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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила користування Науковою бібліотекою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича (далі – НБ ЧНУ) складені відповідно до Закону
України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (32/95-ВР), "Типового положення про
бібліотеку вищого закладу України", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України (№ 155 від 30.04.1998 р.), "Типових правил користування бібліотекою вищого
навчального закладу освіти Міністерства освіти і науки України", затверджених наказом
МОН (№ 321 від 30.08.1998 р.).
1.2. НБ ЧНУ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким
структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку, іншими документами
та інформаційними матеріалами навчальний, науковий і культурно-просвітницький
процеси університету.
1.3. Книжкові та інші інформаційні фонди НБ ЧНУ є складовою частиною
Загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4. Користуання НБ ЧНУ є безкоштовним. Платні послуги можуть надаватись
бібліотекою додатково відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (№ 534 від
05.06.1997 р.), Наказу Міністрества освіти і науки України, Міністрерства фінансів
України, Міністрества економіки України про надання платних послуг (№ 383/239/131 від
27.10.1997 р.) та "Переліку платних послуг, які можуть надаватись Чернівецьким
національним університетом імені Юрія Федьковича".
1.5. Правила користування НБ ЧНУ поширюються на всі категорії її користувачів та
працівників.
1.6. "Правила користування Науковою бібліотекою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича", затверджені 15.01.1996 р., втрачають свою чинність
з моменту затвердження цих Правил.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
2.1. Користувачами НБ ЧНУ є професорсько-викладацький склад, наукові
працівники, співробітники, студенти, аспіранти, пошукачі, докторанти, слухачі
підготовчого відділення ЧНУ, Буковинської Малої академії наук, Інституту
післядипломної освіти, студенти коледжів, які мають угоду про співробітництво з
університетом, а також представники підприємств, організацій й установ області та інших
регіонів України, громадяни зарубіжних країн.
2.2. Формами бібліотечного обслуговування в НБ ЧНУ є: абонементи, читальні зали,
зали каталогів і картотек, бібліотеки-філіали на факультетах, кафедрах, в інших
підрозділах університету.

Наукові працівники та спеціалісти регіону, пошукачі наукових ступенів,
стажери, слухачі підготовчого відділення, Буковинської Малої академії наук, Інституту
післядипломної освіти, студенти коледжів, інші сторонні університету користувачі мають
право користування фондами бібліотеки лише в читальних залах.
2.3.

2.4. Вхід до НБ ЧНУ та її структурних підрозділів дозволяється тільки з
пред’явленням квитка користувача. Постійні читацькі квитки отримують: студенти й
аспіранти з відривом і без відриву від виробництва – на період навчання; професорськовикладацький склад, наукові працівники і співробітники – на час роботи у вузі; сторонні
для університету особи – тимчасові читацькі квитки на термін, що визначається
директором бібліотеки.
2.5. Запис у бібліотеку здійснюється на основі паспортних даних і в залежності від
категорії користувачів: професорсько-викладацького складу, наукових працівників,
співробітників – за службовими посвідченнями (довідками з місця роботи); студентів і
аспірантів – студентських і аспірантських квитків (копій наказів про зарахування на
навчання до університету); слухачів підготовчого відділення, Буковинської Малої академії
наук, Інституту післядипломної освіти – посвідчень (клопотань деканатів факультетів);
пошукачів наукових ступенів – витягів з наказів про прикріплення їх до відповідних
кафедр факультетів; сторонніх до університету осіб – клопотань з місць їх роботи
(навчання), особистої заяви на ім’я директора бібліотеки. Користувачі на постійній основі
подають по дві, інші – по одній фотографії розміром 3 х 4.
2.6. Усі ті, хто стає користувачами НБ ЧНУ, зобов’язані уважно ознайомитись із
"Правилами користування Науковою бібліотекою Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича", підтвердити зобов’язання неухильно їх виконувати:
користувачі на постійній основі – своїм підписом у квитку та формулярі користувача, інші
– у квитку користувача та журналі запису. Передавати читацький квиток іншим особам не
дозволяється. Втрата квитка користувача не знімає відповідальності за літературу, що під
нього одержана. У разі втрати читацького квитка користувач отримує дублікат після
розгляду його заяви про втрату.
2.7. Постійний квиток користувача надає право отримувати літературу для
користування нею поза бібліотекою у тих абонементах, які обслуговують відповідну
катигорію користувачів, а також користуватися читальними залами, каталогами,
картотеками тощо. Тимчасовий квиток користувача надає право користуватися всіма
послугами бібліотеки, окрім послуг абонементів.

Користувачі – учасники Великої Вітчизняної війни та інших бойових дій,
інваліди, відзначені державними нагородами, вагітні, матері, що мають малих дітей,
2.8.
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керівники університету, академіки, члени-кориспонденти, професори мають право на
позачергове бібліотечне обслуговування в усіх структурних підрозділах бібліотеки.
Науково-педагогічні та наукові працівники, співробітники, аспіранти,
докторанти, пошукачі мають право одержувати в тимчасове користування з бібліотечного
фонду книги, інші документи та інформаційні матеріали в читальних залах і абонементах
на умовах, які визначаються правилами користування цими підрозділами, а також
безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в
пошуках джерел інформації, брати участь у різних культурно-просвітницьких заходах, які
проводить бібліотека, та входити до Бібліотечної ради. Інші користувачі бібліотеки мають
право отримувати відповідну інформацію та консультаційну допомогу, одержувати для
тимчасового користування книги, інші твори друку та інформаційні матеріали лише в
читальних залах.
2.9.

Користувачі-студенти мають право одержувати в абонементах для
користування поза бібліотекою таку кількість підручників, навчальних посібників й інших
документів, яка визначається програмами і навчальними планами відповідних
спеціальностей і курсів. Іншим категоріям користувачів на постійній основі навчальна
література може видаватися для користування поза бібліотекою тільки після забезпечення
нею студентів терміном до одного місяця.
2.10.

2.11. Наукова література видається користувачам на постійній основі: викладачам,
науковим працівникам, аспірантам, пошукачам, докторантам – не більше 5-ти примірників
на одне відвідування терміном до одного місяця, іншим – не більше 2-х примірників на
одне відвідування терміном до 15-ти днів.
2.12. Користувачі НБ ЧНУ, які працюють або навчаються в університеті, мають
право одержувати художню літературу для читання поза бібліотекою не більше 2-3-х
примірників на одне відвідування терміном до 15 днів.

В окремих випадках (продовження екзамнаційних сесій, хвороба, відрядження
тощо) термін користування бібліотечними творами поза бібліотекою може бути
продовжений, якщо на них відсутні замовлення інших користувачів.
2.13.

2.14. Користувачі НБ ЧНУ мають право виносити твори з приміщення бібліотеки,
якщо ці твори записані у формулярі користувача або іншому обліковому документі, а
інвентарні номери цих видань перелічені поруч з відомостями про користувача на
контрольному листку, позначеному штампом того абонементу, з підсобного фонду якого
видані твори друку або інші документи, після пред’явлення користувачами черговому на
контролі для відповідної перевірки.

Рідкісні та цінні видання, одиничні примірники творів у бібліотечних фондах,
журнали, газети, твори мистецтва, енциклопедії та інші довідкові видання, автореферати
дисертацій, рукописи дисертаційних, магістерських, дипломних і бакалаврських робіт
видаються незалежно від категорій користувачів тільки у читальних залах. Неопубліковані
матеріали (дисертації, магістерські, дипломні роботи) видаються їх замовникам тільки на
підставі відповідної заяви, підписаної завідувачем кафедрою (науковим керівником) з
письмового дозволу директора бібліотеки (заступника директора з наукової роботи).
2.15.

Видача користувачам творів друку та інших документів, які мають підвищений
попит, для користування поза бібліотекою може здійснюватись під грошову заставу за
дозволом директора бібліотеки. Розмір і порядок застави регламентується "Інструкцією
про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги
2.16.
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та об’єкти користування", що затверджена "Наказом Міністерства культури і мистецтв
України" (№ 275 від 05.05.1999 р.).
Якщо одержані під заставу бібліотечні документи не повертаються в
зазначений термін, і дії бібліотеки для повернення їх не мають результату, то грошова
застава зараховується на рахунок університету й використовується для придбання або
оправи книг та інших документів.
2.17.

2.18. У випадках відсутності у фондах НБ ЧНУ потрібних користувачам документів,
вони можуть їх замовити з фондів інших бібліотек, попередньо узгодивши питання про
оплату цієї послуги з бухгалтерією університету.
2.19. Видача літератури та інших документів з фонду рідкісних та цінних видань
здійснюється в кількості не більше 2-х примірників на одне відвідування. З цими
документами користувачі працюють у спеціально відведеному місці і обов’язково в
присутності бібліотекаря.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для замовлення документів з бібліотечних фондів користувач має пред’явити
читацький квиток і, залежно від підрозділу обслуговування, усний запит або заповнений
листок замовлення.
3.2. При одержані книг, інших творів друку та документів в абонементах, читальних
залах та інших підрозділах обслуговування користувач має уважно перевірити їхню
кількість, наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це
бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на бібліотечних документах відповідну позначку.
В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти у документах несе користувач. Усі
користувачі, незалежно від категорій, зобов’язані берегти бібліотечні документи, що
одержані для користування з фондів бібліотеки, повертати їх у зазначені терміни, не
виносити з приміщень підрозділів обслуговування та бібліотеки, якщо вони не
зареєстровані в облікових документах, не робити ніяких поміток, підкреслень, не
порушувати розстановку відкритих частин фонду, не виймати карток з ящиків каталогів і
картотек тощо.
3.3. Користувачі-студенти зобов’язані після закінчення літньої заліковоекзаменаційної сесії повернути всі взяті у бібліотеці документи і до початку та протягом
першого місяця нового навчального року перереєструвати свої читацькі квитки.

Користувачі – професорсько-викладацький склад, наукові працівники,
співробітники, аспіранти, докторанти, пошукачі перереєстровують читацькі квитки
протягом січня кожного календарного року. При перереєстрації повертається вся взята
ними бібліотечна література, яка в разі потреби може бути отримана для продовження
користування нею. Усі користувачі в разі припинення роботи або завершення навчання
підписують в бібліотеці обхідні листи.
3.4.

3.5. Користувачі та працівники бібліотеки, що нанесли шкоду бібліотечному фонду
та майну, несуть матеріальну, адміністративну, кримінальну або іншу відповідальність
відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за пошкоджену літературу
несе читач, який користувався нею останній. Користувачі, які втратили або пошкодили
документи з фонду бібліотеки, повинні замінити їх аналогічними або документами, що
визначені бібліотекою рівноцінними (рівноцінність документів бібліотека визначає,
консультуючись з фахівцями відповідних кафедр). Заміна рівноцінними не поширюється
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на рідкісні і цінні видання, твори в одному примірнику у фондах бібліотеки, а також на ті,
що користуються підвищеним попитом. Заміна цих творів можлива лише такими ж або їх
ксерокопіями.
3.6. У випадку, коли користувач не може замінити втрачені або пошкоджені
бібліотечні документи такими ж або рівноцінними, він відшкодовує їх 10-кратну вартість
відповідно до чинного законодавства. Розмір відшкодування визначається бібліотекою у
залежності від цінності документу. При втраті особливо цінних для бібліотечного фонду
видань встановлюється 100-кратна вартість для книг, виданих до 1992 року, та 30-кратна
вартість – для книг, виданих пізніше.

В разі відмови користувачів відшкодовувати заподіяну бібліотечному фонду шкоду
в тій чи іншій формі відповідні суми стягуються з них у примусовій формі через судові
органи.
3.7. Кошти від стягнення з користувачів грошової вартості за загублені або зіпсовані
книги, інші твори друку та документи мають бути витрачені на поповнення фонду
бібліотеки, реставрацію документів з її фонду, а також інші цілі, які забезпечують
зберігання бібліотечного фонду.
3.8. Заміна втрачених або пошкоджених бібліотечних творів друку та документів
фіксується у "Книзі заміни втрачених користувачами бібліотечних документів" і
підтверджуються підписами бібліотекаря і користувача.
3.9. Користувачі зобов’язані верхній одяг, сумки, інші непотрібні речі для роботи у
бібліотеці, перш ніж зайти у потрібні їм для занять приміщення, здавати в гардероб, а
також дотримуватись тиші, не смітити. Палити в приміщеннях, коридорах та інших місцях
бібліотеки забороняється.
3.10. Користувачі, які порушують правила користування НБ ЧНУ, позбавляються
права відвідувати наукову бібліотеку взагалі або на термін, що визначається дирекцією
бібліотеки. Матеріали про порушення передаються бібліотекою в ректорат та деканати, а
про злісні порушення – можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством
України.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
4.1. Формувати бібліотечні фонди згідно з потребами навчальної, науково-дослідної
та культурно-просвітницької роботи університету.
4.2. Здійснювати облік, забезпечувати зберігання, раціональну організацію і
використання бібліотечних фондів та інших матеріальних цінностей.
4.3.

Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає НБ ЧНУ, в т. ч.

платні.
Здійснювати бібліотечне, довідково-бібліографічне та інформаційне
обслуговування користувачів, забезпечувати повне й оперативне задоволення їх запитів на
навчальну, наукову, соціально-політичну, художню, зарубіжну літературу та інші
документи.
4.4.

Поповнювати і ретельно вести довідково-бібліографічний апарат, укладати і
готувати до видання бібліографічні покажчики, списки літератури тощо, виконувати всі
види довідок, проводити бібліографічні огляди та ін.
4.5.
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4.6. Готувати і влаштовувати книжкові виставки, дні кафедри, дні дипломника, дні
інформації, а також організовувати конференції, літературні вечори та здійснювати інші
культурно-просвітницькі заходи.
4.7. Забезпечувати високий рівень обслуговування користувачів в абонементах,
читальних залах, інших підрозділах видачі літератури та інформації, створювати
комфортні умови для роботи користувачів з різними джерелами інформації.
4.8. Надавати допомогу користувачам при доборі необхідних джерел через
користування каталогами, картотеками, науково-допоміжними і рекомендаційними
покажчиками, комп’ютерною технікою, проводити консультації з використання
бібліотечного фонду та користування довідково-бібліографічним апаратом.
4.9. Вивчати і якомога повніше задовільняти інформаційні запити читачів,
використовуючи різні форми індивідуальної, групової та масової інформації.
4.10. Постійно надавати користувачам широку інформацію про власні бібліотечні
ресурси, забезпечувати доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.
4.11.

Брати участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз

даних.
Здійснювати запити, спрямовані на поширення серед користувачів бібліотечнобібліографічних знань, вироблення навичок роботи з бібліотечними документами,
культури читання тощо, проводячи з цією метою спеціальні заняття, консультації, бесіди
та інше за навчальним розкладом.
4.12.

Надавати користувачам та відвідувачам методичну допомогу з організації та
впорядкування їх власних бібліотек.
4.13.

4.14. Забезпечуючи високий рівень бібліотечного, довідково-бібліографічного та
інформаційного обслуговування користувачів, постійно дбати про підвищення фахового і
культурного рівня бібліотечних працівників.
4.15. Звітувати перед ректоратом та громадськістю університету про стан та заходи
поліпшення обслуговування користувачів.

Дане Положення прийняте на засіданні Вченої ради 17 січня 2003 року (протокол № 1).

Директор бібліотеки

І.В. Жалоба

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

С.В. Мельничук

Начальник планово-фінансового відділу

Н.М. Кобітович

Начальник юридичного відділу

Л.В. Жук
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