Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва – центральна міська бібліотека
адміністрації м. Авдіївки Донецької області

відділу

культури

Військово-цивільної

Адреса – м. Авдіївка, вул.. Чистякова, б.58-в
Контактний телефон – (06236) 3-72-11
Контактна особа – Ковальова Яна Миколаївна, провідний бібліотекар
Рік відкриття бібліотеки – 1947
Кількість читачів станом на 01.10.2016 року – 1 407 чоловік.
Фонд – 32 952 прим., у тому числі книги – 31 818 прим., періодичні видання – 1 134 прим.
Структура бібліотеки – абонемент, читальний зал, відділ дитячої літератури.
Штат – 3 людини, у тому числі бібліотечних працівників – 2 людини.
Досягнення бібліотеки
Центральна міська бібліотека відділу культури ВЦА м. Авдіївки Донецької області в умовах
проведення АТО з 2014 по теперішній час не припиняла свою роботу.

Відповідно до

затвердженого плану роботи у бібліотеці проводяться різноманітні заходи до державних
свят, пам’ятних дат, відзначаються ювілейні дати вітчизняних та зарубіжних митців,
проводяться конкурси, години поезії, майстер-класи, виставки саморобок наших читачів
тощо.
Серед найцікавіших, можна виділити:


Проведення акції серед читачів до Дня рідної мови "Щира розмова про рідну мову",
коли відвідувачі бібліотеки протягом тижня писали побажання рідній мові, і які
згодом були об’єднані у спільний плакат.



Урок мужності «Герої від нас не йдуть, а переходять у нас» з учнями 5-го та 9-го
класів Авдіївської загальноосвітньої школи № 1 до Дня Українського козацтва та Дня
захисника України. До свята приміщення бібліотеки було святково оздоблено з
використанням символів України, національного прапору та гербу, звучали козацькі
пісні, а самі учні стали активними учасниками свята, прочитавши вірші, присвячені
козацькій добі та героям України.



Проведення майстер-класу з виготовлення Великоднього кошика з читачами-дітьми
які з інтересом та завзяттям узялися за роботу – вирізали, склеювали картонні
заготовки для кошиків, обмотували їх нитками та прикрашали на свій смак квітами і
стрічками. Під час роботи діти дізналися про народні обряди, традиції та прикмети,
пов’язані зі святом Пасхи, та розповіли про традиції її святкування у своїх родинах.



До 30-річчя з дня Чорнобильської трагедії виставка-презентація вишивок з колекції
української майстрині Лариси Огнєвої, створених майстринями вишивки з усіх
куточків України саме з приводу аварії на ЧАЕС. На презентацію були запрошені учні
7-8- класів загальноосвітньої школи № 1 та усі небайдужі. На заході була
презентована частина колекції – вишиті хоругви з назвами зниклих селищ, картини та
великий рушник. Присутні почули історію створення цих речей, про велику
дослідницьку роботу, яку провели майстрині перед тим, як почати вишивку, про
історію катастрофи та долі ліквідаторів аварії. Також прозвучав уривок з поеми Івана
Драча «Чорнобильська мадонна».

У 2015 році за рахунок місцевого бюджету бібліотека була укомплектована комп'ютерною
технікою, а у серпні 2016 року, у рамках проекту "Мобільна бібліотека" від міжнародної
гуманітарної організації "Save the Children" бібліотека отримала ноутбук, проектор,
мобільний екран, акустичну систему. Також, з жовтня 2016 року, за рахунок коштів
місцевого бюджету, бібліотека підключена до мережі Інтернет.
Отримана комп’ютерна техніка була використана при проведенні заходів у вересні-жовтні
2016 року. Так, до дня міста 11.09.2016, у бібліотеці було організовано перегляд презентації
"Відкрий для себе рідне місто" (створеної бібліотеками), яка за допомогою фотознімків
розповідає про минуле й сьогодення Авдіївки; до Всеукраїнського дня бібліотек, 30.09.2016,
для читачів була підготовлена презентація "Найвідоміші бібліотеки світу".
Також налагоджено співпрацю з міським "Центром розвитку дітей, сім'ї та молоді",
представники якого, починаючи з вересня 2016 року,

двічі на тиждень проводять у

приміщенні бібліотеки безкоштовні заняття з дітьми – малювання, ліплення, виготовлення
саморобок, майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, ігри та розваги, а також
заняття для батьків "Школа позитивного батьківства".
Концепція розвитку бібліотеки як сучасного інформаційного центру на даний час
знаходиться у стадії розробки.

Фотографії деяких заходів

