Рік заснування бібліотеки та її історія.
Минуле і сьогодення бібліотеки ДНЗ «ХРЦПОПММ» – це та основа, яка
дозволяє нам професійно працювати і розвиватися.
Бібліотека Центру має два відділення: перше – вул Камишева, 37 - бібліотека ДНЗ
«Харківського поліграфічного центру ПТО»; друге відділення – вул Пушкінська, 87 –
бібліотека Харківського професійного ліцею машинобудування.
Історія бібліотеки ДНЗ «Харківського поліграфічного центру ПТО» (відділення
бібліотеки №1) розпочалася у 1966 році, як структурного підрозділу технічного училища
№ 26 з поліграфічної галузі. Розташовувався корпус по вул. Академіка Павлова, 1.
Спочатку вона займала одну кімнату площею 20 кв.м. Бібліотека обслуговувала
близько 200 читачів. Книжковий фонд бібліотеки на той час складав 2427 примірників.
Першими книгами, прийнятими до фонду бібліотеки були 60 примірників з політичної
економії. Про це свідчить перший запис в інвентарній книзі, який був зроблений 10
листопада 1966 року. Тому саме цей день вважається днем народження бібліотеки.
У 90-х роках відбулися суттєві зміни у складі книжкового фонду. Замість застарілої за
змістом літератури до фонду бібліотеки стали надходити книги з історії України,
народознавства. А з появою нових спеціальностей активізувалася діяльність щодо
комплектації фонду відповідною навчальною, методичною та науковою літературою, яка
забезпечувала вивчення нових дисциплін (професійних та загальноосвітніх).
У 1999 році навчальний заклад переїхав в нову чотирьох-поверхову споруду, яка
розташована по вулиці Івана Камишева‚ 37. Бібліотека отримала 3-х кімнатне приміщення
площею 58 кв. м на 3-му поверсі навчального корпусу. Аналіз роботи бібліотеки показує, що
число її читачів і книжковий фонд невпинно зростав, так на 01.01. 2000 року бібліотека
налічувала 15170 примірників друкованих видань та більше 300 читачів. Маючи вихід до
глобальної мережі Інтернет‚ фонд бібліотеки комплектується в основному електронними
ресурсами‚ що забезпечує потреби навчально-виховного процесу.
На 01.01.2018 р. фонд бібліотеки налічував 18500 екземплярів навчальної, методичної,
технічної, педагогічної, довідкової та художньої літератури.
Відділення №2 бібліотеки ДНЗ «ХРЦПОПММ», яке розташовано по вул. Пушкінської,
87, веде свою історію з далекого 1943 року з відкриттям учбового закладу для дівчат – РУ-5
по вул. Мельникова, 4.
24 серпня 1943 року начальником Головного Управління Трудових резервів при РНК
СРСР П. Москатовим було видано Наказ № 1117 «Об организации специальных
ремесленных училищ», в якому говорилося:
«В исполнение Постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКПБ от 21 августа 1943
года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецких оккупантов», приказываю:
1). Организовать в течении сентября-ноября 1943 года устройства обучения и
воспитания детей … 23 специальных ремесленных училищ по 400 человек в каждом… В том
числе в Харьковской области – 3 ремесленных училища. Из них одно … одно училище для
девочек (радио-училище)».
Наказом № 1138 начальника Головного Управління Трудових резервів від 29 серпня
1943 року «Об установлении наименований, единой нумерации и сроков открытия»
Харківському спеціальному жіночому ремісничому училищу радіосправи було надано номер
«5» и визначено строк відкриття – 25 листопада 1943 року.
Комплектування училища почалося в серпні, а вже 5 вересня 1943 року – Наказом № 2
у по Харківському спеціальному жіночому РУ №5 була відкрита бібліотека, книги для якої
збирали по крихтам. То були книги, які дарували мешканці Харкова, вчителі училища, його
учні та держава: художня література, підручники за загальноосвітніми (учні закінчували 7річну загальноосвітню школу) та спеціальними предметами.

Навчальний корпус на вул.. Мельникова,4.
Наказ про призначення першого бібліотекаря.
Бібліотека розташовувалася в пристосованому приміщенні навчального корпусу.
Наказом № 279 від 02.06.1945 року, з метою покращення обслуговування учнів училища,
було встановлено часи роботи бібліотеки: з 8 до 13 години та з 18 до 21 години, у неділю – з
9 до 13 години та з 15 до 19 години, вихідний – понеділок.
Підручники та іншу необхідну літературу заборонялося виносити за межі училища, її
можна було використовувати лише в приміщенні навчального корпуса або гуртожитку.
Підручники одного і того ж найменування учням вдруге (або декілька екземплярів) не
видавалися. Підручників для загальноосвітніх предметів та спеціальної підготовки було дуже
мало, тому вони видавалися заступнику директора училища з навчально-виробничої
діяльності, який потім розподіляв їх серед учнівських груп.
Якщо учень жив у гуртожитку, то підручники він отримував у вихователя гуртожитку.
Вихователі, в свою чергу, отримували підручники у бібліотеці під розпис, а потім повертали
у бібліотеку. Для обліку руху підручників існувала «Книга ведомостей выдачи книг».
Видавати книги для використовування на дому дозволялася лише з письмового дозволу
заступника директора з навчально-виробничої діяльності. У разі втрати або крадіжки книг
приймалися невідкладні дії з виявлення причин, винних та повернення втрачених книг.
Бібліотекар повинен був двічі на місяць перевіряти («перерегистрировать») усі видані
підручники «по заранее разработанному графику».
Учні, після закінчення навчання або в разі канікул, були повинні здати отримані книги
у бібліотеку. В Наказі № 211 від 18.12.1944 року говорилося: «Воспитателям, классным
руководителям провести работу по разъяснению учащимся необходимости бережного
отношения к доверенной им государственной собственности, и в частности, к книгам –
источнику знаний. Принять все меры по возвращению в библиотеку, не сданные до сего
времени, книги. Контроль за выполнением возложить на заместителя по материальной части
и завуча».
У 1973 році училище (тепер вже його назва – ПТУ №5, в ньому займаються вже, також,
і хлопці, а не лише дівчата) переїжджає у новий корпус по вулиці Пушкінській, 87 де
бібліотека розташовується на першому поверсі навчального корпусу у спеціальному
приміщенні з абонементом, читальною залою, книгосховищем (абонемент – площа 15,7
кв.м; читальна зала – площа 65,8 кв.м на 50 місць; книгосховище – площа 48,6 кв.м)
Зараз у читальному залі знаходиться комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон, проектор
та екран, багатофункціональний пристрій (принтер, ксерокс, сканер).
На 01.01.2018 р. фонд бібліотеки – 28962 екземплярів навчальної, методичної,
технічної, педагогічної, довідкової та художньої літератури.
У 2017 році бібліотека здійснювала підписку періодичних видань по усім напрямкам
діяльності навчального закладу: 31 екземпляр (газети, журнали, книги, електронні видання –
диски) на загальну суму 23639,96 грн.

Тематика комплектування фонду бібліотеки: підручники із загальноосвітніх та
спеціальних предметів, спеціальна технічна література по машинобудуванню, педагогіці та
методиці викладання.
Користувачі бібліотеки мають можливість отримати для використання у читальному
залі ще й електронні ресурси фонду:
• електронні текстові аналоги друкованих видань (підручники із загальноосвітніх та
спеціальних предметів, методична література, енциклопедії, стандарти, програми);
• «Нормативно-правове регулювання професійно-технічної освіти в Україні»
(електронний варіант);
• «Офіційний вісник України» (електронний варіант);
• нормативні акти з охорони праці (додатки до журналу «Довідник спеціаліста з
охорони праці»);
• електронні додатки до журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», у
якому надаються матеріали на допомогу викладачам загальноосвітніх предметів.
Бібліотека – неодноразовий переможець професійних конкурсів (обласних та
республіканських):

у 2003 році за результатами обласного конкурсу-акції «Розвиток бібліотеки –
інвестиції в інтелектуальний потенціал навчального закладу» бібліотека зайняла
3-тє місце;

у 2008 році – переможець І етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу
«Бібліотекар професійно-технічного навчального закладу 2008 року» в номінації
«Бібліотекар міських професійно-технічних навчальних закладів»;

у 2008 році за результатами Всеукраїнського конкурсу «Бібліотекар професійнотехнічного навчального закладу 2008 року» – ІІ місце у номінації «Бібліотекарі
міських професійно-технічних навчальних закладів»;

у 2010 році – лауреат І етапу (обласного) Всеукраїнського огляду-конкурсу
«Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу у формуванні
професійної компетентності робітничих кадрів» в номінації «Бібліотекарі
ПТНЗ»;

у 2010 році за результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу «Роль бібліотеки
професійно-технічного навчального закладу у формуванні професійної
компетентності робітничих кадрів» – переможець, нагороджена Дипломом І
ступеня.

Переможець обласних професійних конкурсів, починаючи із 2004 року.
Майже щорічно, починаючи із 2000 року, у читальному залі бібліотеки проводилися
обласні семінари та школи передового досвіду для бібліотекарів системи ПТНЗ.
При бібліотеці з 2000 по 2017 рік працював естетичний клуб «Свіча», в якому
займалися щорічно до 30 учнів. Організаторами та керівниками естетичного клубу були
викладач світової літератури Білоконєва Майя Миколаївна та провідний бібліотекар Кохно
Єлізавета Іллівна. Також при бібліотеці до 2017 року працював гурток «Ми – Харків'яни».
Робота бібліотеки регулярно висвічувалася у засобах масової інформації методичного
центру ПТО у Харківської області, республіканських та місцевих виданнях.
У 2007 році НМЦ ПТО у Харківської області випустив буклет із узагальненням
діяльності роботи бібліотеки (Коропець О.М. Робота естетичного клубу в бібліотеці
Харківського професійного ліцею машинобудування : з досвіду роботи / О.М.Коропець,
методист НМЦ ПТО у Харківської області. – Харків : НМЦ ПТО, 2007. – 24 с.)
Бібліотека обслуговувала та обслуговує учнів, викладачів, майстрів виробничого
навчання, працівників навчального закладу та працює у тісному контакті із педагогічним
колективом.
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