
Історична довідка 
 

                «Бібліотека – це той храм, де завжди 

народжується і зберігається духовність. 

Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім 

життя», «притулок мудрості», «аптека душі», - 

сказав великий український учитель Василь 

Сухомлинський. Для кожної людини бібліотека – це 

не лише незмінний осередок пам’яті, мудрості й 

духовних надбань, але й постійний рух до 

саморозвитку й самопізнання 

            На сьогодні бібліотека є унікальним центром 

документальної пам’яті народу і вона не тільки 

зберігає величезні багатства знань і думок, а й 

піклується про те, щоб ці багатства, зібрані 

людством, служили сучасним і прийдешнім поколінням. 

          Основним завданням бібліотеки є робота спрямована на забезпечення 

навчально-виховного процесу. З цією метою увага приділена  якості формування 

фонду до профілю коледжу. Робота бібліотеки полягає в тому, щоб допомогти 

читачам як найдоцільніше використовувати бібліотечні фонди. 

  Бібліотечні працівники допомагають педагогічному колективу в підготовці 

фахівців для аграрного сектора, забезпечуючи навчальний процес навчальною 

літературою та іншими носіями інформації 
з навчальних предметів, постійно інформуючи про досягнення науки, техніки і 

передового досвіду в сільському господарстві. 

Співробітництво педагогічного колективу з бібліотекою базується на взаємній 

інформації, взаємодопомозі. Спільна робота починається з планування. Всю свою 

роботу бібліотека старається узгоджувати  з навчальними планами. Спільно з 

педагогічним колективом бібліотекарі беруть участь у проведенні предметних 

тижнів, педагогічних семінарів та практикумів. Кожного місяця в коледжі 

проводяться педагогічні семінари, в кінці кожного заняття завідуюча бібліотекою 

дає інформацію, що є в бібліотеці по тій чи іншій темі. Беремо участь у проведені 

предметних тижнів, оформляємо в бібліотеці книжкові виставки. Вся масова 

робота бібліотеки та коледжу  проводиться в координації з педагогічним 

колективом. Працівники бібліотеки намагаються створити такі умови, щоб кожен 

користувач отримав необхідну інформацію, розвивав свої творчі здібності, прагнув 

частіше користуватися послугами бібліотеки. 

Працівниками бібліотеки здійснюється підбір літератури для самостійної 

роботи, підготовки лекцій, рефератів, курсових і дипломних проектів, конференцій, 

семінарів, виховних заходів, відкритих занять. Постійно вивчаються запити 

читачів. 

Проводяться дні інформації на відділах з різних дисциплін, де викладачі мають 

можливість дізнатися про кількість і назву навчальної і довідкової літератури з 

предметів, що надійшла останнім часом. 



Робота бібліотеки була спрямована на забезпечення повного оперативного 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, сприяння всебічному 

розвитку особистості, виховання кращих громадських якостей і патріотичної 

свідомості студентів, прищеплення любові до обраної професії,утвердження 

принципів загальнолюдської моралі і доброти. Довідково-інформаційне та 

бібліографічне обслуговування здійснюється за трьома напрямами: індивідуальне, 

групове і фронтальне. На індивідуальній інформації покладені всі викладачі 

коледжу 76 чоловік. Індивідуальне забезпечує безпосередній і систематичний 

контакт бібліотекаря з педагогом. На групову інформацію покладені всі голови 

циклових комісій і постійно надається інформація щодо найновіших досягнень в 

галузях механізації с/г. та  електрифікації та автоматизації с/г., бух. Обліку 

опублікованих і фахових журналах, та нових надходжень літератури. 

Одним з найстарших середніх спеціальних учбових закладів  України. 

Ладижинський радгосп-технікум розташувався на березі Південного Бугу, в 

одному із мальовничих куточків Поділля – м. Ладижин, куди його було переведено 

у 1932 р. з м. Гайсина. 

Бібліотека свою історію розпочинає  також з 1932 р. В рік заснування 

бібліотеки нараховувалось  1300 примірників. На кінець 1955 р. у бібліотеці уже 

налічувалось 13 тис. 980 примірників. На сьогоднішній день книжковий фонд 

бібліотеки становить: 45126 тис. примірників, у тому числі 36500 примірників 

навчальної літератури і 8626 примірників художньої літератури. Щорічна 

передплата періодичних видань у бібліотеці близько 13 тис. гривень. Для кращого 

обслуговування читачів в читальному залі є 5 комп’ютерів. 

 

  
 



 

Важливою складовою у роботі з комп’ютерними технологіями є світова 

мережа Інтернет, яка надає можливість швидко отримувати найсучаснішу 

інформацію з будь-якої теми. Для полегшення пошуку інформації створена база 

даних корисних сайтів. 

Роботу бібліотеки по якісному  інформаційно-бібліографічному 

обслуговуванню сьогодні забезпечують працівники: 

- Очолює бібліотеку з 1987р. завідувачка Паламарчук Ганна Петрівна 1960 р.н.  

  Інститут культури ім. О. Корнійчука спеціальність – бібліотекознавство  

  та  бібліографія технічної літератури 

- бібліотекар - Бурлака Оксана Віталіївна 1980 р.н. Міжнародний університет 

фінансів спеціальність – бухгалтер, в бібліотеці працює з 2011 р. 

 

 
 

Бібліотекар – Денисюк Ірина Павлівна 1973 р.н. Вінницький педагогічний 

інститут ,в бібліотеці працює з січня 2018р.  

 

Основними напрямами, над якими працює бібліотека, є забезпечення 

оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування дирекції, 

викладацького складу, співробітників та студентів, комплектування навчальною 

літературою, що відповідає профілю коледжу, виховання навиків інформаційної 

культури та роботи з інформаційними документами; виховання майбутніх 

спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, 

політичної, правової, інтелектуальної, естетичної та фізичної культури; створення 

умов для самореалізації особистості, відповідно до її здібностей; пропаганда 

здорового способу життя та запобігання правопорушенням. 

Сучасна бібліотека – це відкритий кожному безмежний інформаційний світ, це 

храм духовності, який повинен допомогти людству зберегти духовність і культуру, 

захистити її від нападів технократичного і прагматичного часу, відкрити юним 

читачам природну гармонію в світі, допомогти їм визначитися в подальшому 

житті.     



 

 

 


