
 

 



 

Загальний фонд бібліотеки налічує близько140 тис. примірників. 
Бібліотека оснащена 3 комп’ютерами з підключенням до мережі INTERNET 
та має електроний каталог книжкових видань, який налічує понад 10 тис. 
найменувань. 
Бібліотека займає площу близько 397,5 м2. 
До послуг читачів: 
 абонемент, читальна зала, відділ художньої літератури.  



 

Основні напрямки діяльності : 
 
• перетворення традиційної бібліотеки на гібридну (комбіновану), з 

формуванням фонду паперових та електронних ресурсів, наданням 
доступу до цих ресурсів, а також наданням широкого спектру 
інформаційних послуг всім категоріям користувачів, 
 

• впровадження автоматизованої інформаційної бібліотечної системи 
„УФД/Бібліотека”,  організації на її базі Електронного каталогу, 
 

• підтримка принципів відкритого доступу до наукових публікацій, 
процесів самоархівування, технології організації електронних архівів 
(репозитаріїв) відкритого доступу, створення на базі наукової 
бібліотеки інституційного репозитарію СНУ ім. В.Даля (електронного 
архіву наукових публікацій). 



 
Інформаційні послуги, що надає бібліотека: 
• інформування ; 
• проведення інформаційного пошуку матеріалів на запит студентів та 
викладачів університету в бібліотеках України та мережі Інтернет (як в 
друкованій, так і в електронній формі); 
• складання рекомендаційних списків додаткової літератури до дисциплін, 
що викладаються в університеті; 
• тематичний пошук і складання бібліографічних покажчиків; 
• визначення класифікаційного індексу наукової роботи (УДК, ББК); 
• редагування списків літератури до курсових, дипломних проектів та 
наукових робіт згідно до державних стандартів; 
• виконання бібліографічних довідок; 
• розміщення на сайті наукового надбання університету (наукові видання, 
матеріали університетських наукових конференцій, семінарів тощо); 
• послуги віртуальної довідки; 
• послуги міжбібліотечного абонемента (МБА) та електронної доставки 
документів (ЕДД); 
• презентації інформаційних ресурсів, віртуальні виставки; 
• методичні консультації з питань проведення інформаційного пошуку 
в мережі Інтернет, електронних БД і ресурсах бібліотек України та світу, 
архівах відкритого доступу. 



 



 



 

доступний КОЖНОМУ 
користувачеві  в мережі 

Інтранет на сайті 
бібліотеки 

Електронний каталог 

налічує понад  
10 тис. найменувань. 

можливість формування списку, 
роздруківка результатів пошуку 
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Віртуальна довідка 



 
Електронне інформування 







 

Динаміка звернень до сайту НБ СНУ ім. В.Даля 

  
2013р. 37691 
2014р. 22864 
2015р.(І-ІІІкв) 35600 







Контактна інформація: 
 

•   заступник директора Савельєва Вероніка Владиславівна 
                                         sawushka@ukr.net 
•   інформаційно-бібліографічна служба 
                                          bibliosnu@ukr.net 

 
 
 
 

•   Сайт     http://librarysnu.at.ua 
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