5. Наявність комп’ютерного обладнання:
Комп’ютери

1

МФО

1

6. Повна назва бібліотеки: Бібліотека ВП «Коледж Луганської державної
академії культури і мистецтв»
7. Поштова адреса бібліотеки: поштовий індекс 92905
Луганська обл..
Кремінський район
м. Кремінна, пр-т Дружби 1.
адреса електронної пошти:

–

адреса сайту в Інтернеті:

–

тел.:

–

8. Історична довідка про бібліотеку:
Коледж є нащадком і прямим спадкоємцем трьох творчих навчальних
закладів, які в різні роки з'являлися в Луганську. Дата заснування коледжу
сягає корінням у 1927 рік, коли за рішенням Донецького обласного
управління професійно-технічної освіти на базі ізостудії заводу імені
Жовтневої Революції була організована профшкола малювання та живопису.
Своє сучасне обличчя навчальний заклад набуло наприкінці XX століття, в
1997 році, коли на базі трьох установ Міністерства культури України:
училища культури, музичного і художнього - створюється коледж культури і
мистецтв.
Згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 25 червня
2011 р. № 480/0/16-11 встановлено, що Луганський державний інститут
культури і мистецтв є правонаступником усіх майнових і немайнових прав і
обов’язків Коледжу, у тому числі і в частині надання освітніх послуг.
Луганська державна академія культури і мистецтв відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.04.2012р. №210-р «Про

реорганізацію Луганського державного інституту культури і мистецтв»
реорганізована з Луганського державного інституту культури і мистецтв.
Відповідно до наказу Луганської державної академії культури і мистецтв
№5 від 27 листопада 2014р. «Про організацію освітнього процесу у Коледжі
Луганської державної академії культури і мистецтв» та згідно з рішенням
Кремінської районної ради шостого скликання, «Про надання дозволу на
розташування коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв на
базі комунальних установ Кремінського району» №53/36 від 18 грудня
2014р., установлено, що до завершення збройного конфлікту на території
міста Луганськ та Луганської області Коледж Луганської державної академії
культури і мистецтв проводить свою освітню діяльність на базі КУ ПЗОВ
«Мрія» та використання матеріальної бази комунальних установ закладів
освіти і культури міста Кремінна та Кремінського району.
Бібліотека існувала у всіх відділення Коледжу з моменту його
заснування.
Відповідно до вище зазначених подій в місті Луганськ та Луганській
області, бібліотека в складі Коледжу в 2015 році розпочала своє відновлення.
Станом на 1 січня 2015року фонд бібліотеки складався лише з електронних
видань (636 прим.)
З 15 січня по 31 липня 2015р. в бібліотеці працює лише провідний
бібліотекар Верховод Ю.В. З 1 серпня 2015р. по теперішній час завідучкою
бібліотеки працює Мєзєнцева А.В.
На 1 вересня 2019 року загальний фонд бібліотеки становить 3874
примірників.
9. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки:
Положення про бібліотеку
Правила користуванням бібліотекою
Паспорт бібліотеки
Посадові інструкції

Планово-звітна документація бібліотеки: Річні плани, звіти
10. Загальна площа бібліотеки: 15м2
11. Відомості про завідувачку бібліотеки:
Прізвище, ім’я, по батькові:

Мєзєнцева Анастасія
Володимирівна

Стаж

8 років

Освіта

вища (фахова)

12. Відомості про штат і структуру бібліотеки:
Загальна чисельність

1

працюючих у бібліотеці
З них наукових кадрів (усього)

-

З них докторів кандидатів

-

Бібліотечних працівників

1

Технічний персонал

-

З них працюють:
на повну ставку

1

на 0,75 ставки

-

на 0,5 ставки

-

на 0,25 ставки

-

за сумісництвом

-

Структура бібліотеки: абонемент та читальний зал (об’єднані)
13. Науково-дослідна діяльність співробітників бібліотеки:
Кількість публікацій (усього)
З

них

тематика)

фахових

1

(бібліотечна 1

Монографії, посібники, довідники

-

Бібліографічні покажчики

5

Статті
Тези
Методичні рекомендації
Інших
14.Вік працівників:
До 20р.

–

21 – 30

1

31 – 40

–

41 – 50

–

51 – 60

–

61 – 70

–

Старше 70р.

–

15. Освіта бібліотечних працівників:
Фахова:
Повна вища

1

Вища не фахова

–

Середня спеціальна фахова

–

Середня спеціальна не фахова

–

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки:
Кількість працівників

1

Місце проходження і рік

Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв, 2019р.

16. Стаж роботи працівників бібліотеки (загальний):
до 5 р.

–

5-10р.

1

10-20р.

–

понад 20р. –
У т.ч. стаж бібліотечної роботи:
до 5 р.

–

5-10р.

1

10-20р.

–

понад 20р. –
17. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки:
Факс

–

Телефон

–

МФО

1

комп ’ютери

1

доступ до Інтернету

так

18. Наявність програмного забезпечення автоматизації бібліотечних процесів
( “ Бібліотека “, “ ІРБІС “, “ Марк “та ін. ) – відсутні
Кількість АРМів –
З них функціонують –
19. Облікова документація бібліотеки:
- Книга сумарного обліку бібліотечного фонду
-

Книга

сумарного

обліку

підручників

та

навчальних

посібників

бібліотечного фонду
- Книга інвентарного обліку бібліотечного фонду
- Книга інвентарного обліку аудіовізуальних документів та електронних
видань
- Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на зміну загублених
- Зошит обліку журналів
- Зошит обліку газет

20. Відомості про бібліотечний фонд:
Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2019р.)

3874

з нього за видами:
книги та брошури

993

періодичні видання

1059

підручники

569

нотні видання

39

аудіовізуальні документи

9

електронні видання

636

21. Класифікаційні системи, які використовуються в роботі:
Універсальна десяткова класифікація (УДК).

Завідувачка бібліотеки

А.В. Мєзєнцева

