
      

Шановні читачі! 

Бібліотека  

Ковельського фахового медичного коледжу  

вітає Вас! 

 

      Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається 

духовність, без яких суспільство не може бути демократичним, 

централізованим, повноцінним. Сучасна бібліотека нині функціонує в умовах 

змін у сфері освіти, перемін у соціальній, економічній площині, будує свою 

діяльність на інноваційній основі розвитку, що потребує інформації, 

інтелектуалізації усіх сфер її діяльності. Прискорення темпів розвитку 

сучасного суспільства, ускладнення завдань, що стоять перед освітою, 

зумовлюють зростаючі інформаційні потреби викладачів, студентів. 

Підвищуються їхні вимоги до оперативності, точності та повноти послуг, що 

надаються. 

           Бібліотека коледжу є невід’ємним структурним підрозділом 

навчального закладу, інакше кажучи, – заклад культури у закладі освіти. 

Завданням бібліотеки є насамперед задоволення інформаційних потреб, 

пов’язаних з навчальною та виховною діяльністю студентів і викладачів. В 

основі такої діяльності лежить відповідний фонд документів, інформаційно-

пошуковий апарат і робота фахівців книгозбірні. 

              Відповідно до навчальних  програм комплектується з усіх дисциплін 

,що  вивчаються в коледжі, і книжковий фонд бібліотеки, яка є не  просто 

центром гуманітарної  культури, але й виконує  завдання  забезпечення 

вільного і необмеженого доступу  до  інформації  та збереження  її джерел .  

    Фонд бібліотеки – понад 11 097 тисяч документів: книги, електронні 

підручники, методичні розробки викладачів, журнали, газети. 

 



    Бібліотека нашого коледжу у своїй роботі постійно перебуває у творчому 

пошуку, прагнучи створити умови для поповнення інформаційного багажу та 

самореалізації молоді, їхнього спілкування. Ми тісно співпрацюємо з 

методичним відділом, адміністрацією, кураторами, головами циклових 

комісій. 

 

          Робота працівників бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й 

співпраця з іншими бібліотеками  , де студенти розвивають читацький смак, 

формують любов до книги, світ творчості, де формується читач-творець.                  

Обслуговування усіх груп користувачів здійснюється з використанням 

традиційних і інноваційних  форм і методів бібліотечної роботи, шляхом 

широкого впровадження в практику обслуговування сучасних інформаційних 

технологій, що не тільки підвищило ефективність використання ресурсів 

бібліотек, а й полегшує шлях користувача до інформації.       

Головне завдання бібліотеки – задоволення інформаційних потреб, 

пов’язаних з навчальною, дослідницькою, виховною, виробничою діяльністю 

викладачів, студентів, співробітників. 

 
Левочко Ольга Михайлівна 

бібліотекар 

 

 

 



Основні напрямки роботи бібліотеки: 

 довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу; 

 інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; 

 вивчення та розвиток читацьких інтересів; 

 популяризація книги. 

 

До послуг користувачів: 

 абонемент, 

 читальна зала, 

 книгосховище 

 
 

 


