Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"

Інформація про бібліотеку
Назва – Інгульська сільська бібліотека-філія Баштанської ЦБС
Розташована на території Інгульської сільської ради у приміщенні сільського Будинку
культури, в якій працюють завідувач та бібліотекар. Книгозбірня є найбільш доступним,
культурним закладом для місцевої громади і виконує чимало місій. Це своєрідний
довідковий, інформаційний та освітній центр. Сьогодні вона стала центром духовного
спілкування, серцем усієї місцевої громади.
Бібліотека обслуговує - 1038 читачів, в тому числі дітей - 252, юнацтва - 152. Річна
книговидача складає - 18939 екземплярів. Бібліотечний фонд налічує-19182 примірників.
Робота бібліотечного закладу спрямована надудосконалення інформаційного ресурсу;
урізноманітнення традиційних та впровадження інноваційних форм роботи, задоволення
інформаційних запитів і потреб; виховання глибоких патріотичних почуттів та шанобливого
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови,
національних цінностей українського народу; розвиток у користувачів творчих здібностей,
формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.
Бібліотека традиційно співпрацює із загальноосвітньою школою, дитячим садком, сільським
Будинком культури, ветеранською організацією, з владними структурами і органами
місцевого самоврядування, сільською громадою. Планово проводить роботу по відзначенню
знаменних, пам'ятних і ювілейних дат письменників та роботу по пропаганді літератури з
національного патріотизму, краєзнавства, екології і валеології.
Завдяки використанню маркетингових підходів, технології фандрейзингу, бібліотека щороку
одержує додаткові ресурсні надходження на передплату періодичних видань від сільської
ради, ТОВ «Богданівський плодорозсадник», фермера Саакяна Х.Г., підприємця Фаріонової
О.В., а в рамках акції «Подаруй бібліотеці книгу» - отримує дарунки книг від своїх
користувачів.
Книгозбірня має три затишні кімнати. Перша– це вхід до бібліотеки, в якій оформлені
куточки : «Бібліотека інформує» та «До уваги жителів села», де в окремих папках-досьє
зібрані рішення виконкому, постанови сесій, розпорядження сільського голови. Також
представлені зразки оформлення субсидій, допомоги на дітей, графіки прийому громадян та
рубрика «Майбутньому пенсіонеру».
В другій кімнаті розташовані зони «Читай місто» та «Інтернет-зона». Потрапляючи до зони
«Читай місто», користувач має змогу зазирнути до вулиць: «Історична», «Поетична»,
«Інформаційна», відвідати площі «Класична», «Читацьких уподобань» та підібрати для себе
необхідну літературу. Остання - третя кімната розділена на зони «Ретро-квартал» та
«Дитячий майданчик».

Завдяки виграному гранту за Міжнародною програмою «Бібліоміст» та за підтримки і
сприяння районної влади й органів місцевого самоврядування статус «сучасна бібліотека»
має і наша Інгульська сільська, яка отримала два комп’ютери, що підключені до мережі
Інтернет, сканер, принтер, навушники, веб-камери.
З появою сучасної техніки, наша бібліотека впевнено увійшла в різноманітні інноваційні
форми соціокультурної діяльності:флеш-моби, бібліоквести, відео-мозаїки, бібліо-шок,
бібліофреші, Online– посиденьки та інші.
Цікаво та змістовно проходять засідання клубу любителів поезії «Перлина», де бібліотекарі
використовують новітні формати своєї діяльності: знайомство з сторінками поетів,
електронне листування з ними, перегляд відеороликів, слухання записів творів поетів. Робота
клубу спрямована на популяризацію ідей національної і світової літератури. Найбільш
вражаючими були такі засідання:
відео-досьє «Грані таланту Великого Кобзаря»,
літературно – музична композиція «Материнська любов –найсвятіша», поетична вітальня
«Поети, які живуть поруч», поетична акварель «Я вибрала долю собі сама…» та інші.
Для дітей працює клуб любителів казок та легенд «Казкове царство». З великим
задоволенням діти відвідують засідання, які проходять у новітній формі: показ
буктрейлерівдо улюблених книг, казкові гостини, літературно-казкові забави, майстер-класи
по виготовленню ляльок-мотанок та виробів із паперу. Велике враження діти отримали від
літературного відео-сніданку «Велика мандрівка по казкам О. Пушкіна», казкового зорепаду
«На гостинну до короля казок», онлайн-посиденьок «Казка вчить добра та правди» та інших.
Центр вільного доступу до Інтернет Інгульської сільської бібліотеки-філії – це сучасна
інформаційна установа, що сприяє професійному та особистому розвитку громадян.
Одним з основних завдань Центру вільного доступу до Інтернет є
оперативного доступу користувачів до різносторонньої інформації

забезпечення

Найчастіше послугами Центру користується
молодь, вона найбільш обізнана в тих
можливостях, які дає Інтернет. Доросла категорія населення також почала розуміти
необхідність в оволодінні навичками роботи як на комп'ютері, так і в світовій мережі.
Діапазон послуг для них широкий: комп'ютерний набір інформації, друк, відправка та
отримання листів по електронній пошті, пошук різнопланової інформації в Інтернеті тощо.
Складовими роботи Центру є проведення різнопланових масових заходів, які проводять
бібліотекари, дозволяють не тільки розширити знання з різних питань, а й сприяють
залученню нових користувачів. Це щорічне відзначення Всеукраїнського дня бібліотек під
гаслом «Бібліотек@ - діалог, культура, мир!», яке проходить на високому рівні і збирає всю
небайдужу громаду; буккросінг «Прочитай книгу – передай іншому»; Тиждень Дитячого
читання «Завітай у світ книжковий, дивовижний і казковий», присвячений Міжнародному
дню дитячої та юнацької книги.
Книгозбірня відзначається увагою до ветеранів праці, воїнів афганців, учасників ліквідації на
ЧАЕС, воїнів-учасників АТО, жінок-берегинь роду. Для них проводяться: година пам'яті
«Афганістан – наша біль і пам'ять», літературна година «Мужність і біль Чорнобиля»,
літературно-музична година «А жінка в світ приходить для краси». Оформлено викладку

літератури та преси «Служимо Україно, тобі», книжкову виставку «Немеркнуче світло
великого подвигу» та інше.
Для підтримки іміджу бібліотечної професії, працівники Інгульської бібліотеки постійно
вивчають фахову літературу, статті фахових журналів, а саме «Бібліотечна планета»,
цікавляться передовим досвідом роботи інших бібліотек з матеріалів періодичних видань та
мережі Інтернет. Освоїли навчання у рамках програми «Бібліоміст» на базі Миколаївського
регіонального тренінгового центру за курсом «Організація та управління змінами у публічній
бібліотеці в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень».
На базі ІЦ бібліотекари Інгульської бібліотеки продовжують поглиблювати свої знання в
області роботи з ПК та Інтернетом. Це створення мультимедійної продукції, робота з
документами різного формату, пошук інформації за різними параметрами, участь у
різноманітних проектах, конкурсах, онлайн – спілкуваннях. Серед них проект «Читаємо,
вивчаємо, шануємо свій рідний край», що проходить у форматі конкурсу бук трейлерів на
книги краєзнавчого характеру. Нами створені бук трейлери: О.Сизоненко «Білі хмари», В.
Кулаков «Річко, річко, яку маєш назву?», Г.Гава «Ромашкова купіль». Започатковано і
проект «Бібліотека йде до вас», у ході якого працівники бібліотеки можуть надати
бібліотечні послуги та ознайомити з новинками літератури за замовленням безпосередньо за
місцем роботи користувачів.
Наша бібліотека-філія, є носієм ідей культурної інтеграції з різноплановими функціями:
інформаційної, освітньої, просвітницької, виховної, рекреаційної.
Основними завданнями Інгульської книгозбірні є:
1. Забезпечення поширеної доступності бібліотечних послуг до користувачів.
2. Задоволення духовних та естетичних запитів користувачів.
3. Формування в суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як осередку культури,
привернення уваги суспільства до її проблем.
4. Виховання в молоді почуття патріотизму, любові до України, рідного краю, почуття
власної гідності.
5. Наближення роботи бібліотеки до потреб сільської громади.
6. Забезпечення інноваційних напрямків діяльності бібліотеки, широке впровадження
нових інформаційних форматів.
7. Зміцнення партнерства та співпраці з органами місцевого самоврядування, сільським
Будинком культури, загальноосвітньою школою, дитячим садком, ветеранською
організацією
8. Розширення кола друзів бібліотеки, удосконалення роботи бібліотечної ради.
9. Проектна діяльність, участь в обласних, районних конкурсах.
10. Фандрейзингова діяльність: пошук позабюджетних коштів на поліпшення
матеріального становища бібліотеки.
Бібліотека на селі – це чи не єдине місце, де кожен житель може реалізувати своє
конституційне право на вільний, рівноправний доступ до найрізноманітнішої інформації,
отримати можливість для безперервної освіти, для гармонійного розвитку своєї особистості.

Наші користувачі творять свою історію успіху
«Ще років десять тому українські товари були не популярні. Розмовляти
українською мовою було не модно, вишиванки носили лише артисти
народних ансамблів українського танцю, а побачити дівчину у віночку –
було не можливо. Тепер, куди не глянь, усе квітує – українська мова дедалі
частіше радує слух, а вишита сорочка ввійшла вже в будні і свята
українців; вінок став незамінним аксесуаром для дівчат», такої думки
була наша активна користувачка Доріна Л. , яка теж мріяла і собі
придбати вишиту українську сорочку, але нажаль вона коштує дуже
дорого. Ліза, не довго думаючи, вирішила вишити її сама і звернулась за
допомогою до Інгульського Центру вільного доступу до Інтернет.
Спочатку вона зареєструвалась на форумах, де її й рекомендували певні
кроки. Вільні від навчання години дівчина наполегливо вивчала
безкоштовні он-лайн уроки вишивання. Результат не заставив довго
чекати – Єлизавета одягнула власноруч вишиту українську сорочку!
Збулася мрія дівчинки, завдяки Інтернет!
Негара Наталія
Я є членом Клубу любителів поезії «Перлина», пишу вірші, пісні. І на
одному із засідань бібліотекари запропонували мені скористатися
безкоштовним Інтернетом і взяти участь в караоке-турнірі «Голос
CityEntertainment». Результат не застав чекати. Я була відібрана у
фінал де зайняла 2-е місце. А ще я була запрошена на запис своєї пісні
у музикальну студію. Так я домоглася двох успіхів відразу – почута і
замічена!
Пархоменко Оксана
Мені потрібно була нова сукня, але бракувало часу на пошуки.
Я вирішила звернутися до бібліотеки де є безкоштовний
Інтернет. Бібліотекарі познайомили мене в соціальній мережі
(раніше я вже була зареєстрована) з Оленою Хомою – Жіночий
одяг. Тут я по спеціальній таблиці визначила свій точний розмір,
обрала сукню, замовила і через тиждень я її отримала по пошті.
Я була дуже задоволена, адже це було так зручно і швидко! Тепер
я раджу своїм подругам і родичам.

