Бібліотека – це дім, де живе книга. Без пристрасті до книги
людині недоступні культура сучасного світу, інтелектуальне і
емоційне вдосконалення. Тому жоден навчальний заклад не може
існувати без власної бібліотеки.
Разом з тим, як складалась історія КЗОЗ «Куп’янський
медичний коледж ім. Марії Шкарлетової», зростала та формувалась
його бібліотека. Сьогодні фонд бібліотеки налічує понад 30 тисяч
екземплярів, переважну більшість складає література медичного
профілю.
Справжніми помічниками та порадниками
на шляху до вершин знань і мудрості народу є
бібліотекарі. Кожен бібліотекар – це втілення
цілої бібліотеки – джерела цінних ідей,
скарбниці світлих думок. У нашій бібліотеці
працює невеликий, але дружний колектив,
готовий завжди прийти на допомогу студентам та
викладачам
у
інформаційному
забезпеченні
навчально-виховного процесу, а також знайде
літературу
для
культурного
дозвілля
та
інтелектуального розвитку будь-якого читача.
Наша бібліотека складається з абонементу та
читального залу. На абонементі читач
проходить реєстрацію та ознайомлюється з
правилами
користування
бібліотекою,
студенти
отримують
комплекти
на
навчальний рік, згідно з навчальним
планом, художню літературу для занять або
дозвілля.
У

читальному
залі для читачів
обладнано
18
робочих місць, де

можна попрацювати з періодичними та довідковими виданнями, а
також з літературою, яка не видається додому.
Бібліотека бере активну участь у культурно-просвітницькому
житті коледжу. Одним з головних напрямків бібліотечноінформаційної діяльності є книжкова виставка. Сьогодні це
настільки обов’язкова форма популяризації літератури до якоїсь
певної дати чи події в суспільстві, що сприймається просто як
частина бібліотечного інтер’єру.
2014 рік – Рік Тараса Шевченка в
Україні. Тому протягом року на
абонементі та в читальному залі
бібліотеки діє виставка «Ми славимо
твоє ім’я», присвячена Великому
Кобзарю українського народу, людині
незламного духу, ніжному і тонкому
лірику та непримиримому борцю проти
будь-якого гноблення, кріпаку і академіку – в одній особі.
Також в читальному залі бібліотеки оформлена постійно
діюча фотовиставка, присвячена подвигу українського народу під
час антитерористичної операції на
Сході України. Для організації
виставки були використані електронні
версії
фотоматеріалів
із
сайту
Національного
військовогоісторичного музею України, а
бібліотекарями
були
підібрані
відомості про внесок і допомогу простих
людей у спільну справу.
Перша виставка, яка відкрила новий
навчальний рік в коледжі, мала назву «Наш
рідний коледж», метою цієї виставки було
ознайомити студентів нового набору з

навчальним закладом, в якому вони будуть навчатися. На виставці
були представлені матеріали, присвячені історії та сьогоденню, а
також досягненням та звершенням коледжу на рівні регіону та
України.

Цього року вересень багатий на ювілеї у літературному житті.
245 років від дня народження
засновника сучасної літературної
мови, поета письменника-драматурга
І.П. Котляревського (9.09); 120 – від
дня
народження
українського
письменника, художника, кіномитця
О.П. Довженка (10.09); 150 років від
дня
народження
поетареволюціонера П.А. Грабовського
(11.09); 150 років від дня народження українського письменника,
перекладача і громадського діяча М.М.
Коцюбинського (17.09); 85 років сучасному
поету-пісняру Д.В. Павличку. Об’єднавши ці
святкові події, бібліотекарями була створена
виставка «Українські письменники - ювіляри»,
яка була поділена на дві частини. Перша
частина
виставки,
присвячена
І.П.
Котляревському,
О.П.
Довженку,
П.А.
Грабовському, була виїзною та проходила на
другому поверсі навчального корпусу, усі
бажаючі мали змогу переглянути матеріали виставки. Групи Ф-11,
М-11, Ф-17 зробили газети та малюнки, присвячені письменникам.
Друга частина проходила у читальному залі бібліотеки, об’єднавши
імена М.М. Коцюбинського, Д.В. Павличка; всі бажаючі мали
змогу переглянути матеріали славнозвісних титанів української
літератури.

Також
бібліотека
проводить
культурно-масові заходи, згідно з
планом виховної роботи коледжу та
планом роботи бібліотеки. В цьому році,
напередодні
Всеукраїнського
дня
бібліотек, була проведена вікторина
«Сучасна бібліотека». У вікторині брали
участь студенти першого курсу «Медсестринського відділення»
(М-11, М-12). У ході живої дискусії обговорили питання «Якою має
бути сучасна бібліотека?» та згадали видатних діячів, імена яких
були пов’язані з бібліотечною справою. Студенти зацікавлено і
активно висловлювали власні думки.
Сама вікторина була поділена на три частини: питання з
бібліотечної
справи,
питання
з
літератури, запитання, підготовлені
групами одна одній. У чесній боротьбі
першість завоювали студенти гр. М-11.
Вони були нагородженні почесною
грамотою як переможці. Студенти гр.
М-12 отримали грамоту «За активну
участь у вікторині».
Літературний вечір «Великий життєлюб»
13 листопада 2014 р. великому життєлюбу українському
письменнику-гумористу Остапу Вишні виповнилося б 125 років.
Саме цього дня в лекційній аудиторії для чотирьох груп (А-17,
М-11, Ф-11, Ф-12) на базі читальної зали коледжу було проведено
літературний вечір «Великий життєлюб». Студенти ще раз згадали
біографічні відомості про Остапа Вишню, особливості його
творчості, інсценували уривки з гуморесок письменника, співали
пісні, брали участь у вікторині. Активні учасники заходу були
відзначені похвальними грамотами.

Є нагода подякувати всім студентам, які доклали зусиль, щоб
захід відбувся, а саме: Наталії Денисенко, Світлані Панкратовій (М11); Дмитру Дородниху, Аліні Кузьменко, Вікторії Скрипці,
Владиславу Кузьміну, Олені Громозді (А-17); Володимиру
Пономарьову, Сергію Ткаченку, Микиті Куропатенку, Вадиму
Шахову (Ф-11), Тетяні Кормилець, Андрію Коліснику (Ф-12) і
Анастасії Голобородько (Ф-31).

Голодомор
22 листопада відзначається Всеукраїнський День пам’яті
жертв голодомору. Наш коледж не залишився байдужим до цієї
події. Тому, щоб вшанувати пам'ять жертв, визначити масштаби
трагедії українського народу, працівниками бібліотеки для
студентів 1, 2, 3, курсів було організовано виховну годину «Пам'ять
серця». Метою проведення цього заходу - є виховання у студентів
етнонаціональних, полі культурних, загальнолюдських цінностей,
як основи формування громадянина – патріота України,
формування та розвиток історичної пам’яті поколінь.
В організації виховної години, активну участь прийняли
студентки групи М-11 Панкратова Світлана, Денисенко Наталя,
Юр’єва Анна. На заході були представлені слайди та
відеоматеріали присвячені голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні.

В читальній залі діяла тематична
виставка «Голодомор 1932-1933 рр.»

