


1. Загальні положення 

1.1. Науково-технічна бібліотека (надалі – НТБ) є науковим інформаційним 

структурним підрозділом Інституту сорбції та проблем ендоекології (надалі – 

Інститут). 

1.2. У своїй діяльності НТБ керується Конституцією України, Законами України 

«Про бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», іншими 

чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, що 

регламентують діяльність бібліотек, Статутом Інституту та Правилами 

внутрішнього порядку Інституту, а також цим положенням. 

1.4. Фінансування НТБ здійснюється в межах коштів, що передбачені у річних 

бюджетах Інституту. 

1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів визначається «Типовими правилами 

користування бібліотекою». 

1.6. НТБ підпорядкована вченому секретарю Інституту. 

1.7. Керівництво НТБ здійснює головний бібліотекар відповідно до посадових 

обов’язків. 

1.8. Працівники НТБ зараховуються на посади ті звільняються з них відповідним 

наказом директора. 

1.9. Положення про роботу  НТБ розглядається Вченою радою Інституту та 

затверджується директором Інституту. 

2.Основні завдання 

2.1. Реалізація державної політики України у галузі науки і культури. 

2.2. Забезпечення якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування наукових працівників, аспірантів всіх форм 

навчання, та інших працівників Інституту. 

2.3. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами 

організаційно-методичної роботи з питань книго-, бібліотекознавства, 

документознавства та бібліографії. 

2.4. Координація діяльності НТБ з науковими підрозділами Інституту. 

2.5. Формувати бібліотечні фонди та електронні бази даних за тематикою наукових 

досліджень Інституту. 

2.6. Реалізувати можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою 

міжбібліотечного абонементу НТБ інших профільних інститутів, з національною 

бібліотекою ім. В.І. Вернадського 

2.6. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати оперативне забезпечення цих 

запитів користувачів НТБ. 



3. Функції та обов’язки  

3.1. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування 

користувачів. 

3.2. Забезпечувати доступ до бібліотечних фондів і створювати належні умови для 

користування ними. 

3.3. Забезпечувати відповідні умови зберігання фонду НТБ. 

3.4. Здійснювати систематизацію та обробку нових надходжень літератури до фонду 

бібліотеки. 

3.5 Формувати та оновлювати систему бібліотечних каталогів, бібліографічних 

картотек. 

3.6. Систематично аналізувати бібліотечні фонди з метою оптимізації складу. 

3.7. Вилучати з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову 

цінність, у тому числі зношених, дублетних примірників та втрачених 

користувачами видань згідно з діючими законодавчими актами. 

 

4. Права 

 Працівники НТБ мають право: 

4.1. Одержувати від структурних підрозділів Інституту матеріали та відомості 

необхідні для складання звітних документів. 

4.2. На підвищення кваліфікації, участь в методичних об’єднаннях, наукових 

конференціях, семінарів з питань бібліотечної роботи. 

4.3. На щорічну відпустку, щорічні виплати на оздоровлення відповідно до 

Колективного договору між працівниками Інституту та адміністрацією Інституту. 

4.4. Вносити пропозиції щодо застосування заходів дисциплінарного впливу за 

порушення працівниками Інституту правил користування бібліотекою. 

5. Відповідальність 

Бібліотечні працівники несуть відповідальність за: 

5.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про 

працю в Україні та Колективним договором Інституту. 

5.2. Зберігання бібліотечних фондів в належному стані згідно з діючими 

законодавчими актами. 

5.3. Належне і своєчасне виконання функцій НТБ. 

5.4. Дотримання правил техніки безпеки праці та протипожежної безпеки. 




