
Бібліотека Сумського державного університету: 

 новий інформаційний простір 

Кожен користувач 

повинен: 
 

- вміти формулювати свої 

інформаційні запити 

 

- ефективно здійснювати 

пошук інформації 

 

- аналізувати, переробляти 

і створювати якісно нову 

власну інформацію 



Впровадження технологій – це не данина моді, а необхідність, продиктована 

часом, інструмент для орієнтування в сучасному інформаційному просторі 

- Новини 

 

- Анонси 

 

- Корисна 

інформація 

Наш девіз: 

«Постійно самовдосконалюватися 

та навчати інших» 
http://vk.com/lib_sumdu 

Доступ до ресурсів здійснюється з сайту 

бібліотеки: http://library.sumdu.edu.ua 



    Читацький квиток – це сучасний швидкий  

та простий доступ до інформації 

 

Читацький квиток 

Автоматизована книговидача 

Власний пін-код 

 (електронний підпис) 

- Доступ до Е-бібліотеки 

- Замовлення літератури online 

- Перегляд персонального формуляру 

 



Традиційні каталоги відсутні 

Online консультація − допомога у 

користуванні Е-каталогом та 

бібліотечними ресурсами: 

 

library@sumdu.edu.ua 

Електронний каталог: 

 

- доступ через Інтернет 

 

- багатоаспектний пошук документів 

 

- доступ до електронних копій 

 

- замовлення літератури online 

 

- перегляд персонального формуляру 

 



- відтворює всі наявні ресурси бібліотеки 

- оновлюється в реальному часі 

- містить повнотекстові копії: 

   книг 

   методичних матеріалів 

   конспектів лекцій 

   збірників завдань 

  журналів 

   технічних документів 

Електронний каталог: 

http://lib.sumdu.edu.ua 

 Електронний каталог забезпечує вільний 

доступ до електронних копій усіх видань 

Сумського державного університету 



Електронна online бібліотека 

Зроби своє життя простішим! 

Понад 30 тисяч документів! 

Завантажуй електронні версії видань 

будь-коли та з будь-якого куточка світу! 

http://library.sumdu.edu.ua 



Перегляд персонального формуляру 

- Перелік виданої літератури 

- Історія видачі 

З сайту бібліотеки  

З сайту Електронного каталогу 



У відкритому доступі: 

- друковані та електронні видання 

- електронні ресурси бібліотеки 

 

Надання консультацій, довідок, 

допомога в роботі з електронними 

ресурсами 

Читальні зали 

Зона Wi-Fi 
 

Користування без 

реєстрації та паролей 

76 комп’ютерів  

та Інтернет 
 

 



Найсучасніше обладнання 

 для перегляду, зчитування 

та запису інформації: 

 

 

сканери, принтери, копіри, 

кардрідери 



Бібліотека задовольнить інформаційні 

запити найвибагливішого користувача 

Будь на “ТИ” з інформаційними 

ресурсами, які надає бібліотека 



Швидкий доступ до всіх електронних видань бібліотеки 

Зчитування QR-коду − за 

допомогою будь-якого мобільного 

пристрою з доступом до Інтернету 



 

У перший день навчального року для 

першокурсників бібліотекарі проводять 

лекції “Основи інформаційної культури” 

На практичних заняттях “Оволодіння 

навичками інформаційного пошуку” 

студенти закріплюють набуті вміння та 

навички щодо користування 

бібліотечними ресурсами 



 
Вебінари, семінари та тренінги проводяться для 

співробітників бібліотеки, щоб завжди бути в 

курсі сучасних бібліотечних ресурсів і новинок  
 
 

 

- Розробка бібліотекарями інструкцій та 

презентацій для користувачів 

- Проведення семінарів для ознайомлення 

студентів та викладачів з новими ресурсами  

 

Щодня: 
- дізнаємося щось нове       - самовдосконалюємося 

- закріплюємо набуте          - навчаємо користувачів 

- аналізуємо послуги 



Ознайомлення читачів з 

інформаційними ресурсами та 

послугами бібліотеки − 

запорука ефективності подальшого 

користування  



 

Розвиток будь-якої установи залежить від людей, які в ній працюють . 

Бібліотекар – це бібліограф, документознавець, інформаційний менеджер. 

                                 Ласкаво просимо до України!  
                    Бібліотека                                                 http://library.sumdu.edu.ua 

Сумського державного університету 


