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1. Послуги, які надаються користувачам: 

1.1 . Запис користувачів до бібліотеки та її відділень. Знайомство з правилами 

користування бібліотекою. 

1.2 . надання в розпорядження користувачів книг, документів та інших носіїв 

інформації з фонду НБ СДПУ в читальних залах: 

 без попереднього замовлення видань з фонду відкритого доступу; 

 за запитами користувачів; 

 без повторення запиту (бронювання видань терміном до 3-х днів). 

1.3 . Надання книг, документів та інших носіїв інформації з фонду НБ СДПУ 

по індивідуальному абонементу додому згідно з правилами користування 

бібліотекою. 

1.4 . надання ДПА для пошуку необхідної інформації. 

1.5 . Консультаційні послуги: 

 у пошуку необхідної інформації за довідково-пошуковим апаратом 

бібліотеки; 

 при користуванні фондом бібліотеки; 

 при визначенні місцезнаходження книг, документів та інших носіїв 

інформації у фондах інших бібліотек України. 

1.6 . Організація відкритих переглядів з метою знайомства користувачів з 

новими надходженнями вітчизняних книг, документів та інших носіїв 

інформації, тематичними виставками літератури з актуальних направлень 

науки, педагогіки і психології, фізики і математики, фізичної культури і 

спорту, економіки, філологічних наук та інш. в приміщенні бібліотеки та її 

відділень. 

1.7 . Організація масових заходів (зустріч, конференцій, круглих столів, 

тематичних та літературно-музичних вечорів, презентацій нових книг 

місцевих авторів-поетів, краєзнавців-дослідників та інш.) для 

користувачів. 
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2. Послуги, які надаються колективним абонентам: 

2.1 . Надання книг, документів та інших носіїв інформації з фондів НБ СДПУ 

по міжбібліотечному абонементу іншим бібліотекам і організаціям НТІ. 

2.3 . Надання книг, документів та інших носіїв інформації з фондів НБ СДПУ 

по міжнародному абонементу зарубіжним бібліотекам (за рахунок 

бібліотеки-замовника). 

2.3 . Методична допомога бібліотекам середніх навчальних закладів, 

загальноосвітніх шкіл, коледж, гімназій з основних направлень 

бібліотечної та інформаційної діяльності (консультації, довідки за 

разовими запитами та інш.). 
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