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Шановні читачі, для вас в нашій бібліотеці
працюють 4 абонементи, 5 читальних залів та зал електронної
інформації і електронних ресурсів.

АБОНЕМЕНТИ

(Завідувач відділу -–
Новицька Лариса Іванівна, тел.769-83-47)

Абонемент наукової літератури

Головний корпус, кімн. 251-5, з 9-00 до 16-40,
вих.:сб., нд., тел. 769-83-82

Абонемент навчальної літератури студентів денного відділення
3-й корпус, кімн. 17, з 9-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00 , вих.:нд., тел. 769-83-47

Абонемент навчальної літератури студентів заочного відділення
3-й корпус, кімн. 03-6, з 9-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00 , вих.: нд., тел. 769-83-47

Абонемент художньої літератури

5-й корпус, кімн. 514, з 9-00 до 16-40,
вих.: сб.,нд., тел. 769-84-68

Увага! Якщо Ви одержали літературу на будь-якому
абонементі, обов’язково дотримуйтесь термінів її повернення!

ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ

(Завідувач відділу –
Мазур Світлана Олександрівна, тел. 769-84-68)

Читальний зал наукової літератури та нормативнотехнічної документації
5-й корпус, кімн. 511, з 8-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00, вих.: нд.

Читальний зал навчальної технічної літератури.
Мовознавство
5-й корпус, кімн. 512, з 8-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00, вих.: нд., тел. 769-84-69

Читальний зал економіко-гуманітарної літератури
5-й корпус, кімн. 513, з 8-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00, вих.: нд., тел. 769-84-69

Читальний зал мистецтвознавчої літератури
5-й корпус, кімн. 516, з 8-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00 , вих.: нд., тел. 769-86-16

Зал періодичних видань, МБА
(міжбібліотечний абонемент)

Головний корпус, кімн. 248-А, з 9-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00, вих.: нд.,тел. 769-82-28

Відділ комплектування документів
(Завідувач відділу – Іпполітова Любов Вікторівна)
Головний корпус, кімн.149, з 8-00 до 16-40,
вих.:сб.,нд., тел. 769-82-12

Відділ наукової обробки документів і організації каталогів
(Завідувач відділу – Шеремет Наталія Вікторівна)
Головний корпус, кімн.149, з 8-00 до 16-40,
вих.:сб.,нд., тел. 769-82-12

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
(Завідувач відділу – Медведева Галина Володимирівна)
5-й корпус, кімн. 518, з 8-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00, вих.: нд., тел. 769-83-72

Сектор інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
(Завідувач сектору – Коваленко Олена Валентинівна)
Головний корпус, кімн.250, з 8-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00. вих.:нд., тел. 769-84-10

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
Зорієнтуватися в унікальному фонді бібліотеки Вам допоможе
розширена мережа каталогів та картотек
(5-й корпус, кімн. 510, 518)
У залі електронних каталогів можна здійснити пошук інформації з
будь-якого питання
5 корпус, кімн.510, з 9-00 до 17-00,
сб. з 9-00 до 15-00, вих.:нд.
Електронним каталогом можна користуватися як безпосередньо в
бібліотеці, так і в мережі Інтернет.

До

ваших

послуг:

повнотекстова база даних «Електронна бібліотека»
(http://e-library.zntu.edu.ua);
доступ до різноманітних власних та придбаних БД;
необхідна консультаційна допомога;
копіювання інформації на електронні носії;
сканування тексту та малюнків.

Увага! Віртуальний вид обслуговування
Приєднуйтеся до нашої групи:

«Online послуги - Наукова бібліотека НУЗП
(ЗНТУ)»
https://www.facebook.com/groups/bibliografszntu/

надаємо інформацію про наявність видання у фонді бібліотеки;
здійснюємо тематичний пошук інформації;
допомагаємо скласти списки літератури до реферату, контрольної або
курсової роботи;
надсилаємо електронні копії методичних посібників, конспектів лекцій, інших
документів;
визначаємо індекси УДК до наукових робіт;
надаємо необхідну консультаційну допомогу
З більш детальною інформацією про бібліотеку,
правилами користування, електронними ресурсами ,
ресурсами Інтернет та новинами можна ознайомитись

на сайті бібліотеки ЗНТУ: http://library.zntu.edu.ua

Свої пропозиції, побажання та відгуки про роботу бібліотеки
надсилайте, будь ласка, на адресу:

E-mail: library@zntu.edu.ua

Директор НБ ЗНТУ – Кучерук Раїса Іванівна

5-й корпус університету, кімн. 517, тел. 769-84-72

Ласкаво просимо до нашої бібліотеки!

