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ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека Житомирського агротехнічного фахового коледжу заснована у
1930 р. як бібліотека Крошенського садово-городнього технікуму
(перейменованого постановою Наркомосвіти з Крошенської садово-
городньої профшколи (1928-1929 рр.)).

Змінювався навчальний заклад, а з ним і назва бібліотеки, а саме: з 1933 р.
– бібліотека Крошенського сільськогосподарського технікуму, з 1956 р. –
бібліотека Житомирського сільськогосподарського технікуму, а з 1994 р. –
бібліотека Житомирського агротехнічного коледжу, і нині – бібліотека
Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

Протягом 1933-1946 рр. було зібрано невелику кількість книжок, проте
окремої посади бібліотекаря не передбачалось. У роки Великої Вітчизняної
війни пожежа повністю знищила книжковий фонд бібліотеки. Після відбудови
навчального закладу бібліотека знаходилась у приміщенні гуртожитку для
студентів (читальний зал на 30 місць та абонемент).

З 1946 р. по 1974 р. штат бібліотеки становив лише 3 одиниці: зав.
бібліотекою ( Безносюк Віра Калениківна) і два бібліотекарі.



З 1946 р. по 1974 р. бібліотеку очолювала

Безносюк Віра Калениківна.

З 1974 р. по 2008 рік бібліотеку очолювала

Добринець Сталіна Лаврентіївна.

З грудня 2008 р. по січень 2022 р. бібліотеку

очолила Зибіна Ірина Євгенівна.

З лютого 2022 р. на чолі бібліотеки Антипчук

Ірина В’ячеславівна.

КЕРІВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ



З 1946 по 1974 роки у штатному розписі значилось лише

три працівники бібліотеки.

З відкриттям п’ятиповерхового навчального корпусу № 1 у

1982 р. книжковий фонд бібліотеки розмістили у новому

приміщенні. Структуру бібліотеки становили вже два окремих

підрозділи: просторий абонемент з великим книгосховищем та

читальна зала на 100 місць. Для читального залу була відкрита

штатна одиниця бібліотекаря.

У свій час у бібліотеці нашого навчального закладу

працювали: Г. О. Михайлова, Н. І. Залізняк, В. Ф. Гринько, Л. І.

Гавриловська, А. С. Орешко. Майже три десятиліття у бібліотеці

працюють віддані бібліотечній справі люди, справжні

професіонали: І. В. Антипчук, О. Л. Федорова. Понад тридцять

років свого життя присвятила бібліотеці ЖАТФК І. Є. Зибіна.

ШТАТ БІБЛІОТЕКИ



Тут немає випадкових людей, а лише справжні 
професіонали та досвідчені спеціалісти



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БІБЛІОТЕКИ:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЖАТФК



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БІБЛІОТЕКИ:

ПРАВИЛА КОРИСТУАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ЖАТФК



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БІБЛІОТЕКИ:

ПАСПОРТ БІБЛІОТЕКИ ЖАТФК



ВИХОВНА: масові заходи
(літературні вечори, обговорення,
презентації, вікторини, конкурси,
конференції тощо);

ІНФОРМАЦІЙНА: книжкові
виставки, бібліографічні огляди,
система паперових каталогів і
картотек, електронний каталог,
сторінка на сайті коледжу, ютуб
канал, сторінка на Facebook,
методичні рекомендації;

ОСВІТНЯ: консультації, бібліотечні
уроки, екскурсії.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

БІБЛІОТЕКИ



1. Робота з бібліотечним
фондом.

2. Інформаційне
забезпечення
навчально-виховного
процесу.

3. Вивчення та розвиток
читацьких інтересів,
керування читанням.

4. Популяризація
літератури.

5. Довідково-
бібліографічне
забезпечення
навчально-виховного
процесу.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ



ФОНД БІБЛІОТЕКИ

Фонд бібліотеки універсальний. В його

структурі книги, брошури, періодичні

видання та електронні носії інформації з

різних галузей знань. В кількісному

еквіваленті фонд становить понад 76314

примірників, в його основі навчальна

література – 57999 екземплярів. Для

забезпечення інформаційних потреб

студентів та викладачів фонд бібліотеки

систематично поповнюється новими

книжками та періодичними виданнями –

все це дає змогу забезпечувати основний

читацький попит.



Загальний книжковий фонд: 76314 

примірників;

Кількість користувачів: 4254;

Кількість відвідувань: 93000;

Читаність: 32,9%;

Книгозабезпеченість: 35,8%;

Книгозабезпеченість підручниками: 21,6%;

Обертаність: 1,83%.

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРАХ



Для забезпечення
інформаційних потреб
користувачів діє довідково-
бібліографічний апарат
бібліотеки, який включає
систематичний і алфавітний
каталоги, різноманітні
картотеки, а також
здійснюється бібліографічна
обробка документів з
використанням програмного
забезпечення АБІС ІРБІС-64,
на базі якої створено
електронний каталог. До
електронного каталогу
введено… записів обігового
фонду бібліотеки.

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ



Працівники абонементу здійснюють:

- роботу по забезпеченню підручниками та науково-
популярною літературою користувачів бібліотеки;

- обробляють нові надходження літератури;

- ведуть електронний каталог в автоматизованій 
системі  «ІРБІС - 64»;

- редагують паперові каталоги та картотеки;

- проводять масову роботу:  розробляють книжкові 
виставки, організовують літературні вечори тощо.

ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ: 

АБОНЕМЕНТ



Абонемент запрошує студентів та викладачів, а також
працівників коледжу відкрити для себе привабливий
книжковий світ. Відділ абонементу надає можливість
своїм користувачам отримати зі своїх фондів видання
для роботи та дозвілля за межами бібліотеки.



Працівники читального залу здійснюють:

- роботу по забезпеченню користувачів бібліотеки
рідкісною літературою або тією, що знаходиться в
бібліотеці в малій кількості ;

- обробляють нові періодичні видання, ведуть
систематичну картотеку статей періодичних видань;

- ведуть електронний каталог в автоматизованій системі
«ІРБІС - 64»;

- проводять масову роботу: розробляють книжкові
виставки, організовують літературні вечори тощо.

ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ: 

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ



Бібліотека - мій бальзам

Пірнаю я у море книг,

І насолоду з цього маю,

Бібліотека - мій бальзам,

Який я розумом сприймаю.

Бібліотека - світ знання,

Тож люди йдуть щодня до неї.

В ній і почуття,

Поради є і є ідеї.

Бібліотека - мій бальзам,

Життя своє їй присвятила.

Вона мені, як рідний дім,

Завжди жадана, люба, мила.

В. Нижеголенко

Бібліотека ЖАТК для своїх 

користувачів не лише спосіб 

отримати інформацію, а й місце для 

зустрічі з друзями



Надихнутись 
прекрасним дають 
змогу різнопланові 

масові заходи у 
бібліотеці



Важливою складовою у діяльності бібліотеки ЖАТФК є 
організація та проведення різноманітних 

масових заходів щодо просвіти та дозвілля. У 
ролі сценаристів здебільшого 

виступають самі бібліотекарі та викладачі коледжу.



Бібліотека ЖАТФК – це не тільки зібрання книжок. 
Це величезний світ соціальних комунікацій, центр 
культурного спілкування та творчого розвитку, 
інформаційний та освітній центр для користувача.



На сучасному етапі соціальні мережі для
бібліотекарів, які професійно підходять до
проблеми задоволення запитів своїх
читачів, цифрове середовище стало
надійним партнером та помічником.
Найбільша у світі соціальна мережа
Facebook є унікальною можливістю для
популяризації роботи бібліотеки.
Створивши власний профіль, бібліотекарі
ЖАТФК мають можливість показати
всебічно життя бібліотеки, це віртуальне
середовище допомогає нам, бібліотечним
працівникам, не лише розкрити
різноплановість своєї роботи, а й через
фото та відео- матеріали створити та
постійно підтримувати більш приязний
імідж бібліотеки, який виокремлював би її
поміж інших учасників віртуального
простору.

БІБЛІОТЕКА ЖАТФК В ЦИФРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ: FACEBOOK



Серед нових і досить популярних форм
бібліотечної комунікації з користувачем
є створення та використання в роботі
бібліотек YouTube каналу. В будь-який
момент користувач може зайти на
бібліотечний YouTube канал і
переглянути фрагменти (або повністю)
міроприємств, які проводились у
бібліотеці.

БІБЛІОТЕКА ЖАТФК В ЦИФРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ: YouTube КАНАЛ



Сторінка на сайті коледжу забезпечує
дистанційне спілкування користувача з
бібліотекою не лише через викладену на
ньому бібліотекарями інформацією, а й,
наприклад, через такі закладки як: «Задай
питання бібліотекарю» чи «Спитай у
бібліотекаря». Такі закладки надають змогу
читечеві отримати потрібну йому
інформацію, не виходячи з дому, а саме: чи є
на даний час у фонді потрібна йому книжка,
хто є автором того чи іншого літературного
твору, який шифр будь-якої галузі знань;
науковці можуть звернутись з проханням
виставити шифр УДК на статтю чи наукову
працю – все це дає змогу кожному відчути,
що він може розраховувати завжди на
допомогу бібліотекаря, що він не
проігнорований, він почутий, його цінуть і
завжди йому раді в стінах бібліотеки.

БІБЛІОТЕКА ЖАТФК В ЦИФРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ: СТОРІНКА НА САЙТІ 

КОЛЕДЖУ



Основним є те, щоб в гонитві

за читачем, не загубити його

ж інтелект, не замінити йому

друковану книгу на

віртуальний об’єкт. Весь

інформаційний ресурс має

бути використаний

бібліотечними працівниками

під таким ракурсом, щоб

викликати інтерес саме до

друкованого документу:

книги, газети, журналу.

Через певні форми подачі

матеріалу викликати

зацікавленість у користувача

до традиційних джерел

інформації, заінтригувати

його, заманити у бібліотеку.

СПІВПРАЦЯ БІБЛІОТЕКИ ІЗ 

КОРИСТУВАЧАМИ



Для мене книга – світло 

дня.

Для мене книга – зорі 

ночі...

Моя сім’я, моя рідня,

Мій розум, серце моє, 

очі...

Без книги я не проживу

Вже, як без вирію 

лелека...

Я і крізь вічність оживу

В отім святім: 

бібліотека...

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


