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Науково-технічна бібліотека університету створює умови для
максимального задоволення інформаційних потреб користувачів: 
збільшення відкритості та доступності фондів, обслуговування
читачів за допомогою інформаційних технологій. 

Цього року бібліотека, створена у 1930 році, разом з університетом
відзначає своє 90-річчя.

Сьогодні фонд нашої
бібліотеки налічує
більше
1 млн. примірників

Поряд із традиційними
ресурсами набувають все
більшої ефективності
електронні інформаційні
ресурси.

ОбсягОбсяг електронногоелектронного каталогукаталогу становитьстановить
близькоблизько 200 200 тистис. . бібліографічнихбібліографічних записівзаписів книгкниг, , 
брошурброшур, , альбомівальбомів, , атласіватласів, , періодичнихперіодичних виданьвидань
тата статейстатей, , авторефератівавторефератів дисертаційдисертацій, , компакткомпакт
дисківдисків тощотощо..



ЗавітайтеЗавітайте додо бібліотекибібліотеки

функціонуєфункціонує зоназона Wi-Fi

• Відділ обслуговування навчальною
літературою (абонемент) надає студентам
університету навчальні та методичні видання, 
стандарти 1-0389, тел:  256-29-06

• У читальній залі природничих і технічних видань
наявні видання з фізики, хімії, математики, екології, 
біології, техніки, легкої промисловості, охорони праці, 
мистецтва, дизайну, галузеві стандарти (1-0392) 
• У читальній залі гуманітарних та періодичних
видань можна користуватись книгами з філософії, 
психології, релігії, політики, соціології, економіки, 
права, історії, географії; періодичними та
довідковими виданнями, в наявності видання
іноземними мовами та дисертації (1-0276)
• Абонемент гуманітарних та періодичних видань
забезпечує читачів виданнями з історії та культури, 
художніми творами сучасних та класичних авторів
України та світу, літературно-художніми журналами
(1-0179)



ОбслуговуванняОбслуговування читачів
Обслуговування у відділах бібліотеки здійснюється на підставі
читацького квитка. Книги на абонементах видаються у користування на
визначений термін, у читальних залах можна користуватись виданнями
тільки у їх межах

ВідділВідділ обслуговуванняобслуговування навчальноюнавчальною літературоюлітературою
(1(1--0389) 0389) проводитьпроводить автоматизованийавтоматизований записзапис
студентівстудентів..

Для запису до бібліотеки необхідні:

• студентський квиток або залікова книжка; 
якщо студентський квиток не видано, запис
відбудеться за наданим списком
• паспорт або ксерокопію паспорта
(стор. 1,2 та 11)
• дві фотокартки
(ксерокопії фотокарток
не приймаються)            



АвторизаціяАвторизація надаєнадає доступдоступ додо всієївсієї інформаціїінформації власноговласного формуляруформуляру
користувачакористувача тата повнетекстовихповнетекстових базбаз данихданих електронноїелектронної бібліотекибібліотеки..

ОбслуговуванняОбслуговування читачівчитачів

Через Веб-сайт бібліотеки доступна послуга Авторизації
користувача. Користувач бібліотеки через авторизацію може зайти
на свій електронний читацький квиток та ознайомитись з його
наповненням, а також скористатись повнотекстовими базами даних, 
навіть якщо користувач знаходиться поза мережею Університету. 
Для того, щоб скористатися цією послугою на сторінці електронного
каталогу, необхідно ввести дані в полі Авторизації – Прізвище та
Пароль (номер читацького квітка без знаку № потрібно вводити
тільки кирилицею, якщо пароль містить пробіл або тире, їх потрібно
додати)



СервісиСервіси бібліотекибібліотеки
Бібліотека надає користувачам наступні послуги:
• Доступ до власного електронного формуляру через Інтернет в
режимі 24/7
• Пошук інформації за тематикою
• Доступ до електронної бібліотеки з повнотекстовими виданнями з
різних галузей знань, з можливістю завантаження
• Користування er.KNUTD – електронним архівом наукових та
освітніх матеріалів НТБ КНУТД
• Формування бібліографічного списку за темою, який включає
анотований опис видань
• Визначення індексу УДК (універсальної десяткової класифікації) та
авторського знаку для публікацій та видань
• Сканування статті, видання за запитом,  надсилання
на Вашу електронну пошту в pdf форматі
• Перезнімання викрийок з журналів мод



Колекційний фонд видань з легкої промисловості та суміжних
галузей є цінним науково-історичним надбанням бібліотеки і
налічує близько 7 тис. примірників. Хронологічний діапазон
документів – від ХYІІІ до ХХ ст. Основні свої завдання бібліотека
вбачає в забезпеченні оптимальних умов зберігання та
використання рідкісних і цінних видань, усебічному розкритті
історико-культурного значення зібрання. 

КолекціяКолекція ціннихцінних тата рідкіснихрідкісних виданьвидань

КолекційнийКолекційний фондфонд відображенийвідображений вв
ЕлектроннійЕлектронній бібліотецібібліотеці уу

повнотекстовійповнотекстовій базібазі данихданих
ЦінніЦінні іі рідкіснірідкісні виданнявидання



ІнформаційніІнформаційні ресурсиресурси бібліотекибібліотеки
Web-сайт надає доступ до інформаційно-бібліографічних ресурсів НТБ

та основних послуг: 

- електронний каталог, 

- репозитарій, 

- періодичні видання

університету в електронному

архіві Open Journal Systems

- власні видання бібліотеки

- віртуальні виставки

http://lib.knutd.edu.ua/

Науково-технічна бібліотека має власну сторінку у
соціальній мережі Facebook

На сайт бібліотеки можна
перейти з сайту КНУТД за
баннером «Науково-технічна
бібліотека», або набрати для
пошуку «НТБ КНУТД». 



Електронна бібліотека

Електронна бібліотека має 6 самостійно створених
баз даних

з них 3 повнотекстових



Інформаційний пошук
Оберіть потрібну базу даних (назви розташовані на
лівій панелі) та вид пошуку (стандартний, розширений
та ін. - на правій панелі).

Пошук можна здійснювати за різними параметрами
(ключові слова, автор, назва, рік видання, індекс УДК)

Під час пошуку за автором або назвою введіть у поле пошуку
прізвище автора або початок назви документа (у випадку, якщо вона
точно відома).
За результатами пошуку в Основному каталозі книг можна
отримати відомості щодо загальної кількості примірників видання. 
Щоб знайти книги за певний період, перейдіть на розширений пошук
за ключовими словами. У полі Ключові слова введіть дисципліну, 
назву книги, натисніть Закінчення слів - «враховувати», у полі Рік
видання потрібно вказати проміжок часу, наприклад 2008 – 2013.



Інформаційний пошук
Документи, знайдені у повнотекстовій базі, можна завантажити на
окремий носій (диск, дискета, флеш-пам`ять) для подальшого
користування.

Для формування списка
знайдених видань, необхідно
відмітити потрібні видання,                                            
обрати формат і натиснути
Друк



ІнституційнийІнституційний репозитарійрепозитарій

Пошук в Інституційному
репозитарії здійснюємо у
категорії Перегляд

•Дати випуску

•Автори

•Заголовки

•Теми

В інституційному репозитарії
зберігаеться архів повних текстів
наукових публікацій, авторефератів
дисертацій, монографій, тез
доповідей, матеріали конференцій
університету



ЗапрошуємоЗапрошуємо додо бібліотекибібліотеки!!


