібліотеки 

 

2. 

Абонемент навчальних видань 9.00 - 18.00 

суб.9.00 -16.00. 

Вих.: неділя 

3. 

Абонемент наукових документів 9.00 - 18.00 

суб.9.00 -16.00. 

Вих.: неділя 

4. 

Абонемент художньої літератури 9.00 - 18.00 

суб.9.00 -16.00. 

Вих.: неділя 

5. 

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

9.00 - 17.00 

суб.9.00 -16.00. 

Вих.: неділя 

6. 

Читальний зал №2 9.00 - 18.00 

суб.9.00 -16.00. 

Вих.: неділя 

7. 

Зал каталогів 9.00 - 17.00 

суб.9.00 -16.00. 

Вих. неділя 

8. 
Відділ комплектування і наукової 

обробки документів 

робочий кабінет 

Вих.: неділя 

9. 
Довідково-бібліографічний відділ робочий кабінет 

Вих.:  неділя 

10. 
Відділ обслуговування робочий каб. 

Вих.: неділя 

11. 

Колекція рідкісних та цінних 

видань (ауд. 312.) 

Понеділок -

п’ятниця 

 11.00 - 12.00  

Навчальний корпус факультету підготовки вчителів 

початкових класів (вул. Університетська,12) 

1. 
 Читальний зал №1 8.00 - 17.00 

 Вих: неділя 

Гуртожиток №2 (вул. Торська,16) 

1. 
Абонемент навчальних видань 

для студентів факультетів ПФП 

8.00 - 17.00  

Вих: неділя 

Філія бібліотеки на технологічному факультеті (вул. 

Добровольського,2 

1. 
Абонемент, читальний зал 8.00 - 17.00  

Вих: неділя 
 

«Бібліотека – це гербарій почуттів 

і  пристрастей, посудина де зберігаються 

засушені образи всіх цивілізацій» 
 

                                               Поль Клодель 

Бібліотека ДВНЗ «Донбаського державного 

педагогічного університету» заснована водночас з 

університетом у 1939 році. 

 Сьогодні бібліотека – це функціональна 

документно-інформаційна складова освітнього 

наукового і педагогічного процесу університету, яка 

працює за сучасним и новітніми технологіями. 
НАШІ  ПЕРСПЕКТИВИ: 

 створення та накопичення інформаційних 

ресурсів та надання на їх основі 

інформаційних послуг користувачам; 

 забезпечення доступу до інформаційного 

потенціалу глобальних мереж; 

 впровадження на абонементі навчальних 

видань програму автоматизованого 

обслуговування користувачів; 

 введення ретроспективних документів і 

максимально можливе наповнення 

електронного каталогу бібліографічними 

записами; 
ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД БІБЛІОТЕКИ 
СКЛАДАЄ –567000 примірників, з них: 

 енциклопедії, словники, довідникові 

видання; 

 збірники наукових праць; 

 автореферати дисертацій; 

 неопубліковані матеріали; 

 періодичні та інформаційно-бібліографічні 

видання; 

 літературно-художні видання тощо. 

Бібліотека має колекцію рідкісних і цінних 

видань (1868-1945рр.) в кількості 945 прим. 

В основному це видання російською та 

українською мовами з різних галузей знань: 

історія, географія, культура, педагогіка, 

математика, російська література, а також  
прижиттєві видання Л.М. Толстого, 

О.І.Купріна,  І.Буніна, В Брюсова, В.Вересаєва,   

М.Горького, В Короленка та ін. 
          

          «Книги збирають перлини 

          людської думки і передають 

           їх  нащадкам» 
                                              М. Айбек. 


