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Бібліотека має відділ абонементу, читальну залу, методико-бібліографічний відділ, відділ
комплектування та обробки, Інтернет-центр та молодіжний центр «М-Формація».
З 2001 року на базі бібліотеки діє читацьке об’єднання «Зустрічі відкритих душ». З 2015 року
створено дитячий клуб ДоброНосики». У лютому 2016 року центральна міська бібліотека
спільно з міським головою зініціювала створення «третього місця», вільного простору на
базі закладу – молодіжного центру «М-Формація».
Реалізовані проекти:
Проект «Задоволення інформаційних потреб етнічних громад» конкурсу проектів співпраці
бібліотек з місцевими громадами від «Бібліомоста», 2011 р. Сюжет місцевої ТРК «ВІК»:
http://www.trkvik.tv/posts/berdychivski-bibliotekari-zustrily-profesiine-sviato-vidkryttiam-internettsentru
Проект «Ми обираємо здоров’я!» (у рамках раунду «Бібліотеки та охорона здоров’я»)
конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами від «Бібліомоста», 2013 р.
Сюжет місцевої ТРК «ВІК»:
http://www.trkvik.tv/posts/u-borotbu-za-zdorovia-hromady-vstupyly-berdychivski-bibliotekari
Проект «Простір ідей – 12 зіркових бібліотек»: гостя Бердичіва – Каша Сальцова, 2013 р.
Сюжет на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fdc60pDdVZ8
Публікації в блогах: http://www.brdlib.org.ua/2013/11/zirkova-gostja-u-berdychivskyhbibliotekariv.html
http://www.spokusa-book.in.ua/2013/05/Istorija-o-tom-kak-zhelanija-sbyvajutsja-ili-hotite-chtobykrhtka-prehala-v-vash-gorod-jeto-prosto.html
Проект «Библиотека как мост культурной интеграции внутренне перемещенных лиц в
местную общину» в рамках проекту «Від руйнування до творення. Шляхи примирення в
українському суспільстві», який виконувався спільно Представництвом DVV International в
Україні та Громадською організацією Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та
розвиток» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, 2015 р. Сюжет
місцевої ТРК «ВІК»:
http://www.trkvik.tv/posts/chotyry-razy-kulturnyi-i-bezlich-raziv-serdechnyi-u-dytiachii-bibliotetsiprezentuvaly-berdychiv-dlia-pereselentsiv-zi-skhodu

Проект «Замінимо мури відчиненими вікнами» спільно Представництвом DVV International в
Україні та Громадською організацією Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та
розвиток» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, 2016 р.
Проект УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в
бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу, 2016 р.
Центральна міська бібліотека є одним із майданчиків Міжнародного літературного
конкурсу ім. В. Гроссмана «В городе Бердичеве». Сюжет місцевої ТРК «ВІК»:
http://www.trkvik.tv/posts/svoikh-molodykh-literatoriv-berdychiv-maie-znaty-v-oblychchiaberdychivski-bibliotekari
З 2015 року на базі бібліотеки діє дитячий клуб «ДоброНосики», який у Національному
конкурсі «Благодійна Україна» на регіональному рівні зайняв 1-е місце у номінації
«Благодійник: дитяча або молодіжна організація». Сюжет місцевої ТРК «ВІК»:
http://www.trkvik.tv/posts/u-berdychevi-zavelysia-dobronosyky-zi-svoieiu-konstytutsiieiu-tabankom
У лютому 2016 року центральна міська бібліотека спільно з міським головою Василем
Мазуром зініціювала створення молодіжного центру «М-Формація». Сюжет місцевої ТРК
«ВІК»:
http://www.trkvik.tv/posts/berdychiv-zhurtovuie-mistsevu-molod-v-odnu-potuzhnu-m-formatsiiusvitli-umy-zbyratymutsia-v-onovlenii-bibliotetsi
На День Незалежності бердичівські «ДоброНосики» у дуеті з «М-Формацією» розгорнули
вуличну арт-студію. Сюжет місцевої ТРК «ВІК»
http://www.trkvik.tv/posts/na-den-nezalezhnosti-berdychivski-dobronosyky-u-dueti-z-m
formatsiieiu-rozhornuly-vulychnu-art-studiiu
Протягом останніх років працівники бібліотеки не стоять осторонь проблем бійців, які
захищають Україну в зоні АТО. Неодноразово збиралися кошти для важко поранених
земляків, відправлялися посилки із дитячими поробками, малюнками, власноруч
виготовленими оберегами, прапорами, книгами, консервацією, солодощами, чаєм, речами,
цигарками
для
бійців
26-ї
артбригади.
Публікації
в
блогах:
http://www.brdlib.org.ua/2015/01/bibliotekari-mista-bijcjam-26-i-berdychivskoi-artbrygady.html
http://www.brdlib.org.ua/2015/02/povertajsja-dodomu-zhyvym-povertajsja-tebe-tut-chekajut.html
У нашій бібліотеці вже стало традицією напередодні народних свят зустрічатися з дітками –
вихованцями реабілітаційного центру «Насіння надії». Дружню підтримку та опіку вони
відчувають не лише від дорослих працівників бібліотеки, але й від вихованців дитячого
клубу «ДоброНосики». Публікації в блогах:
http://www.brdlib.org.ua/2013/03/Masljana-Masljana-jaka-ti-krasna.html
http://www.brdlib.org.ua/2014/12/na-svjatogo-mykolaja-tvorcha-iskorka-palaje.html
http://www.brdlib.org.ua/2015/08/dobronosyky-pryjmajut-gostej.html
У рамках оголошеного року вивчення англійської мови в Україні бібліотека брала участь у
"Display-кросингу" від Молодіжної секції УБА. А вже 28 травня 2016 року на базі
центральної міської бібліотеки відбувся інтерактивний урок англійської мови. До спроби
потрапити до Книги рекордів Гіннеса у номінації “Найбільший мовний урок у світі”
долучилися 27 бердичівлян. Урок пройшов у форматі розмовного клубу.

Діяльність Бердичівської центральної міської бібліотеки є однією зі складових міської
Програми економічного і соціального розвитку міста на 2016-2018 роки: напрям –
«Культурна спадщина; промоція; туризм; освіта; молодь, сім’я, спорт; підтримка, розвиток
та захист прав дитини», розділ «Розвиток бібліотеки як осередку активності громади.
Молодіжним центром «М-Формація» у співдружності з громадою міста реалізуються
наступні проекти:
 Облаштування клумб у Бердичеві
 Безкоштовна підготовка до ЗНО
 Відкриття англомовного клубу
 Проект «Жива книга»
 Проект «Неформальна освіта. Вуличний університет»
 Культурний фестиваль «Дороги світу»
 Проект «Школа екскурсоводів»
 Започаткування міської Премії за молодіжні наукові дослідження
 та відкриття
 Волонтерська діяльність молоді
 Організація роботи юридичної консультації
Концепція розвитку бібліотеки як сучасного інформаційного центру:
Сучасна бібліотека – це світ проектів. Бердичівська центральна міська бібліотека має гарну
грантову історію, а це означає, що разом із клієнтами ми можемо багато чого разом
придумати та втілити в життя. Вони, наші користувачі, знають: на базі бібліотеки реально
взяти участь у прийнятті тих чи інших рішень і відчути, що конкретний проект може
покращити конкретні умови проживання та дозвілля.
Бердичівська центральна міська бібліотека позиціонує себе центром суспільного та
культурного життя населення міста. Наша бібліотека має стати місцем для тих, хто не
утратив смак до читання, хто відчуває потребу в неформальних контактах з однодумцями,
творчій самореалізації та самоствердженні. Книгозбірня допомагає їм знайтися та
об’єднатися заради задоволення спільних культурних потреб.
Своїм клієнтам ми
пропонуємо збиратися для примноження власних знань, а активістам – виступати
ініціаторами різноманітних акцій.
Ініціатива створення «М-Формації» виникла безпосередньо в колі активних користувачів.
Загальною метою діяльності молодіжного центру є особистісне духовне та інтелектуальне
зростання його членів у товаристві неординарних людей, у постійному оновленні знань.
Наші реальні дії вже почали працювати на імідж молоді міста та бібліотечного закладу, стали
серйозною підтримкою громадських ініціатив.
Сюжет місцевої ТРК «ВІК» про створення вільного простору на базі бібліотеки:
http://www.trkvik.tv/posts/po-spravzhnomu-vilnyi-prostir-hotuiut-dlia-molodi-berdycheva
Сьогодні Бердичівська центральна міська бібліотека ставить перед собою наступні завдання:
Всебічно розвивати дитячо-юнацький рух «ДоброНосики»;
 Активізувати місцеву молодь задля розвитку особистості шляхом участі у
суспільнокорисній діяльності, сприяти успішній адаптації молоді до сучасних
умов соціально-економічного розвитку держави, розвивати молодіжне лідерство;
 Перетворити бібліотеку на майданчик для дискусій та інновацій;



Формувати відносини у громаді між всіма її верствами з метою співробітництва
та співпраці, згуртувати громаду заради добробуту усіх мешканців міста.

Щиро дякуємо за увагу!
Контакти: Тетяна Кущук,
тел. 068 219 55 61 tetiana.kushchuk@gmail.com
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