Тут книги розумні спокійно живуть
У тихій величній світлиці
А двері широкі, відкриті ведуть
До знань золотої скарбниці.
В умовах сьогодення, коли інформація стає одним з
провідних ресурсів розвитку суспільства, значно активізується
роль бібліотеки як інформаційного центру навчального
закладу. Його головним призначенням є культурнопросвітницьке та бібліотечно-інформаційне забезпечення
навально-виховного процесу.
Особливістю бібліотеки навчального закладу є склад
читачів – це учні, викладачі, майстри виробничого навчання,
співробітники училища. Тому бібліотекарю потрібно вміти
знаходити такі методи обслуговування читачів, що
відповідають рівню та індивідуальним особливостям кожного
з них. Для цього слід знати структуру фонду бібліотеки,
профіль навчального закладу, зміст навчально-виховного
процесу, читацькі інтереси відвідувачів бібліотеки.
Виходячи з цього стає зрозумілим, що бібліотека є
невід’ємною складовою навчального закладу та навчально-виховного процесу, обов’язковим
структурним підрозділом училища.
Сьогодні бібліотека училища обслуговує близько 430 користувачів. Ними є як учні, так і
працівники закладу.
Матеріально-технічна база бібліотеки:





Абонемент;
Читальний зал на 14 місць;
Книгосховище (30 м.кв.);
Мультимедійна, копіювальна та
комп’ютерна техніка з підключенням до
мережі Інтернет;

Бібліотека училища успішно формується, на
сьогодні її бібліотечний фонд нараховує 11 344 примірників друкованих видань. Для розвитку
будь-якої бібліотеки характерною вимогою сучасності є формування фонду електронних
ресурсів, головна мета якого є оперативність доступу. Тому розпочато роботу по
комплектуванню власного електронного фонду, а саме придбання електронних підручників.
Бібліотекою передплачується понад 20 найменувань періодичних видань. Щоразу
оформлюються книжкові виставки нових надходжень, до визначних дат, подій, тощо.
Діє довідково-бібліографічний апарат:
 каталоги, картотеки;
 енциклопедії;
 спеціалізовані словники та довідники
Бібліотека працює відповідно до затвердженого плану, який є складовою навчальновиховної роботи училища. Основними завданнями діяльності бібліотеки є:

 реалізація державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного
процесу;
 сприяння загальному розвитку особистості, її здібностей, як до засвоєння знань,
самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення;
 виховання загальної культури національної свідомості, шанобливого ставлення до
книги;

 розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси учнів, сприяти
успішному засвоєнню ними навчальних програм.
 інформаційне забезпечення навчально-виробничого та навчально-виховного
процесів, розвиток інформаційних та соціальних навичок учнів;
 виховання всебічно розвиненої особистості, забезпечення читачів літературою
для задоволення їхніх соціальних і культурних потреб;
 формування в учнів культури читання, вміння користуватися картотеками та
каталогами для пошуку необхідної інформації;
 впровадження у роботу бібліотеки новітніх технологій;
 сприяння збереженню та поповненню бібліотечного фонду.
Вихованість сучасної молоді – це показник ефективності та якості навчально-виховного
процесу. Тому, основними напрямками виховання учнів є:





національно-патріотичне виховання;
морально-правове;
культурно-просвітницьке;
художньо-естетичне.

Бібліотека училища здійснює таку роботу:
Обслуговування читачів
Індивідуальна робота з читачами
Організація книжкових фондів,
каталогів та картотек

Інформаційна та довідковобібліографічна робота
Збереження бібліотечного фонду
Співпраця з колективом училища

Виховна робота
Робота з активом бібліотеки

Відповідно до річного перспективного плану діяльності училища бібліотекар
приймає активну участь у виховному процесі.
Зокрема, бібліотекарем розроблені та постійно
проводяться тематичні вечори на таку тематику:
 «Кохання – понад усе!» (виховна година)
 «Незагасити пам’яті вогонь» (годинареквієм)
 «Італійські макарони в українській хаті»
(виховний захід);
 «Катерина – свято дівочої долі» (виховна
година);
 «Кава з українською душею!» (свято кави);
 «Деруни об’єднають усі країни!» (виховна
година)
Бібліотека Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування – це інформаційний,
культурно-освітній центр, осередок навчально-виховного процесу.
Графік роботи бібліотеки:
Щоденно – з 8:00 до 16:00
Субота, неділя – вихідний

Адреса: м. Ужгород, Капушанська, 142 (5 поверх)
Е-mail: vputth@e-mail.ua
Телефон: (03122) – 29459

Провідний бібліотекар: Мусієнко Зінаїда Леонідівна

