
Правила користування «Єдиною карткою читача бібліотек ЗВО м. Харкова» 

 

 Загальні правила. 

1. Виконуючи рішення Ради ректорів закладів вищої освіти Харківського регіону від 

25.09.2012 року, щодо удосконалення діяльності бібліотек закладів вищої освіти в 

інформаційному забезпеченні науки та освіти та з метою взаємообслуговування 

користувачів бібліотек ЗВО Харківського регіону в дію вводиться проєкт «Єдина 

картка читача (ЄКЧ) бібліотек ЗВО м. Харкова». 

1.1. У проєкті беруть участь бібліотеки закладів вищої освіти Харківського регіону. 

Єдина картка читача видається з метою отримання наукових та освітніх послуг, що 

надаються бібліотеками. 

1.2. «Єдина картка читача» є документом, який дає право власнику безкоштовно 

користуватися послугами бібліотек, які беруть участь у проєкті. 

1.3. Інформацію про проєкт «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова» 

бібліотеки-учасниці розміщують у відповідних інформаційних блоках на своїх веб-

сайтах, а також дають посилання на веб-сайти всіх інших бібліотек учасниць 

проєкту. 

1.4. «Єдина картка читача» виготовляється за єдиним шаблоном і містить наступні дані: 

• позначка «Єдина картка читача ЗВО Харкова» на зеленому фоні; 

• назва бібліотеки закладу вищої освіти, де реєструється читач; 

• реєстраційний номер читача бібліотеки, де була отримана картка, який 

складається не менше ніж з 7 символів і містить сиглу відповідної бібліотеки 

(наприклад: 0100155, де сигла 01, реєстраційний номер — 155); 

• прізвище, ім'я, по батькові читача; 

• катеrорія читача; 

• факультет; 

• фотокартка; 

• штрих-код; 

• дата видач картки; 

• термін дії картки. 

1.5. Термін дії «Єдиної картки читача» визначається за категоріями: 

• Для здобувачів вищої освіти — на термін навчання. 

• Для наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників 

закладу вищої освіти — на термін роботи у закладі з щорічною 

перереєстрацією у бібліотеці. 

 

 2.  Порядок отримання «Єдиної картки читача». 

2.1. Читач реєструється та отримує «Єдину картку читача» у  бібліотеці закладу вищої 

освіти, де навчається або працює, згідно Правил користування даною бібліотекою, і 

сплачує вартість за діючим у цій бібліотеці Прейскурантом платних послуг. 



2.2. Читача в обов'язковому порядку ознайомлюють з діючими Правилами бібліотеки, з 

якими він погоджується власним підписом. 

2.3. Читачі, які були вже зареєстровані у бібліотеці на час введення «Єдиної картки 

читача», можуть отримати «Єдину картку читача» для використання послуг та ресурсів 

бібліотек, які беруть участь у проекті «Єдина картка читача ЗВО Харкова», згідно цих 

Правил. 

 

 3. Права та обов'язки користувача «Єдиної картки читача». 

3.1. «Єдина картка читача» дає право власнику безкоштовно користуватися книжковими 

фондами та періодичними виданнями у читальних залах; електронними ресурсами 

бібліотеки, наукометричними та повнотекстовими базами даних, які надаються на території 

бібліотек учасниць проєкту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова». 

Використовувати Інтернет дозволяється виключно з науковою та освітньою метою. 

3.2. Право користування рідкісними виданнями надається за Правилами використання 

рідкісних видань кожної бібліотеки. 

3.3. «Єдину картку читача» забороняється передавати іншій особі. 

3.4. При втраті, пошкодженні, зміні прізвища читача, «Єдина картка читача» поновлюється 

згідно Правил користування бібліотекою. 

3.5. Кожна бібліотека має право позбавити читача «Єдиної картки читача» за порушення 

Правил користування бібліотекою. 

 

 

 


