Рік заснування бібліотеки та її історія.
Бібліотека розпочала функціонувати з 1966 року, як структурний підрозділ
технічного училища № 26 з поліграфічної галузі.
Спочатку вона займала одну кімнату площею 20 кв.м. Бібліотека
обслуговувала близько 200 читачів.
Книжковий фонд бібліотеки на той час складав 2427 примірників.
Перші книги, прийняті до фонду бібліотеки - 60 примірників політичної
економії.
Перший запис в інвентарній книзі був зроблений 10 листопада 1966 року 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.
З появою нових спеціальностей активізувалася діяльність щодо
комплектації фонду відповідною навчальною, методичною та науковою
літературою, яка забезпечила вивчення нових дисциплін.
Також бібліотека почала комплектуватися і підручниками з
загальноосвітньої підготовки.
Аналіз роботи бібліотеки показує, що число її читачів і книжковий фонд
невпинно зростав, так на 1.01. 2000 року бібліотека налічувала 15170
примірників друкованих видань та більше 300 читачів.
У 1999 році навчальний заклад переїхав в нову чотирьох-поверхову
споруду‚ яка розташована по вулиці Івана Камишева‚ 37. Бібліотека отримала 3
кімнатне приміщення площею 58 кв.м. на 3-му поверсі. А в 2003 році ПТУ-26
змінює статус на «Харківський професійний поліграфічний ліцей». В 2011 році
змінює назву на ДНЗ «Харківський поліграфічній центр ПТО».
В 2018 році за наказом №17 від 11.01.2018 відбулося перейменування на
ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних
медіатехнологій та машинобудування» у зв′язку з приєднанням Харківського
професійного ліцею машинобудування. Відбулася реорганізація бібліотеки
нашого навчального закладу‚ змінилася структура бібліотеки.
На сьогоднішній день бібліотека має два книгосховища, два абонемента
дві читальні зали. Книгосховище‚ абонемент №2‚ читальна зала №2
знаходяться в навчальному корпусі за адресою вул. Пушкінська‚ 87.
Фонд бібліотеки на 01.01.2018 р. становить 46462 примірників
друкованих видань. Кількість читачів становить – 480.
Маючи вихід до глобальної мережі Інтернет‚ фонд бібліотеки
комплектується в основному електронними ресурсами‚ що забезпечує
навчально-виховний процес.
Минуле і сьогодення нашої бібліотеки - це та основа, яка дозволяє нам
професійно працювати і розвиватися.

