ЗВІТ
про роботу бібліотеки Глухівського медичного училища
2017 - 2018 навчальний рік.
І. Формування бібліотечного фонду, організація , охорона та
збереження.
Одним з головних завдань залишається комплектування фондiв достатньою кiлькiстю
літератури, необхiдної для забезпечення навчального процесу.
Комплектування фонду бібліотеки медичного училища здійснювалось на основі аналізу
поповнення і наявності бібліотечного фонду відповідно до навчальних планів і програм. Ця
робота виконувалася в постійній співпраці бібліотеки з викладачами та керівництвом училища.
Комплектування фонду проводиться згідно потреб навчального закладу
Формування фонду здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Головним джерелом
комплектування фонду на методичну літературу являється Немішаєвський навчальнометодичний центр. Джерелом комплектування є видавництво “Здоров’я”, “ Медицина ”,
“Знання”, “Укрмедкнига”,.Доукомплектування фонду бібліотеки здійсняється через різні
видавництва.
Проводиться регулярне ознайомлення викладачів з каталогами видавництв.
Облік книг в бібліотеці здійснюється по інвентарній книзі, книзі сумарного обліку, всі частини
якої звіряються з бухгалтерією училища. Реєстрація підручників також проводиться за
допомогою картотеки забезпеченості підручниками
Перевірка фонду з метою виявлення застарілої літератури проводиться кожного року
членами бібліотеки. Весь фонд розміщено на стелажах. Приміщення бібліотеки відповідає
умовам збереження фонду.
Щомісячно проводяться санітарні дні, проводиться знепилення фонду. З метою збереження
фонду проводиться ремонт книг. До цієї роботи залучаються студенти училища.
Дотримуються правила пожежної безпеки. Працівники ознайомлені з інструкцією з охорони
праці
В фонді бібліотеки є художня література для програмного вивчення і самостійного
читання класиків і видатних сучасних письменників: література суспільних наук, література для
вчителів з педагогіки. методики викладання: довідники, енциклопедії, періодичні видання.
Книжковий фонд бібліотеки нараховує 5383 назви 16473екземпляра в т.ч. – книг 5377/14484
Незважаючи на всі труднощі майже кожен студент на 100% забезпечений обов’язковими
підручниками.
Фонди бібліотеки систематично поповнюються періодичними виданнями. Про важливість
цього джерела комплектування свідчить зростаючий інтерес до нього усіх категорій
користувачів..Передплата на 201 рік становила 15120,54. грн..
Фонд журналів поточного року розставлений в алфавітному порядку, фонд журналів
минулих років в алфавітно-хронологічному порядку.
Весь книжковий фонд бібліотеки оформлений поличковими роздільниками з шифром та назвою
розділу, окремо виділений фонд художньої літератури. Документи основного фонду
розставляються систематично - абетковим порядком згідно з шифром документа: з ліва на
право. Довідкові видання розставлені на окремих полицях. Підручники розставлені предметно.
ІІ.Обслуговування користувачів. Інформаційно – масова робота.
На початку навчального року підручники та учбові посібники видавалися заздалегідь
підготовленими комплектами, що сприяло швидкому забезпеченню студентів літературою.
З метою виявлення боржників проводиться щоквартальний аналіз читацьких формулярів,
результати якого обговорюються на зборах груп кураторів. Активізації читачів сприяли
різноманітні заходи, що проводилися бібліотекою на протязі навчального року.
Використовуючи всі форми і методи бібліотечної роботи .За звітній рік бібліотекою
обслуговано 324 користувача, видано 18114 примірника документів, відвідуваність - 8515
Значна увага приділялась культурно-просвітницькій роботі. Пріоритетними напрямами
були відродження національної культури, краєзнавства, формування у студентів активної
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громадянської позиції, національної свідомості, високих моральних якостей та духовних потреб,
правова, естетична, екологічна просвіта.
Використовувалися різноманітні форми культурно-просвітницької роботи: бесіди,
презентації, огляди, семінари, літературно-мистецькі зустрічі і т. ін. Особливо важливою
складовою роботи була виставкова діяльність. Великого значення бібліотека надавала назвам
книжкових виставок та їх оформленню
Бібліотека разом з кураторами груп та вихователем гуртожитка проводить виховні години та
тематичні вечори за такими циклами:
ІІ..1.Національно-патріотичне виховання. Формування наукового світогляду та
політичної культури
Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом розвитку суспільства,
сучасними викликами, що стоять перед Україною. Сьогодні, як ніколи, необхідна висока
патріотична самосвідомість, чітка громадянська позиція кожного українця, готовність до
захисту Батьківщини та територіальної цілісності держави.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку
української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми
й методи виховання базуються на українських народних традиціях,кращих надбаннях
національної та світової педагогіки й психології.
Бібліотекою були організовані слідуючі заходи:
2017 рік за рішенням Президента України Петра Порошенка оголошений Роком Японії в
Україні. В бібліотеці організована Книжкова виставка «Країна світанкового сонця. Японія:
традиції та сучасність» література представлена на виставці сьогодні особливо актуальна,
адже Виставка розповіла про традиції Японії, які суттєво відрізняються від українських.
Сумнозвісна Японія білими журавликами – трагедією Хіросіми та Нагасакі. Японія однією з
перших визнала незалежність нашої держави. 2017

Протягом вересня 2017 року в бібліотеці організовано тематичний перегляд
літератури"Україна-НАТО: історія та майбутнє ", яка спрямована на те,щоб дати студентам
уявлення про НАТО як міжнародну організацію колективної безпеки та оборони, її мету на
сучасному етапі та основні інституції; охарактеризувати відносини України із
Північноатлантичним Альянсом.
Відзначаємо День захисника України. Ця дата символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь
захисників України: воїнів Київської Русі, козаків, учасників збройних формувань УНР та
ЗУНР, українців, які у складі збройних сил СРСР та партизанських формувань захищали
Батьківщину від фашистів, воїнів УПА та нинішніх хоробрих захисників України.
Цьогоріч виповнюється 75 років з часу створення Української повстанської армії,
символічним днем заснування якої є 14 жовтня 1942 року. З нагоди ювілейної дати та на честь
вшанування борців за незалежність України - УПА, свято проходитеме під гаслом "Відповідь
нескореного народу. З нагоди свята бібліотека підготувала виставка-вшанування «Україна в
давній славі, в козацьких походах» На виставці представлені книги, по сторінках яких до нас
через віки дійшов брязкіт козацької зброї, стогін української землі від копит навальних
ординців, бій, як блискавка, як межа між життям і смертю, між минулим і майбутнім України.
Протягом години учні мали змогу за допомогою мультимедійної відео презентації ознайомитись
з історичною довідкою про УПА та переглянути презентацію
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Вже четвертий рік поспіль 18 жовтня європейська громадськість відзначає День боротьби з
торгівлею людьми. Торгівля людьми є однією з головних проблем в Європі. Щороку
збільшується кількість людей, які стають її жертвами. На відзначення Міжнародного дня
протидії торгівлі людьми в читальному залу організовано книжково-ілюстративну виставкузастереження «Сьогодні світ каже «Ні» насильству щодо жінок». Торгівля
людьми є порушенням прав людини, становить загрозу гідності та
недоторканності конкретної людини і може стати причиною рабського
становища жертв такої торгівлі
28 жовтня вся Україна святкує річницю визволення України від
фашистських загарбників. Війна, яка спіткала український народ, залишила за
собою розруху, безліч людських жертв, проте український народ вистояв і
переміг, здолав труднощі, здобув і виборов право на своє існування.
До цієї знаменної дати в бібліотеці оформлено книжково-ілюстративну
виставку «Вогонь пам’яті, шани і вдячності - вічний»«Минають десятиліття…
народжуються і виростають нові покоління все менше залишається тих, хто
пам’ятає злочини фашистів зі свого трагічного досвіду. Але в пам`яті народній ніколи не
погасне подвиг тих, хто боровся і поліг за визволення рідної землі»
У Міжнародний день толерантності підтверджується ідея про те, що різноманіття, втілене в
думках, віруваннях і діях, є цінним даром, а не
загрозою, і
варто прагнути до побудови такого суспільства, в
житті якого
укорінився цей основний ідеал. Мир неможливий без
терпимості, а
розвиток та демократія неможливі без миру.Кожен з
нас повинен
прагнути підтримувати принципи терпимості,
плюралізму,
взаємної поваги та мирного співіснування. Виставказаклик
«Толерантність – шлях до згоди».
.
Книжкова виставка-реквієм «Тоді нас міг врятувати хліб, тепер нас
врятує пам’ять» – це наша данина пам’яті мільйонів синів і дочок
українського народу, які загинули в лихолітті голодних смерчів тих
жахливих років.
А ще – ніколи не забуваймо про мільйони невинно убієнних голодом
співвітчизників! Їхні голоси волають до нас, вимагаючи Справедливості та Пам’яті! Не дай
Боже, нікому пізнати того страхіття, коли мучить голод.
Минулої осені в українському календарі з’явився ще один пам’ятний день. На
необхідність створення такого свята Президента надихнув героїзм народу. На боротьбу за свої
ідеали пліч-о-пліч стали народи заходу і сходу, люди всіх національностей: українці, кримські
татари, росіяни, білоруси…Історія революцій гідності, фотодокументи, творчість майданівців,
художнє відображення боротьби за національну гідність у творах письменників – все це
пропонується відвідувачам бібліотеки на виставці. -«Україна – територія гідності і свободи». ».
Презентація книги «Холодний Яр» Ю.Ю. Горліса-Горського.Метою виховної години було
поглиблення знань студентів про ключові
події Української революції 1917-1921
років, політичних, громадських,
військових діячів періоду українського
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державотворення; привернення уваги до актуальності ідей
суверенності та соборності держави та формування активної
громадської позиції студентів і почуття патріотизму.
Присутні на заході студенти познайомилися з подіями в
Холодному Яру в добу визвольної боротьби 1917-1921 років, які
стали відомими широкому загалу українців завдяки роману «Холодний Яр»
Ю.Ю. Горліса-Горського, старшини армії Української Народної
Республіки, осавула 1 куреня полку гайдамаків Холодного Яру.
Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки - це
не тільки суспільна потреба, а й моральний імператив берегти світлу
пам'ять незліченних жертв, протягом віків принесених українським
народом на алтар незалежності, соборності, державності
Познайомились з матеріалами книжкової виставки «Вона – наш витвір, наша мрія,
соборна, вільна Україна!»
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається щорічно 27 січня. Саме цього дня
1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті АушвіцБіркенау в Освенцимі.За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за різними
оцінками, від 1,5 до 2,2 млн. людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення
євреїв під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5
млн дітей «Скорботна свічка пам’яті святої»
Бій під Крутами - бій 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції
поблизу селища Крути: бій тривав 5 годин між 4-тисячною
більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300-ми київськими
студентами, що захищали підступи до Києва. У перебігу військових дій
бій вирішального значення не мав, - та у свідомості багатьох
особливого значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в нерівному бою
біля Крутів. Цікавіше про ті історичні події розповідають видання, що представлені на виставціпам’яті «Ой ви Крути, ой ви Крути, біль мого народу…»
В бібліотеці розгорнута виставка-реквієм " Відлуння афганських
гір». На виставці експоновані видання про цю страшну війну: книга
спогадів та щоденників воїнів-афганців Глухівщини та Сумської
області, які виконували свій інтернаціональний обов’язок . Також на
виставці періодичні видання, які надають нові факти про афганську
війну та воїнів-інтернаціоналістів, юність яких вона обпалила
Книжкова виставка «Герої не вмирають, вони живуть у пам’яті
людській». Представлені матеріали, які відображають події буремних днів
Єврореволюції, розповідають про героїв, які у боротьбі за кращу долю
віддали своє життя. Розповідь про нашого земляка
бійця Небесної Сотні Олексія Братушко, який був у
перших рядах активістів Майдану і загинув від кулі снайпера 18 лютого
2014 року. Імена героїв з болем і гордістю викарбувані в пам’яті кожного
небайдужого українця. Вічна пам’ять героям!
До міжнародного дня визволення в`язнів фашистських концтаборів в
бібліотеці оформлена виставка-спомин «В пам’яті нащадки навіки
збережуть» Ті, хто вижив, пам'ятатимуть все це до
останньої миті життя.
8-9 травня в Україні відзначаються День пам'яті та примирення і
День Перемоги над нацизмом у Європі.У ці славетні дні ми
вшановуємо захисників і визволителів, чиє життя забрала війна,
низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на
своїх плечах винесли тягар страшного лихоліття.Ми пам'ятаємо, якою
страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми
пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той,
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хто захищає свою землю, завжди перемагає.Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона - запорука
неминучості нашої перемоги сьогодні.В бібліотеці оформлена виставка-реквієм «Йде травень
крізь хвилини,дні і роки, Несе нащадкам спогади свої»
. До Дня Європи в Україні, який відзначається 16 травня, у бібліотеці оформлено інформаційний
куточок «Європа – наш спільний дім».
Краєзнавча робота посідає пріоритетне місце в діяльності нашої бібліотеки і є основою
патріотичного виховання молоді. Краєзнавство виступає не тільки як повага до малої
батьківщини, але й як вивчення історії народу, його героїв, самобутньої культури. Тому ця
тематика булла невід’ємною складовою роботи бібліотеки Сформований в бібліотеці фонд
краєзнавчої літератури, матеріали з місцевих газет, краєзнавчий довідково-бібліографічний
апарат, система інформаційного обслуговування молоді з питань краєзнавства, З метою
оперативного знайомства читачів з подіями, що відбуваються на Глухівщині , бібліотека
активно використовує місцеві періодичні видання: "Народна трибуна”, "Неделя ”, "Сумщина
”. Протягом багатьох років ведеться тематична добірка газетних матеріалів з історії краю:" Мій
рідний край”,"Видатні люди Глухівщини ” «Історічні пам’ятки Глухова», «Глухів
героїчний» та ін..
Поза нашою увагою не проходить жодна подія, жодна дата, що стосується рідної Сумщини..
Цикл постійно-діючих книжкових виставок :«Україною зовемо рідний край,де ми живемо»
«Для мене в світі ти одна, моя чарівна Україно» «Мій край – це серця рідна пристань»
До Дня Європи в Україні бібліотекою підготовлено вітуальну виставку-подорож
"Найцікавіші міста Європи"
Виставка-пам’ять «В сірім небі кружляли лелеки, а земля – в димовищі війни» ( до дня
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні)
.ІІ..2. Громадянсько виховання .Правове виховання . Завданням громадянського виховання
є формування ідеалу українця як громадянина, патріота, який усвідомлює себе частиною нації,
шанує закони і традиції України
Бібліотека всіма своїми формами і методами роботи сприяє розвитку правової освіти
студентів шляхом підготовки виставок правознавчої тематики. Кожний громадянин повинен
знати свої права і обов’язки, виконувати їх, бути законослухняним.Для ознайомлення
користувачів із документами законодавчого характеру бібліотека організувала постійно – діючу
виставку – протест «Не порушуйте наші права». З 21-27 квітня в училищі проходить день
права.
10 грудня, День прав людини Як відомо, права людини — це
природні можливості громадянина, що правової літератури
«Юридичний компас для тебе». Виставка ознайомила читачів з
правами, що гарантуються законом, наголошуючи на тому, що
кожна людина є єдиною та унікальною.
Оформлено стенд «Куточок правових знань»
Бібліотека в переддень Дня Конституції презентувала перегляд літератури «Конституція як
молитва справжнього українця». «До Конституції – з повагою, до влади – з надією»Виставка
- хроніка «До Конституції – з повагою, до влади – з надією». Читачам запропонована
правознавча, документальна, історично-довідкова література з фондів бібліотеки. Тут можна
знайти і Конституцію України, і матеріали про історію української державності, про
Конституцію Пилипа Орлика, теорію держави і права, роль Конституції в житті країни і

людей, права і обов'язки пересічних громадян, про те, як «народжуються» закони.
ІІ..3. Морально-етичне виховання . Художньо-естетичне виховання
. Його основу складають загальнолюдські та національні цінності, моральні норми, які є
регуляторами взаємовідносин у суспільстві. Серед таких норм — гуманізм і демократизм, що
відображаються в ідеалі вільної людини з високорозвиненим почуттям власної гідності, поваги
до гідності іншої людини. Моральне виховання передбачає формування в дітей почуття любові
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до батьків, вітчизни, правдивості, справедливості, чесності, скромності, милосердя, готовності
захищати слабших, шляхетного ставлення до жінки, благородства, інших чеснот.
З цією метою бібліотека використовувала різноманітні форми роботи.
Для глухівчан 1 вересня це потрійне свято. Глухівська громада відзначає День міста,
День визволення міста від німецько-фашистських загарбників та День знань це свято з якого
починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Без освіченої нації немає успішної,міцної
держави.Напередодні Дня Знань в читальній залі бібліотеки презентується виставка "День
знань - день нових очікувань"
!"Вересневі зустрічі в бібліотеці"- цикл заходів для першокурсників 2 та 3 вересня в бібліотеці
організовані екскурсії для студентів – першокурсників. Саме для першокурсників бібліотекою
організовано виставку "Першокурснику! Знайомся та вивчай!», мета якої представити
студентам літературу яка обов’язково знадобиться під час навчання.
Україна святкувала Всеукраїнський день бібліотек. З цієї нагоди бібліотекою організовано і
проведено «Бібліотеки – найважливіші джерела духовної культури» виставка-знайомство і
інформаційна година Бібліотеки є невід’ємною частиною країни і нації, вони відображають
потребу людини в накопиченні і примноженні знань, культурному та інтелектуальному
розвитку. Мабуть не кожному відома історія виникнення бібліотек. Тому, досить цікавою та
корисною стала інформація про витоки бібліотечної справи. Студенти дізналися в цей день, що
бібліотеки бувають різними. З представленої виставки книг, студенти дізналися, що в бібліотеці
багато цікавих та корисних
книг різних напрямків знань
Українська мова живе у серцях і
душах волелюбного українського
народу, у його піснях, думках і
справах. Це скарб, що передається від
покоління до покоління, що об’єднує
минуле й прийдешнє. Без рідної мови
жодна людина не здатна почуватися
повноцінною частиною свого народу, його історії та культури. Експонати виставки - нові
словники з української мови,енциклопедичні видання, навчальна,
художня, публіцистична
література. Корисними і цікавими
виданнями виставки-оглядує
номери щомісячного науковометодичного
журналу"Дивослово".
Кохання - одне з найкращих і найглибших людських почуттів,
невичерпне та вічне, як саме життя. Його сила облагороджує,
робить людину добрішою та кращою, спрямовує на величні
звершення й героїчні вчинки, а інколи змушує тяжко страждати. В
читальному залі організована виставка-привітання «Любов –
найвища сила на землі»«Розвивайся, звеселяйся моя рідна мово» таку назву має
виставка, де можна ознайомитись із скарбницею народного
епосу:, безсмертними висловами про мову, які житимуть доти,
доки живе народ, що їх склав
З нагоди свята 8 березня у бібліотеці діє виставкапосвячення «Цінуйте жінку, чиє серце так красиво»
Традиція вшановувати жіноцтво існувала протягом всього
життя суспільства, але в різні часи і в різних країнах вона
набувала різних форм. Жінки можуть все! Але ким би вони не
були, які б рекорди не встановлювали, вони завжди
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залишаються жінками. І довічно стоятимуть поруч слова: жінка і дружина, жінка і сестра, жінка
і мати
«Поезія – це музика душі» Виставка-натхнення Кажуть, що поезія - це голос істини,
голос правди .Той, хто чує його, здатний піднятися на вершини духу, згуртувати націю,
об"єднати людство. На експозиціїі представлені твори Т. Шевченка, Лесі Українки, М.
Вінграновського, В. Симоненка, Ліни Костенко. Окремим розділом виділено твори поетів
Сумщини.
Виставка-огляд «Книги є ріки, що наповнюють всесвіт увесь» Відвідувачі мали змогу ознайомитися з
історією виникнення світової та української книги, її впливу на
розвиток цивілізаці

Чиїм теплом навіки ви зігріті Найпрекрасніше слово на
землі – мама. Це перше слово, яке вимовляє людина, звучить
на всіх мовах світу однаково ніжно. У мами найдобріші очі та
найлагідніші руки, вони все
вміють. У мами найвірніше серце
– у ньому ніколи не згасає любов, воно ніколи не залишається
байдужим.
І скільки б не було тобі років – п'ять чи п'ятдесят, – тобі
завжди потрібна буде ненька, її тепло, її допомога, її підтримка. І
чим більше ти любиш свою маму, тим краще буде у тебе
життя. Свято матері приходить до нас щороку у другу неділю
травня З цієї нагоди в бібліотеці оформлена виставка –
вшанування «І молодую, і в літах, тебе прославили в віках», «З родини йде життя
людини».Національне українське вбрання неможливо уявити без ВИШИВАНКИ! агато символів своїм
корінням сягають періоду трипільської культури (VI-III тис. до н.е.) та епохи неолиту.
Візерунки передавалися з покоління в покоління. Як, правило, вишивальниці навчали
майстерності своїх дочок, а ті передавали ази майстерності своїм дітям. Більше про вишуканий
символ України - вишиванки,ви можете дізнатися з матеріалів виставки «Сорочку мати
вишила мені… червоними і чорними нитками»
Виставка-міркування «Сучасна молодь у сучасному світі».
"Життя, покладене на вівтар України"до 80-річчя від дня народження
поета, публіциста, Героя УкраїниВасиля Стуса
Виставка-персоналія до 120-річчявидатного
українського поета Володимира Сосюри
"Ці твори вчать нас жити та любити, присвячена
сторінкам життя та творчості Володимира Сосюри.
На виставці представлені зібрання творів поета та
окремі збірки поезій
Відзначимо, що обидва видатних українських
поета народилися 6 січня і об’єднує їх палка
любов до України, але ювілейні дати
вказують, що це митці різного періоду історії нашої держави.
видатної української
До Дня

«Поетеса злому століть»(до 105-річчя з дня смерті Леяі Українки,
поетеси)виставка-портрет
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народження Т.Г.Шевченка, українського поета,
художника, мислителя"Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття"
Дослідник життя і творчості Лесі Українки. Микола Олійник .95 років від дня народження
українського письменника Миколи Яковича Олійника.
Його душа – собор надій високих: до 100-річчя від дня народження ОлесяГончара
«Гетьманування Кирила Розумовського»(до 290-річчя від дня народження, українського
військового, політичного і державного діяча, останнього гетьмана Війська Запорозького)
15 травня 2018 року виповнилося 145 років від дня
народження однієї з найвизначніших постатей в історії
становлення нашої держави на початку ХХ століття,
людини, котра дуже багато зробила для незалежності
України у часи визвольних змагань, Павла Петровича
Скоропадського.До ювілею українського громадського,
політичного і військового діяча, гетьмана Української
Держави, Павла Скоропадського, читальна зала бібліотеки
пропонує ознайомитися з віртуальним портретом "Гідний
роду свого", який присвячено цій видатній особистості.
ІІ..4. Екологічне виховання. Екологічне та трудове виховання
Екологічне виховання є одним із найгостріших, найболючіших питань сьогодення
Нині в
наше життя ввійшли Всесвітній день Землі, Всесвітній день води, День довкілля, День охорони
навколишнього середовища. До цих дат бібліотекою було проведено
низку заходів:
«У краплі води – екологія всієї України» Загальновідомо, що більша
частина нашої планети - це вода. Дивлячись на модель Землі - глобус,
може здатися, що води у нас понад край. Та,
на жаль, це далеко від дійсності. Є райони, де
води ніколи не вистачало, Роль води в житті
людини величезна, в організмі людини її
повинно бути в достатній кількості, а
властивості її повинні відповідати тим
природним показникам водного середовища, в якому зародилося
життя. Беззаперечно, що забезпечення людини високоякісною
водою є обов’язковою умовою збереження здоров’яОтже
збереження земної біосфери і екології довкілля постають першочерговими завданнями людства.
22 квітня - Міжнародний День Землі - свято чистої води, чистої землі, чистого повітря. Це
день нагадування про екологічні катастрофи, день, коли кожна людина повинна задуматися над
тим, що ЗЕМЛЯ потребує турботи й захисту. До Всесвітнього дня Матері-Землі ілюстративна
виставка «Екологічні проблеми людства»
Виставка-роздум «Чорнобиль вічно берегтиме хрест своєї
чорної біди» Хоч минуло 32 роки з того
трагічного дня, наслідки Чорнобильської
трагедії відчуваються сьогодні. Ми, нинішнє
покоління, повинні робити все можливе, щоб
зберегти своє життя і життя майбутніх
поколінь: дбати про чистоту землі,
насаджувати дерева, прикрашати землю
квітами, травами, не
забруднювати ріки, ставки та джерела, і
ніколи не допустити такої страшної трагедії.
В третю суботу квітня в Україні щорічно, починаючи з 1999 р., проводиться День довкілля.
Це одна з найважливіших дат екологічного календаря В бібліотеці влаштовано виставка –
експозиція «Екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини»;
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ІІ..5 Виховання здорового способу життя. Фізичне виховання
Виховання основ здорового способу життя, формування в суспільстві
«моди на здоров`я» – одне з важливих соціальних завдань, які стоять перед бібліотеками. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, стан людини лише на 15% залежить від
організації медичної служби, стільки ж приходиться на генетичні особливості, а 70% залежить
від способу життя і харчування. І у формуванні у населення уявлення про здоровий спосіб життя
особливу роль відіграють бібліотеки, діяльність яких організується за такими напрямками:
Питаннями здорового способу життя цікавиться чимало читачів, які дійсно турбуються про
власне здоров’я. Таким користувачам бібліотекарі приділяють особливу увагу. Для них у
систематичній картотеці статей виділено предметні рубрики: “Здоров’я і радіація”,
“Небезпечне харчування”, та ін.; ведуться тематичні картотеки, папки: “Секрети
народної медицини”, “Рослини для здоров’я і краси”, “Здоров’я без ліків”. Згідно із
запитами та побажаннями читачів складаються рекомендаційні списки літератури за темами:
“Довкілля і здоров’я людини”, “Комп’ютер і здоров’я”, “Продукт специфічний – соя”.
У сфері постійної уваги й такі болючі питання, як алкоголізм, наркоманія, СНІД. З метою
профілактики цих захворювань у бібліотеках системи оформлено книжкові виставки
« Для тих , у кого є проблеми»
з розділами
«СНІД: людство пі знаком
біди»
«Алкоголь – ворог здоров’я»
«Куріння чи здоров’я –
обирайте самі»
«Наркоманія – дорога в безодню»
Виставка – застереження « Тютюн здоров’ю не товариш. » Біля
книжково - ілюстративної виставки бібліотеці відбулася слайд-бесіда “Життя без цигарки”,
під час якої, бібліотекар донесла до всіх присутніх сумну статистику щодо довголіття та спільно
з присутніми визначили компоненти здорового способу життя. Під час заходу були використані
слайди про шкідливість паління та інших згубних звичок. Цей день - привід для кожного
курцяхоча би на один день відмовитися від сигарет.
Поширення епідемії ВІЛ/СНІДу з кожним днем стає все актуальнішою темою. Багато
людей розуміють, що СНІД – це не розплата за гріхи і не злочин. Це
хвороба, від якої ніхто не може вберегтися на 100%. Хвороба, з
якою лікарі довгий час не знали, як боротися, забрала тисячі
життів. Найбільше від поширення цього найнебезпечнішого
захворювання страждає молодь. 70% інфікованих - молодь від 15 до
29 років.В бібліотеці організовано виставку-застереження
"Попереджений - отже захищений" до Всесвітнього дня боротьби
зі СНІДом.Серед експонованих видань навчальні, публіцистичні,
офіційні, художні матеріали,які ознайомлять читача з
історією виникнення
хвороби,з символом
захворювання, яким
є червона стрічка.
24 березня - Всесвітній день
боротьби з туберкульозом
Одну з основних загроз для
здоров’я людства становить
туберкульоз.
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У 90-х роках XX століття соціально-економічна криза в Україні,
незбалансоване харчування, вплив радіації після Чорнобильської
катастрофи призвели до зниження імунітету багатьох людей, що на рівні з
недостатністю заходів контролю за туберкульозною інфекцією стало
передумовою для спалаху цієї хвороби.Цьому важливому питанню
присвячена виставка „Зупинити епідемію: туберкульоз не відступає”, яка
діє в читальній залі бібліотеки.
Найголовніше в житті кожної людини – ні, не достаток або положення в
суспільстві – здоров'я. Від стану здоров'я залежить все, абсолютно все в
нашому житті. Для того, щоб підкреслити важливість збереження здоров'я Найголовніше в
житті кожної людини – ні, не достаток або положення в суспільстві – здоров'я. Від стану
здоров'я залежить все, абсолютно все в нашому житті. Для того, щоб підкреслити важливість
збереження здоров'я в бібліотеці організована виставка- порада "Твоє життя - твій вибір"
"Примарне щастя і реальна трагедія на кінчику шприця"
ІІ..6. Формування загальної та професійної культури .
Бібліотека постійно сприяли підвищенню майстерності педагога, від професійного рівня якого
залежить якість навчання. Адже оптимально може вирішувати завдання навчально-виховного
процесу лише той вчитель, який не тільки професійно підготовлений, а й прагне професійно
вдосконалюватися. З ціїї нагоди оформлено цикл постійно-діючих книжкових виставок:
Виставка-огляд «На допомогу класному керівнику» ,
«На допомогу навчальним програмам»
Професія медика – це постійне прагнення до оволодіння мудрістю лікування. . Цілий ряд
масових заходів були направлені на підвищення професіоналізму, розширення знань з цієї чи
іншої теми. Хотілось би відмітити такі тематичні книжково-ілюстративні постійно-діючі
книжкові виставки :
Світ улюбленої професіїї
Знайдеш в рослині порятунок
Психологія спілкування медсестри і пацієнта
Медицина в художній літератури
Здоровий побут - здоровий спосіб життя

Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри
.Іншими словами, сьогодні є привід ще раз подякувати і привітати
представниць однієї з найгуманніших професій. Медичні сестри - це
фахівці, що отримали початкову медичну освіту і виконують приписи
лікаря чи фельдшера по догляду за хворими, це обов'язкові помічники
лікарів, адже саме вони на протязі всього терміну лікування
безпосередньо працюють з пацієнтом, передає . З нагоди Всесвітнього
дня медичних сестер.в бібліотеці оформлена книжкова виставка «На честь людей, у чиїх
руках священне діло, благородне – здоров’я нації, народу!»
Проведено серед студентів перших курсів годину спілкування «Справа якій ти себе
присвятив» Показати студентам , що в справі виходжування хворого, медсестра – головна.
Вона відрізняється працьовитістю, чистотою, зовнішньої і внутрішньої, скромністю, вміє
співчувати чужому горю, вести себе так, щоб хворий міг довіритися їй повністю, не
соромлячись будь маніпуляції і процедури. На роботі медсестра повинна вміти забути про себе,
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про своїх домашніх турботах і проблемах, завжди бути поруч із хворим. Проведено
бібліографічний огляд «Етика і деонтологія середнього медпрацівника» Суть деонтології
можна викласти такими словами:“до хворого потрібно ставитися так, як ви хотіли б, щоб
ставитись до вас”
ІІІ. Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення.
Інформаційно - масові заходи. Впровадження нових технологій.
Робота бібліотеки спрямована на допомогу в організації навчально-виховного процесу
Інформаційно –бібліографічна робота проводиться за двома напрямками: інформаційне
забезпечення розвитку студентів, інформаційне забезпечення педагогічного колективу. .Для
бібліографічного інформування використовуються індивідуальні, групові та масові форми
роботи.
Одним із видів роботи бібліотеки з метою популяризації літератури - є видавнича
діяльність: випуск брошур, буклетів ,бібліографічних списків, тощо. Вони присвячуються
вагомим літературним подіям, пропагують здоровий спосіб життя, презентують нові
надходження до бібліотеки.
Створюю: Електронні папки: «Документація» «Заходи» «Фотоматеріали»
«Презентації» «Звіти» «Акти» «Рідний край» «Календар свят» «У світі цікавого»
«Письменники ювіляри» . Тематичні папки: «Календар свят» «Рідний край» » «У світі
цікавого» , «Письменники ювіляри» . «З історії розвитку медицини», «Етикет від А до Я»,
«Цікави факти з медицини»
Веду рубріку «Радимо прочитати». Тематичні папки розкривають фонд бібліотеки,
допомагають у написанні рефератів, доповідей, повідомлень для самоосвіти.
Довідкове – бібліографічне обслуговування полягає у виконанні різноманітних
бібліографічних довідок за разовими запитами. Переважно надавалися тематичні довідки.
Довідки реєструвалися до журналу. Загалом було надано 110 бібліографічних довідок.
Пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань сприяє залученню користувачів до
бібліотеки .На протязі року дано 29 індивідуальних і 11 колективних консультацій різної
тематики (склад бібліотечних фондів, довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, робота з
енциклопедіями, довідниками, пристатейні списки літератури та ін.), а також 10 консультації
біля каталогу. Для першокурсників проводяться бесіди про функції бібліотеки училища, про
роботу з книгою. Кожного навчального року з студентами І курсів проводяться бесіди про
правильне користування бібліотекою, читальним залом та їх типовими правилами.
Знайомство з бібліотекою
2 та 3 вересня в бібліотеці організовані екскурсії для студентів – першокурсників.
У день відвідин студенти-першокурсники отримали інформацію про правила користування
фондами книгозбірні, систему каталогів і картотек, ознайомилися із способами пошуку
інформації, довідалися про багатогранну діяльність бібліотеки, яка пропонує різноманітні
заходи для тих, хто здобуває фах чи прагне розширити світогляд, змістовно провести дозвілля та
отримали комплекти підручників на перший семестр.
Саме для першокурсників бібліотекою організовано виставку "Першокурснику! Знайомся та
вивчай!», мета якої представити студентам літературу яка обов’язково знадобиться під час
навчання.Сподіваємося, що інформація, отримана студентами, допоможе освоїти навчальний
процес та глибше вивчити профільні дисципліни.
.
Основним джерелом інформації про книжковий фонд бібліотеки є алфавітний і
систематичний каталоги. Вони є необхідною основою бібліографічної діяльності бібліотеки. В
цьому році в каталоги додано 50 карток і вилучено 10 карток. На допомогу користувачам в
бібліотеках ведуться тематичні картотеки, картотеки газетно-журнальних статей , додано
407 карток і вилучено 106 карток Вони є складовою частиною бібліотеки, вибір і наповнення
яких залежить від потреб читачів та специфіки бібліотеки . В бібліотеці є такі картотеки:
-- Робота медичної сестри.
-- Організація навчально-виховного процесу.
-- Наш рідний край.
-- Оптимізація системи охорони здоров’я
-- Україна: історія і сучасність
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Ці картотеки відображають актуальні проблеми сьогодення і підпорядковані навчальновиховним завданням училища.
У бібліотеці створені комфортні умови для роботи читачів. В читальному залі, користувачі
отримують вільний доступ до всіх джерел інформації які є в бібліотеці. До їхніх послуг Інтернет
- ресурси та різноманітна бібліографічна інформація.
За останній рік кількість довідок, виконаних із використанням Інтернет-ресурсів зросла в
кілька разів.
Автоматизація бібліотечних процесів, виконання традиційних функцій із застосуванням
новітніх технічних засобів, адаптування цих функцій до нових умов роботи також є ключовими
напрямами діяльності сучасної бібліотеки. Бібліотеку оснащено
комп’ютерами -4, підключено інтернет
Ксерокс
-1
Принтер
-1
Сканер
-1
Бібліотекар ___________________ Ганжа Т.І.
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