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1". Загальнi положення

1.1.Бiблiотека Комунального закJIаду <<Хустський базовий медичний фаховиЙ
коледж> Закарпатсъкоi обласноi ради е навч€Llrьним, науковим, iнформацiйним та

культурно_просвiтницьким структурним пiдроздiлом даного вищого навч€lJIьного

закладу.

1.2.Бiблiотека коледжу в своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраIни,

Законом Украiни "Про ocBiTy", Законом УкраiЪи "Про бiблiотеки i бiблiотечну

справу", нормативними актами та документами з бiблiотечноi сrrрави, органiв

угrравлiння вищими навч€uIьними закJIадами УкраiЪи, Стаryтом Комуналъного

закJIаду <Хустський базовий медичний фаховий коледж> Закарпатськоi обласноТ

ради , а також цим ПоложеннrIм.

2. Завдання бiблiотеки

2.t. Формування бiблiотечного фо"ду вiдповiдно до медичного профiлю вищого

навч€lJIьного закJIаду та iнформацiйних потреб читачiв.

2.2. Забезпечення гIовного, якiсного i оперативного бiблiотечне-бiблiографiчного

та iнформацiйного обслуговування студентiв, викладацького скJIаду, наукоВих

працiвникiв, спiвробiтникiв вищого навчrulъного закJIаду та iнших категорiй

читачiв згiдно з ik iнформацiйними запитами на ocнoBi широкого доступу До

книжкових фондiв (згiдно з правилами користування бiблiотекою).

2.3. Сприяння вихованню гармонiйноi, мор€lльно доскон€rлоi особистостi, свiдомоi

свого |ромадянського обов'язку, вiдкритоi до iнтелекту€ulьного, ДухоВнОГО i
творчого розвитку.

!

2.4. ПропагуваннrI та розкриття через книгу змlсту заг€LльноЛюДСЬких

цiнностей, iсторичноi, науковоi та культурноТ спадщини, iдеТ нацiоналъНого

державотвореннrI.

2.5. Органiзацiя та ведення довiдково-бiблiографiчного апарату з використанням

як традицiйних, так i нових носiiЪ iнформацii.

2.6. Розширення номеIIкJIатури бiблiотечних посJIуг, пiдвищення iх якОСтi На

ocHoBi новоi iнформацiйноi технiки i технологiй, комп'ютеризацiТ iнформацiЙно-

бiблiотечних процесiв.
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2.7. Ведення самостiйнот та спiльнот з iншил,tи органiзацiями та установами

науково-дослiднот, навчалъноi та органiзацiйно-методичнот роботи з питань

книгознавства, iнформатики, бiблiотекознавства та бiблiографii"

2.8. Виховання iнформацiйнот кулътури читачiв, прищеплення iм навичок

корист}/вання книгою та бiблiотекою,

2.g. Координацiя дiялъностi бiблiотеки з структурними пiдроздiлами вищого

навчztJIъного закладу. Спiвпрачя та взаемодiя з бiблiотеками iнших систем та

вiдомств, органами науково-технiчнот iнформацii, в першу черry - з обпасною

медичною бiблiотекою, бiблiотекою УжНУ,

2.|0.Налагодження прямих зв'язкiв з бiблiотеками iншиХ краiЪ, спiвробiТництво З

освiтнiми фондами, ЗаЦ/чення дiаспори до розвитку бiблiотек вищого навчыIьного

закJIаду.

3. Змiст роботи бiблiотеки

з.1. Здiйснюс iнформачiйне та бiблiотечно-бiблiографiчне обслуговування читачiв

3.1.1. ОрганiзовуС дифереНцiйне (iндивiдУ€tлъне та групове) обслуговуванн,I

читачiв та абонентiв у читалънiй залi,

з.I.2.БеЗкоштовНо забезпечуе читацъкий контингеЕт вищого навчального закJIаду

основними бiблiотечними посJryгами,

3.1.3. Вивчае iнформачiйнi потреби та здiйснюс оперативне забезпечення

iнформацiйних запитiв викладачiв та студентiв вищого навч.tпъного закладу,
r t :---,

використовуючи рiзнr форми i методи iндивiдуалъноi, групово1 та масово1

iнформацiт. Проводить соцiологiчнi дослiдження читацьких iHTepeciB з метою

оптимаJIъного iх задоволення.

з.1.4. Пiдвишryе ефективнiстъ iнформацiйного забезшечення читачiв та забезпечуе

читачам доступ до iнформацiйних pecypciB,

3.1.5. Готуе додатковi матерiали, списки лiтератури на допомоry науковiй та

навч€tльно_виховнiй роботi коледжу, виконУе Bci ВИДИ бiбЛiОТеЧНИХ ДОВiДОК'

проводитъ бiблiографiчнi огляди тощо,

a
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коЕсультацiй, органiзацii книжкових виставок та 1нше

3.2,'ФормУебiблiотечнiфондишляхомпридбаннянаУковоi'наВчыIьноТ,
художнъоi лiтераryри згiдно з навчаJIьними планами та rrроцрамами,

з.2.t.СисТеМаТиЧноаналiзУсВикорисТаннябiблiотечнихф"1:-:.У:i""
огrтимiзацii ix використання. Внооитъ пропозицii щодо поповнення навч€tJIьноl та

науково-методичноi лiтератури,

з.z.2. здiйснюс органiзацiю, рацiоналъне розмiщення та облiк основних та

додаткових бiблiоr."""* фондiв, ix зберiгання, реставрацiю та консервацiю,

з.з. створюс i веде систему бiблiотечних каТаПОГiВ i бiбЛiОГРафiЧНИХ КаРТОТеК'

традицiйних i сучасних машинних HociiB iнформачii з метою багатоаспектного

бiбпiо.рuфiчного розкриття бiблiотечного фонду,

З.4.ВедероботУпоПропаганДiтароЗкриттюбiблiотечнихфондiв.

3.4.1. Спiлъно з громадсъкими органiзацiями та викJIадачами коледжу проводить

читацькi конференцii, лiтерчrур"iта музичнi вечори, диспути, iншi MacoBi заходи,

3.5. Веде господарсъко-економiчну дiялънiсть, спрямовану на покращання умов

праui читачiв 
"u.rriuробiтникiв 

бiблiотеки на ocнoBi даних повноваженъ,

з.6. Бере ylacTb у загztJlънонацiональних та мiжнародних бiблiотечних програмах,

3.7. Проводитъ HayKoBi дослiдження у галузi бiблiотекознавства, iнформатики,

бiблiографii, icTopii книги та iH,

3.1.6. органiзовус для cTr,:leHTiB згiдно з навчалъним розкладом заняття з основ

бiблiотекознавства та бiблiографiт. пропагуе бiблiотечно-бiблiографiчнi Знання В

навчаJIьному процесi та науковiй роботi шляхом проведення iндивiдуаJIъних бесiд,

3.8.ВивчасiвпроваджУеВпрактикУроботипереДоВиЙбiблiотечнийдосвiД,а
також резулътати бiблiотечних "uу*о"о-до,пiд""" 

робiт, Здiйснюс перехiд на HoBi

бiблiотечнi технологtt,

3'g.ПрqдодитъЕаУкоВо.МеТоДиЧнУроботУ.("i""l:":I',органiзацiйнУ'
консультативну) по удосконаJIенню Bcix напрямкiв дiялъностi бiблiотеки,

]
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з.10. Забезпечуе пiдвищення професiйного, загапьноосвiтньогсr та культурного

рiвнЯ працiвнИкiв бiблiотеки. Органiзовуе навчання фахiвцiв бiблiотеки роботi з

комп'ютерною технiкою в автоматизованих системах.

, 4. Управлiння. Структура та штати. Матерiально-технiчне
забезпечення бiблiотеки

4.t. Керiвництво бiблiотекою здiйснюе заступник директора з навч€Lльно-

виховноi роботи, який пiдпорядкований директору коледжу. Бiблiотекар

призначаеться наказом директора вищого навчалъного закладу.

4.2. Заступник директора з навч€IJIьно-виховноI роботи повнiстю вiдповiдае за

роботу бiблiотеки, видае розпорядженIUI та накази, якi обов'язковi длЯ Bcix

працiвникiв.

4.з. Витрати на утримання бiблiотеки передбачаються загаJIьною схемою вищого

навчаJIьного закладу.

4.4. Працiвники бiблiотеки призначаються i звiльняються наказом директора

закладу.

4.5. Структура та штати бiблiотеки затверджуються директором вищого

навчаJIьного закладу.

4.6. Керiвництво вищого навчztльного закладу забезпечуе бiблiотеку необхiдними

службовими i виробничими примiщеннями, необхiдним обладнанням i

устаткуваЕням. t

4.7. Забороняеться використовувати примiщення бiблiотеки дJUI робiт, не

передбачених завданнями бiблiотеки.

4.8. Завдання, змiст роботи, взаемозв'язки, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв

бiбпiотеки визначаються положеннями про них i Правилами користуваннrI

бiблiотекою.

.,:,

правида користування бiблiотекою розробляються на пiдставi типового4.9.

положення i затверджуютъся директором вищого навчаJIьного закладу.

,
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4.10. Рiчнi плани та звiти про роботу бiблiотеки затверджуються директором
вищого навчаJIьного закладу.

4.1|. Бiблiотечнi працiвники несуть вiдповiдальнiсть за збереження бiблiотечного

фо"ду та майна бiблiотеки вiдповiдно до дiючого законодавства.

4.|2.Ь r.rо. розвитку демократичних основ та колегiальностi в рiшеннi основних
Питань, iнформування спiвробiтникiв про дiялънiсть i можливостi бiблiотеки
МоЖУТЬ створюватися громадськi ради , бiблiотечЕа, методична, рада дирекцiI,
ради молодших спецiалiстiв i т. iH.

4.1З. Бiблiотека з€Lпучае читачiв до управлiння бiблiотекою i до оцiнки iT

дlяльност1.

5. Бiблiотека ма€ право

5.1. Представляти вищий навч€Lльний заклад в рiзних установах i органiзацiях,
брати безпосередню }п{асть в роботi наукових конференцiй, нарад, ceMiHapiB з
питань бiблiотечноI та iнформацiйно-бiблiографiчноi дiяльностi.

5.2. Знайомитись з навч€tJIьними шланами, програмами та тематикою науково_

дослiдноi роботи коледжу. Одержувати вiд його структурних пiдроздiлiв матерiали
та вiдомостi, необхiднi для вирiшення поставлених перед бiблiотекою завдань.

5.3. РозпоряджатиQя видiленими бiблiотецi асигнуваннями.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БIБЛIОТЕКОЮ
t

загальнi положецня

1.1. Бiблiотека коледжу (д-i - Бiблiотека) е структурним пiдроздiлом, який
здiйснюс бiблiотечно-iнформацiйне, культурно-просвiтницьке забезпечення
навчzlJIьно-виховного процесу як в урочний, так i в позаурочний час.

|.2. У своiй дiяльностi Бiблiотека керуеться Конституцiею УкраiЪи, Законами
УкраiЪи: <Про ocBiTy>>, <Про виrцу ocBiTy>>, <Про бiблiотеки i бiблiотечну справу),
Типовими правилами користування бiблiотекою вищого закладу освiти УкраiЪи,

tr

a
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iншими нормативно-правовI{\Iи актаi\lи]

Правилами.

Статутом коледжу, а також цими

1.3. Бiблiотека сприrIе формуванню гармонii мораJIьно доскон€tлоi особистостi,

вiдкритоi до iнтелекту€tльного, д)rховного i творчого розвитку.

1.4. Бiблiотека виховус iнформацiйну культуру читачiв, прищеплюе iм навички

користуваннrI як традицiйними так i сlпласними носiями iнформацii на ocHoBi

комп'ютерноТ технiки i нових iнформацiйних технологiй.

1.5. Бiблiотека доступна та безкоштовна для користувачiв, якими е студенти,

викладачi та сгriвробiтники iнституту. При запису до Бiблiотеки необхiдно наДати

TaKi документи: - для студентiв студентський квиток; - для викладачiв i
спiвробiтникiв - паспорт; - для сумiсникiв - гарантiйний лист з мiсця рОбОТИ.

Права та обов'язки читачiв

1. Читачi мають право:

- отримувати в тимчасове користуваннrI наукову, навчаJIьну, художнЮ, ДоВlДКОВУ,

методичну лiтературу з фонду бiблiотеки;

- отримувати консулътативну допомогу в пошуку та виборi джерел iНфОРМаЦii;

- брати участъ у заходах, що проводить бiблiотека.

2, Перед записом у Бiблiотеку читач повинен ознайомитися

користування Бiблiотекою i пiдтвердити свое зобов'язання Тх

виконаннrI пiдписом в читацькому формулярi.

з правилами
неодмiнного

3. Навча.шьна лiтература видаеться студентам на абонементi за списками, якi

подають старости |руп, на семестр або на навчЕtльний piK в кiлькостi, що вiдповiдае

навч€tльним планам i програмам.

4. Науково-методична лiтература видаеться викладачам, майстрам виробничого

навчання у кiлькостi 8 примiрникiв строком на один навч€lJIьний piK.
,Ф

{ý

a



8

5. Рiдкiснi та цiннi видання, альбоми, атласи, енциклопедiТ, iншi довiдковi видання,

а також поодинокi примiрники, книжки пiдвищеного попиту, видання на

електроЕних носiях видаються лише в читаJIънiй залi.

6" Читачi зобов'язанi: дотримуватисъ гIравил користування Бiблiотекою;

дотримуватися тишi у чит€tльнiй залi та iнших примiщеннях бiблiотеки;

- дбайлИво ставИтисЯ до книг, не переГинати cTopiHoK при читаннi, не робити в

книзi будь-яких позначок та пiдкреслень;

- не виносити iз примiщення читаJIъноi зали лiтераryру з бiблiотечного фонду без

дозвоJIу бiблiотекаря ;

- оберiгати книги вiд псування, свосчасно повертати ik до Бiблiотеки.

Вiдповiдальнiстъ за книry несе читач, який користувався нею ocTaHHiM,

7. При отриманнi лiтератури читач мае ретельно прогJIянути Tf i, якщо ви,Iвитъ

якийсь дефект, - повiдомити бiбпiотекаря, який зобов'язаний зробити на виданнi

вiдповiднi службовi позначки.

8. На початку кожного навччtльного року BciM читачам необхiдно

перерееструватися у Бiблiотецi. Читачам, що маютъ борги перед Бiблiотекою за

минулий PiK, у новому навч€UIъному роцi книги не видаються.

9. При затриманнi читачем книги понад встановлений TepMiH без поважних

причин, бiблiотекар зобов'язаний зробити зауваження i попередити читача, що при

повторному порушеннi правил, BiH буле позбавлений права користуванн,I

Бiблiотекою.

10. В кiнцi навчzUIьного року Bci читачi зобов'язанi повернути книги в Бiблiотеку

(до 25 червня поточного року).

11. Кожен студент або спiвробiтник колеДЖУ, що вибувас з навч€Lльного закJIаду,

повинен одержати в обхiдному листi вiдмiтку завiдуючого Бiблiотекою про

повернення книг для одержання документiв у вiддiлi кадрiв i остаточного

розрахунку в бухгшrтерiТ коледжу.

a
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12. Читачi, що втратили книги з бiблiотечного фоrrду, або завдали iM непоправноi
шкоди, повиннi замiнити ik вiдповiдно такими ж.

13. При неможливостi замiни, читач повинен зробити якiсну ксерокопiю цього
видання, або замiнити виданrrя (за визначенням завiдувача бiблiотеки) рiвноцiнним
За Змiстом i вартiстю при yMoBi застосування ринкових цiн (Закон УкраiЪи пПро
бiблiотеки та бiблiотечну справу), Роздiл VII, ст. 23 ).

|4. Читачi, що завд€tли бiблiотечному фондовi збиткiв,
адмiнiстративну, або кримiнальну вiдповiдальнiсть
законодавством Украiни.

несутъ матерlалъну,

згiдно з чинним

15. Bci випадки злiсних порушень читачами правиJI користування Бiблiотекою,

роЗглядаються директором коледжу за доповiдною завiдувача бiблiотеки, для
ВИЗНаЧення Дисциплiнарного стягнення * позбавлення права користуваннrI BciMa
ПУнкТаМи видачi навч€tльноi лiтератури на TepMiH, що визначаеться адмiнiстрацiею
Бiблiотеки.

t
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