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Ëóáåíñüêîãî  ë³ñîòåõí³÷íîãî  êîëåäæó 

1. Çàãàëüí³  ïîëîæåííÿ 
1.1. Á³áë³îòåêà  êîëåäæó  º  îáîâ'ÿçêîâèì  ñòðóêòóðíèì  ï³äðîçä³ëîì,  ÿêèé 

çä³éñíþº  á³áë³îòå÷íî-³íôîðìàö³éíå,  êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêå  çàáåçïå÷åííÿ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî  ïðîöåñó  ÿê â óðî÷íèé,  òàê ³ â ïîçàóðî÷íèé  ÷àñ. Ñâîþ 
ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çîâóº  ñï³ëüíî  ç ïåäàãîã³÷íèì  êîëåêòèâîì,  çã³äíî  ç ïëàíàìè 
ðîáîòè  ³ ðåãëàìåíòóþ÷îþ  äîêóìåíòàö³ºþ,  ùî  çàòâåðäæóºòüñÿ äèðåêòîðîì 
êîëåäæó. 

1.2. Íàâ÷àëüíèé  çàêëàä  çàáåçïå÷óº  ïðàâîâ³,  îðãàí³çàö³éí³,  ô³íàíñîâ³  òà 
ìàòåð³àëüí³  óìîâè,  íåîáõ³äí³  äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ  á³áë³îòåêè,  çîêðåìà,  íàëåæíå 
çáåð³ãàííÿ,  âèêîðèñòàííÿ  ³ ïîïîâíåííÿ  ôîíä³â  á³áë³îòåêè,  ãàðàíòóº  ¿õ ö³ë³ñí³ñòü, 
íåïîä³ëüí³ñòü  ³ íå  â³ä÷óæåí³ñòü.  Ïðèì³ùåííÿ,  îáëàäíàííÿ,  ìàéíî  á³áë³îòåêè 
óòðèìóºòüñÿ  íàâ÷àëüíèì  çàêëàäîì. 

1.3. Ó ñâî¿é  ä³ÿëüíîñò³  á³áë³îòåêà  êåðóºòüñÿ Çàêîíàìè  Óêðà¿íè  «Ïðî  îñâ³òó», 
«Ïðî  âèùó  îñâ³òó»,  «Ïðî  á³áë³îòåêè  ³ á³áë³îòå÷íó  ñïðàâó»,  ³íøèìè 
çàêîíîäàâ÷èìè  òà ï³äçàêîííèìè  íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè  àêòàìè,  à òàêîæ  öèì 
Ïîëîæåííÿì. 

1.4. Á³áë³îòåêà  êîëåäæó  ñâîºþ  ä³ÿëüí³ñòþ  ñïðèÿº  ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ 
ïîë³òèêè  ó ãàëóç³ îñâ³òè  ³ êóëüòóðè; äîòðèìóºòüñÿ  ïðèíöèï³â  ãóìàí³çìó  ³ 
äåìîêðàòèçìó,  ïð³îðèòåòó  çàãàëüíîëþäñüêèõ  ö³ííîñòåé  ³ ìîðàë³. 

1.5. Á³áë³îòåêà  äîñòóïíà  ³ áåçêîøòîâíà  äëÿ êîðèñòóâà÷³â,  ÿêèìè  º  âèêëàäà÷³, 
ñòóäåíòè,  ïðàö³âíèêè  íàâ÷àëüíîãî  çàêëàäó  òà ³íø³  ÷èòà÷³. 

1.6. Ïîðÿäîê  äîñòóïó  äî  á³áë³îòå÷íèõ  ôîíä³â  òà ³íøî¿  á³áë³îòå÷íî¿ 
³íôîðìàö³¿,  ïåðåë³ê  îñíîâíèõ  ïîñëóã  ³ óìîâè  ¿õ íàäàííÿ  âèçíà÷àþòüñÿ  ïðàâèëàìè 
êîðèñòóâàííÿ  á³áë³îòåêîþ,  ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ çàñòóïíèêîì  äèðåêòîðà  ç 
íàâ÷àëüíî¿  ðîáîòè  ³ ñêëàäàþòüñÿ  íà  îñíîâ³  Òèïîâèõ  ïðàâèë  êîðèñòóâàííÿ 
á³áë³îòåêîþ. 

2.1. Á³áë³îòå÷íî-³íôîðìàö³éíå  îáñëóãîâóâàííÿ  êîðèñòóâà÷³â  ó çàáåçïå÷åíí³ 
âñ³õ íàïðÿì³â  íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî  ïðîöåñó  êîëåäæó,  ó çàñâîºíí³  ÿê ïðîãðàìíèõ, 
òàê ³ ïîçàïðîãðàìíèõ  âèìîã,  ó ñàìîîñâ³ò³. 

2.2. Ðîçøèðåííÿ  á³áë³îòå÷íî-³íôîðìàö³éíèõ  ïîñëóã  íà  îñíîâ³  óäîñêîíàëåííÿ 
òðàäèö³éíèõ  ³ çàñâîºííÿ  íîâèõ  á³áë³îòå÷íèõ  ôîðì  ³ ìåòîä³â  ðîáîòè.  Ââåäåííÿ  â 
ðîáîòó  á³áë³îòåêè  íîâ³òí³õ  òåõíîëîã³é. 

2.3. Ôîðìóâàííÿ  â ñòóäåíò³â  âì³íü  òà íàâè÷îê  á³áë³îòå÷íîãî  êîðèñòóâà÷à, 
ðîçêðèòòÿ  ïåðåä  íèìè  îñíîâíèõ  (ìîäåëüíèõ,  áàçîâèõ)  ôóíêö³é  á³áë³îòåêè, 
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з'ясування прав і обов'язків користувача, виховання поваги до правил користувача 

своєї і будь-якої іншої бібліотеки, популяризація бібліотечно-бібліографічних 

знань. 
2.4. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності 

викладачів шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації 

про неї. 
2.5. Виховання в студентів інформаційної культури, сталого прагнення до 

пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та 

особистої оцінки. 
  

3. Зміст роботи 
3.1. Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який 

відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і 

виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне 

розміщення, облік і зберігання. У нього включаються: довідково-енциклопедичні, 

інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, 

навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні 

видання. 
3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і 

додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію. 
3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу 

з його популяризації. 
3.1.3. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу. 
3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи 

традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного 

бібліографічного розкриття бібліотечного фонду. 
3.2.1. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних. 
3.2.2. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів 

інформації загальноукраїнських та світових баз даних.  
3.2.3. Вивчає інформаційні потреби викладачів, студентів, здійснює 

диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи 

індивідуальної, групової і масової роботи. 
3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує 

престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з 

природних прагнень особистості. 
3.3.1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній 

роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, 

групового та індивідуального інформування. 
3.3.2. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед 

студентів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, 

оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових 

консультацій тощо. 
3.3.3. Спільно з викладачами та громадськими організаціями проводить 

читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові 

заходи. 
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3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, 

що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації. 
3.4. В межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі, в 

організації загальних, групових, масових заходах, виставках та оглядах, 

передбачених планом роботи.  
 

4. Управління, структура та штати 
4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявності відповідної матеріально-

технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду 

(навчального), книгосховища, абонементу, читального залу, забезпечених 

необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, 

охоронними і протипожежними засобами. 
4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не 

передбачених завданнями бібліотеки. 
4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної 

та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу 

бібліотечних працівників здійснює директор коледжу. Бібліотека навчального 

закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі 

назву навчального закладу. 
4.4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе 

безпосередньо відповідальність старший бібліотекар, який підпорядковується 

директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до 

складу педагогічної ради закладу. 
4.5. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або 

педагогічну освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника 

визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються 

згідно з діючими схемами в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, 

згідно кваліфікаційних вимог. 
4.6. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального 

закладу згідно з внутрішнім трудовим розпорядком з урахуванням змінності 

навчання.  
4.7. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх 

одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства 

освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе 

відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством. 
4.8. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором 

навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної 

роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту 

закладу. 
4.9. Придбання документів й інші витрати на утримання бібліотеки 

передбачаються за рахунок коштів закладу згідно зі встановленими нормативами. 
Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, 

громадських організацій, шефська допомога). 
4.10. При бібліотеках працює читацький актив з числа студентів, викладачів, 

який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи. 


