
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Наявність комп ’ ютерного обладнання :  

 комп ’ ютери          2 

 принтери                 - 

            сканери                   - 

6.  Повна назва бібліотеки: Бібліотека   Ерастівського коледжу ім. 

Е. К. Бродського  ДДАЕУ 

 

7. Поштова адреса бібліотеки:  поштовий індекс    52150 

    Дніпропетровська обл. 

    П’ятихатський  район. 

    смт. Вишневе, вул. Мічуріна 1. 

    адреса електронної пошти:            - 

    адреса сайту в Інтернеті:          - 

    факс:                                                 - 

 

 

8. Історична довідка про бібліотеку: 

    Ерастівський коледж  ім.Бродського ДДАЕУ був заснований 7 

листопада 1899року, як нижча сільськогосподарська школа 1 – го 

розряду , на 40 десятинах землі, пожертвуваних  статським 

радником Ерастом Константиновичем Бродським 

Верхньодніпровського повіту Екатеринославської  губернії при селі 

Комісарівка. Ми сподіваємося, що й бібліотека існувала з 1899 

року. Так з архівних документів водно, що бібліотека 

функціонувала вже в 1911р. “ При училище организуются учебно – 

воспитательные учреждения: библиотека, кабинеты, лаборатории” 

(Отчет  о состоянии Губернского Земства в 1911 году, с 1-го 

сентября по 31-е декабря ст.14)  знаходиться в музеї коледжу. 

В 1911р.  Верхньодніпровська  школа була реорганізована в  

Верхньодніпровське  середне с-г училище. На базі училище в 

1920р. було створено Криворізький інститут рослинництва, а в 

1930р його перевели до Одеси. 

1-го січня 1923року  Верхньодніпровське  середне с-г училище 

було реорганізовано в Ерастівський с-г технікум. 

 Очолювали бібліотеку перші завідувачі   Юрко Т. Г, Коваленко К. 

Є., Падалко О. М., Круть О. М. , Турчина О. О., Блажко О. І., 

Антонова К. П, Лазаренко В. І. Кажгалієву О. Я., Ткаченко О. І., 

Шевченко Н. Я. 

 



   На 1.01.1985р. загальний фонд бібліотеки складав 77617 прим. 

 З 2013р зав бібліотекою працює Пахуча І. А. В нашій бібліотеці 

збереглися підручники, яким більше 115 р. Це  підручники з 

унікального фонду нашої бібліотеки їх 1570 прим.  Заг. фонд. 

бібліотеки  становить 43352 примірників.   

 

9. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки: 

 

    Положення про  бібліотеку 

    Правила користування бібліотекою 

    Паспорт бібліотеки 

    Посадові інструкції 

    Планово-звітна документація бібліотеки:  Річні плани, звіти. 

 

10. Загальна площа бібліотеки:      272м2 

       Площа читального залу:           136м2 

 

 

11.  Відомості про завідувача бібліотеки: 

Прізвище, ім ’я, по батькові:             Пахуча Інна Анатоліївна 

          Стаж                                                       14років 

Освіта                                                    середня спеціальна     

 фахова 

 

12. відомості про штат і структуру бібліотеки: 

 

Загальна чисельність працюючих у бібліотеці      2 

 З них наукових кадрів ( усього )                             - 

 З них докторів      кандидатів                                  - 

 Бібліотечних   працівників                                     2  

 Технічний персонал                                                - 

З них працюють: 

  на повну ставку                                                      2 

 на 0, 75 ставки                                                        - 

 на 0,5  ставки                                                          - 

 на 0,25ставки                                                          - 

 за сумісництвом                                                     - 

 

Структура  бібліотеки:  абонемент та читальний зал .  



13. Науково – дослідна діяльність співробітників бібліотеки: 

  Кількість публікацій  (усього )                - 

  З них фахових ( бібліотечна тематика )  - 

          Монографії, посібники,  довідники        - 

          Бібліографічні  покажчики       3 

          Статті                                          - 

           Тези                                            - 

  Методичні рекомендації          -                 

           Інших                                        - 

 

14.    Вік працівників: 

 до 20р                  - 

 21 -30                   - 

          31- 40                    

 41 – 50                 2 

 51 -60                   - 

          61- 7                     - 

         старше 70р           - 

 

15. Освіта бібліотечних працівників: 

         Фахова: 

         Повна вища                                      - 

Вища не фахова                              - 

Середня спеціальна фахова           1 

Середня спеціальна не фахова      1 

         Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки: 

Кількість працівників                     2 

Місце проходження і рік             Київ. Інститут післядипломної 

                                             освіти, 2010р та  2013р.  

16. Стаж роботи працівників бібліотеки ( загальний ) : 

до 5р                                                  

5 – 10р 

10-20 1 

понад 20      1 

      у т. ч. стаж бібліотечної роботи:  

         до 5р                                                  

5 – 10р 

10-20  1 

       понад 20        1    



17. Матеріально – технічне забезпечення бібліотеки: 

       факс                                       - 

       телефон                                 - 

       ксерокс                                  - 

       комп ’ютери                         2 

       доступ до Інтернету           так 

       принтери                               - 

       сканери                                 - 

 

18. Наявність програмного забезпечення автоматизації бібліотечних                    

процесів  ( “ Бібліотека “, “ ІРБІС “, “ Марк “та ін. )      відсутні 

 Кількість  АРМів    - 

 З них функціонують - 

 

19. Облікова  документація бібліотеки: 

- Книга суммарного обліку  документів 

- Книга інвентарного обліку  бібліотечного  фонду 

- Книга інвентарного обліку  періодичних видань 

- Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на    

 зміну  загублених 

 

20.  Основні показники діяльності бібліотеки: 

 

 Бібліотечний фонд            43386 

          з нього за видами: 

          книги та брошури             41777 

 періодичні видання           3549 

 підручники                         30390 

          документи на електронних носіях   60 

 

Книгозабезпеченість           45,1 

Обертаність фонду              0,5 

 

21.    Оплата періодичних видань ( усього )   673грн 58коп. 

у т. ч. із позабюджетних джерел фінансування 673грн 58коп        

                  

 

 

 



22. Робота з користувачами: 

      Загальна кількість користувачів, у т.ч. віддалених   1655 

       Кількість книговидач, прим.                                       31949 

        ут.ч. 

 

                

23. Класифікаційні системи, які використовуються в роботі: 

       ББК. 
 

24. Створено і діє електронний каталог ( ЕК ), бази даних ( БД ), які 

ним генеруються: 

 

Власні    - 

        Придбані   БД ( кількість і їх назва )  - 

З них міжнародних    - 

Рік створення             - 

Кількість записів до ЕК   - 

 

 

 


