Інформаційно-пошукова
система
бібліотеки
з
найбільшою
повнотою
розкриває багатства документного фонду.

До послуг користувачів:
 Електронний каталог (ЕК)
 Карткові каталоги:
- Генеральний алфавітний каталог
(ГАК) та алфавітні каталоги
структурних підрозділів
Генеральний
систематичний
каталог (ГСК) та систематичні
каталоги структурних підрозділів
- картотека періодичних видань
Тематичний пошук вам допоможе
здійснити алфавітно-предметний покажчик
ГСК, а також предметні рубрики ЕК.
Бібліотека
забезпечує
доступ
користувачів
до
максимального
використання можливостей Internet та зони
WI-FI.
Для
найбільш
повноцінного
забезпечення
професійних
потреб
професорсько-викладацького
складу,
науковців,
студентства,
співробітників
бібліотека моє посилання на повнотекстові
та
реферативні
БД:
ДНПБ
ім.
В.О.Сухомлинського,
ЕБ
«Культура
України», НБ ім. М. Максимовича (КНУ ім.
Т. Г. Шевченка), ХДНБ ім. В.Г.Короленка,
НБУ
ім.
В.І.Вернадського
та
ДНУ
«Книжкова палата України ім. І.Федорова».
Також бібліотека має доступ до БД
«Військова
бібліотека»,
«ЕБ
НАПН
України», наукометричних БД в Scopus»,
«Web of Siance».
У залі каталогів консультування
користувачів
здійснюють
кваліфіковані
фахівці.
« Книжка, можливо, – найбільш складне і
велике чудо з усіх чудес, створених людством
на шляху його до щастя і могутності
майбутнього»
М. Рильський

Бібліотека
Донбаського державного
педагогічного університету
« Ніякі каталоги, ніякі описи не
замінять бібліотекаря. Любляче слово та
досвідчена рука здійснюють справжнє диво
просвітництва»

Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний
педагогічний університет»

Бібліотека

М. Реріх

Університет – це зібрання
розумних людей навколо
гарної бібліотеки
Томас Карлейл
англійський філософ
ХІХ ст..

Книги – це ріки, що
наповнюють моря.
Ярослав Мудрий

Ласкаво запрошуємо до
бібліотеки!
Наша адреса: вул.. Ген. Батюка,19
м. Слов’янськ
Донецька обл..
ДДПУ. Бібліотека
84116 Україна
Сайт бібліотеки ДДПУ

lib.msy.org.ua

Слов’янськ - 2019

Бібліотека ВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
Основні відомості про діяльність бібліотеки:
 5595 користувачів
 148460 відвідувань за рік
 326220 виданих документів за рік
 92820 бібліографічних записів в ЕК
 3800 довідок в середньому видається
користувачам, в т.ч. в
автоматизованому форматі – 3250
Штат бібліотеки складає 28 кваліфікованих
працівників.
Інформаційні технології
З 2003 року запроваджена автоматизована
бібліотечно-інформаційна система
«UNILIB».
Автоматизовано основні виробничі
цикли:
 каталогізація,
облік
фонду,
передплата періодичних видань
 бібліографічний аналітичний опис
статей із періодичних видань,
тематичних збірників
 створення біобіблографічної серії
покажчиків опублікованих наукових
праць професорів університету
 інформуваня керівників університету
та провідних викладачів кафедр
оперативною
інформацією
в
автоматизованому режимі по e-mail
 «Бюлетень нових надходжень до
бібліотеки
 краєзнавча картотека
 спеціальна
картотека
«Праці
викладачів ДВНЗ «ДДПУ»
« Книги – це ріки, що наповнюють світ,
це джерела мудрості, адже в них
глибина незмірена, пірнаючи в яку,
добуваєш дорогі перла»
Лаврентівський літопис
(1037 рік)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ, ЯКІ
ОБСЛУГОВУЮТЬ КОРИСТУВАЧІВ
ТА МІСЦЕ ЇХ ЗНАХОДЖЕННЯ
№
Назва відділу, адреса
Режим роботи
з/п
Головний корпус університету (вул. Ген.
Батюка,19)
Директор бібліотеки
1.
Заступник директора
бібліотеки
Абонемент навчальних
9.00 - 18.00
2.
видань
суб.9.00 -13.00.
Вих.: неділя
Абонемент наукових
9.00 - 18.00
3.
документів
суб.9.00 -13.00.
Вих.: неділя
Абонемент художньої
9.00 - 18.00
4.
літератури
суб.9.00 -13.00.
Вих.: неділя
Зал довідково-інформаційних
9.00 - 17.00
5.
документів
суб.9.00 -13.00.
Вих.: неділя
Читальний зал №2
9.00 - 18.00
6.
суб.9.00 -14.00.
Вих.: неділя
Зал каталогів
9.00 - 17.00
7.
суб.9.00 -13.00.
Вих. неділя
Відділ комплектування і
робочий кабінет
8.
наукової обробки документів
Вих.: неділя
Інформаційно робочий кабінет
9.
бібліографічний відділ
Вих.: неділя
Відділ обслуговування
робочий каб.
10.
користувачів
Вих.: неділя
Колекція рідкісних та цінних
Понеділок 11. видань (ауд. 312.)
п’ятниця
11.00 - 12.00
Навчальний корпус факультету початкової,
технологічної та професійної освіти (вул.
Університетська, 12)
Читальний зал №1
8.00 - 17.00
1.
Вих: неділя
Гуртожиток №2 (вул. Торська,16)
Абонемент навчальних
8.00 - 17.00
1.
видань для студентів
Вих: неділя
факультетів ПФП
Філія бібліотеки №1 (вул. Добровольського,2)
Абонемент, читальний зал
8.00 - 17.00
1.
Вих: неділя

« Бібліотека – це той храм, де завжди
народжується духовність. Пам’ятаємо,
що у давнину бібліотеку назвали “дім
життя», «аптека для душі»
В.О. Сухомлинський

Бібліотека ДВНЗ «Донбаського
державного
педагогічного
університету»
заснована водночас з університетом у 1939
році.
Сьогодні бібліотека ДДПУ – це
головна
системоутворююча
складова
наукового
й
педагогічного
процесу
університету, де генерується інформаційноосвітнє та соціокультурне середовище для
студентства яка працює за сучасними та
новітніми технологіями.

Наші перспективи:
 створення
та
накопичення
інформаційних ресурсів та надання на
їх основі інформаційних послуг
користувачам
 забезпечення
доступу
до
інформаційного потенціалу глобальних мереж
 створення повнотекстової БД у
форматі
Dispace
(інституційний
репозитарій)
 впровадження
на
абонементі
навчальних
видань
програму
автоматизованого
обслуговування
користувачів всіх категорій
 введення
ретроспективних
документів і максимально можливе
наповнення
ЕК
бібліографічними
записами
ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД БІБЛІОТЕКИ
СКЛАДАЄ : 573000 примірників; в тому числі:

енциклопедії, словники, довідники, збірники
наукових
праць,
неопубліковані
документи(автореферати дисертацій та
дисертації), періодичні та інформаційнобібліографічні видання, літературно-художні
видання тощо.
Бібліотека має колекцію рідкісних і
цінних видань (1865-1950рр.), понад
1000
примірників.
«Книги збирають перлини людської думки
і передають їх нащадкам»
М. Айбек

