
Структура бібліотеки 
 

Відділ обслуговування 
 

Абонемент навчальної літератури 

пр. Будівельників, 129, каб. 101-1 

конт. тел. (0629) 52-61-60 
 

Абонемент наукової та художньої 

літератури 

пр. Будівельників, 129а, каб. 114 

конт. тел. (0629) 53-22-48 

  Відділ інформаційних технологій 

та комп’ютерного забезпечення 

пр. Будівельників, 129, каб. 101-5 

конт. тел. (0629) 52-61-60 
 

Відділ комплектування та наукової 

обробки документів 

пр. Будівельників, 129, каб. 101-2 

конт. тел. (0629) 52-61-60 
 

Відділ зберігання фондів 

пр. Будівельників, 129, каб. 101-5 

конт. тел. (0629) 52-61-60. 
 

 

Адміністрація бібліотеки 
 

Директор 

Шакула Алла Павлівна 

пр. Будівельників, 129, каб. 103 

тел.: (0629) 33-89-89 
 

Заступник директора 

Назар’єва Світлана Володимирівна 

пр. Будівельників, 129, каб. 101-2 

тел.: (0629) 52-61-60 

 

Як стати читачем бібліотеки 

і не втратити це право 
- отримати читацький квиток, який надає 

право користуватись всіма послугами, 

що надаються структурними підрозді-

лами бібліотеки; 

- у разі втрати читацького квитка зверну-

тись до абонементу навчальної літера-

тури і отримати дублікат; 

- ознайомитись з Правилами користу-

вання бібліотекою і дотримуватись їх. 
 

Увага! Дотримуйтесь строків 

повернення літератури! 

За кожне видання, яке не повернули 

вчасно, нараховується пеня! 

  

 

Університет – це  

зібрання  

розумних людей 

 навколо якісної 

бібліотеки. 
 

Т. Карлейль 

 

 

 

 
 

 

 

 

Інформаційний буклет 

для першокурсників 
 

 
 

 

Маріуполь 

2012 

 

Читальний зал №1 

історичного 

факультету 

пр. Будівельників, 

129, каб. 101-6 

конт. тел. (0629) 

52-61-60 
 

Читальний зал №2 

філологічного 

факультету 
 

вул. Матросова, 5, каб. 29 

конт. тел. (0629) 52-86-74 
 

Читальний зал №3 факультету 

романо-германської філології 

пр. Леніна, 89а, каб. 119 

конт. тел. (0629) 33-34-14 
 

Читальний зал №4 економіко- 

правового факультету 

пр. Будівельників, 129а, каб. 114 

конт. тел. (0629) 53-22-48 
 

Сектор культурно-просвітницької роботи 

вул. Матросова, 5, каб. 29 

конт. тел. (0629) 52-86-74 
 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

пр. Будівельників, 129, каб. 101-4 

конт. тел. (0629) 52-61-60 



Вас запрошує 

наукова бібліотека 

Маріупольського державного 

університету! 
 

 
 

Наукова бібліотека МДУ – це 

структурний підрозділ університету, 

діяльність якого спрямована на доку-

ментальне та інформаційне забезпечення 

навчально-виховного, науково-дослідно-

го процесів, міжнародної діяльності 

університету. 

 До ваших послуг: 

- сучасні універсальні бібліотечні фонди 

за різними галузями знань;  

- розвинута система каталогів та карто-

тек як в традиційній (картковій) формі, 

так і в електронному варіанті;  

- доступ до мережі Інтернет, світових 

електронних ресурсів, до власних елек-

тронних ресурсів бібліотеки (надається 

у читальних залах за попереднім запи-

сом або за наявністю вільних місць); 

 Інформаційні ресурси бібліотеки: 
- традиційні й 

електронні ка-

талоги і карто-

теки, у тому 

числі такі тема-

тичні картоте-

ки: «Персоналії   

 письменників», «Краєзнавство», «Сце-

нарії масових заходів»; 

- власні електронні бази даних: «Пуб-

лікації про МДУ у ЗМІ», «Праці викла-

дачів МДУ», «Епіграфи», «Віршовані 

тексти іноземних авторів мовою оригі-

налу та перекладів українською мо-

вою», «Інтернет-адресації»; 

- допомога 

кваліфіко-

ваних спе-

ціалістів у 

пошуку не-

обхідної ін-

формації;  

 

- видання, підго-

товлені співро-

бітниками біб-

ліотеки: бібліо-

графічні пока-

жчики, інформ-

бюлетені, реко-

мендації з ро- 

- літературні вечори, презентації книг та 

журналів, зустрічі з цікавими людьми, 

книжково-ілюстративні виставки тощо. 

 

Наші фонди 

Наукова бібліотека МДУ має уні-

версальний фонд з різних галузей знань. 

Загальний фонд навчальної, науко-

вої, художньої, довідкової літератури, 

іноземних видань, складає понад 153 тис. 

примірників (34 775 назв). Фонд щорічно 

поповнюється новими виданнями. 

Бібліотека передплачує 150 назв 

періодичних видань. Це різногалузеві 

наукові, науково-практичні, інформа-

ційні газети і журнали українських та 

російських видавництв.  

Окремо виділено фонд рідкісних та 

цінних видань. Розпочато формування 

фонду електронних видань. 

Бібліотеку 

засновано у 1991 

році. Нині це – 

сучасна наукова 

бібліотека вищо-

го навчального 

закладу, страте-

гічна мета якої – 

подальше удо-

сконалення орга-

нізації доступу 

до     інформації, 
 

 боти з електронними ресурсами та ін.; 

- фонд довідкових видань, у тому числі  

 тих, що входять 

до складу фонду 

рідкісних та цін-

них видань. 

 

Завітайте 

на сайт 

нашої 

бібліотеки: 
 

якісне та оперативне задоволення інфор-

маційних потреб читачів, формування 

інформаційної культури майбутніх 

спеціалістів. 
http://www.libr-margu.narod.ru 

 

http://www.libr-margu.narod.ru/

