Бібліотека Новоушицького коледжу
Подільського аграрно – технічного університету
Бібліотека Новоушицького коледжу ПДАТУ заснована у 1930 році
колективом викладачів технікуму. 1930-1940 рр. – це був період
становлення учбового закладу за рахунок власних книг викладачів. Фонд
бібліотеки становив 400 екземплярів книг, нараховувалось 100 читачів. .
В роки Великої Вітчизняної війни в приміщенні технікуму знаходилось
німецьке командування. Особливо цінні книги взяли на зберігання
викладачі: Воронов В.К., Головецька С.О.
В повоєнний період робота технікуму поступово відроджувалась, нове
покоління студентів жагуче взялось до знань. Саме в цей бурхливий час
бібліотеку очолювала Галина Вона налагодила облік і систематизацію
книжкового фонду та всі напрямки роботи бібліотеки.
Згодом, у 1952 році бібліотеку очолила Чебанюк Рімма Артемівна.

Фронтова медсестра з іще незагоєними душевними ранами війни,подальшу
свою трудову діяльність присвятила бібліотечній справі. Вона була здібним
організатором, громадським діячем, людиною неспокійної вдачі із щирими

людськими якостями, чим і заслужила великої поваги в колективі технікуму
та серед громадськості селища.
За період розвитку бібліотеки з року в рік покращувався її
матеріальний стан, приходилося змінювати приміщення на більш просторіші.
У 1988 році бібліотека перейшла в нове типове приміщення з просторим
книгосховищем і читальним залом на 90 місць.
Суттєвих змін зазнала вся робота бібліотеки: інформаційно –
бібліографічна, масова, індивідуальна. Бібліотечний фонд був
доукомплектований підручниками для студентів нових спеціальностей,
поповнився штат працівників.
Бібліотекар – професія, яка захоплює особливих людей:
духовних,освічених і самовідданих. Саме такою прийшла в колектив
технікуму молода і енергійна Коварик Люба Яківна. Вона більше тридцяти
років присвятила себе бібліотечному обслуговуванню читачів .Її внесок у
розвиток бібліотеки технікуму вагомий і безсумнівний, за що неодноразово
була відзначена грамотами,подяками

У нових умовах розвитку ринкової економіки України за період 2000 –
2010 р.р. технікум розширив свою діяльність, випускаючи спеціалістів для
газової, дорожньої та лісової галузей. Динаміка змін в діяльності учбового
закладу вимагає від працівників бібліотеки більш повного, оперативного і
якісного інформування навчально – виховного процесу та виробничих
ділянок. З цією метою в бібліотеці почалось впровадження комп’ютерних
технологі.
За 85 років існування технікуму бібліотекою обслужено понад 12 тис.
випускників.

Нині фонд бібліотеки становить 48038 примірників книг. Широкому і
всебічному використанню бібліотечного фонду сприяє довідково –
бібліографічний апарат та інформаційна діяльність. Щорічно
організовуються книжкові виставки, відкриті перегляди літератури , дні
спеціаліста, дні інформації та інші різноманітні масові заходи. Двері
бібліотеки відкриті для читачів з 8.00 до 1800 години вечора.
Сьогодні фондами бібліотеки користується 800читачів за єдиним
читацьким квитком, видається понад 60 тис. книг і періодичних видань.
Працівники бібліотеки удосконалюють традиційну систему інформаційного
забезпечення навчально - виховного процесу.Поряд із інформацією на
паперових носіях, читачі широко користуються послугами Інтернет.
Перехід бібліотеки на нові електронні технології - не просто питання
вдосконалення роботи, а зміна місії та ролі бібліотеки : читачі мають змогу
знаходити та використовувати необхідні документи як в Україні так і в
світових інформаційних потоках. Колектив бібліотеки завжди у пошуку
нових форм і методів роботи, що їх вимагає час і молоде покоління.
На сьогоднішній день бібліотеку очолює бібліотекар вищої категорії з 40
літнім стажем Василенко Любов Леонідівна. До складу колективу бібліотеки
входять бібліотекар читального залу Мельниченко Г.В, бібліотекар
абонементу Михальська Л.М.
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