Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва - Веселівська центральна селищна бібліотека.
Центральна селищна бібліотека
територіальної громади.

є

головною

бібліотекою

Веселівської

об’єднаної

Вона має відділи:










відділ обслуговування для дорослих
юнацька кафедра
читальний зал для дорослих
відділ обслуговування для учнів 1-4 класів
відділ обслуговування для учнів 5-9 класів
читальний зал для дітей
відділ комплектування та обробки літератури
відділ організації та використання єдиного книжкового фонду
відділ організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи

Цифрові показники:



Читачі: 3 400
Фонд: 5 9450

Досягнення бібліотеки
Запорукою успіху бібліотеки є постійний пошук нових, ефективних форм і методів
рекомендації книги. Масові заходи – це форми роботи спрямовані на глибоке і
різностороннє розкриття тієї чи іншої теми для певної категорії користувачів. Захопити
людину читанням – завдання непросте. Масова робота – один із шляхів досягнення цієї мети
бібліотекою .
Останнім часом форми масової роботи в бібліотеках зазнали значних інновацій. Крім
традиційних методів, з`являються нові, завдяки яким у читачів формується сприймання
бібліотеки, як життєво необхідної для навчання, дозвілля і розвитку.
Пропонуємо кілька варіантів нових, сучасних форм роботи в бібліотеці.


Останнім часом в нашій бібліотеці широке поширення набула така активна форма
роботи з читачами як акція. Це - «Кращий читач поважного віку», «Місце зустрічібібліотека», «Бібліотека українського воїна»,»Поменяй сигарету на конфету» та
постійно діюча акція «Подаруй бібліотеці сучасну книгу».
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Для реклами бібліотеки ми навчились створювати віртуальні виставки, буктрейлери,
які ми розміщуємо на своєму сайті та блозі.



«Бібліотечний флешмоб», який ми провели у центрі селища, привернув увагу усіх
мешканців. Мета цього заходу – популяризація книги та читання.



Багато уваги ми приділяємо народознавчому напрямку. Проводимо «Свято рідної
мови», «Свято української сорочки», уроки народознавства, народознавчий диліжанс
та інші. В бібліотеці працює клуб «Майстриня» де збираються талановиті люди.



Цікавою формою роботи є бібліоквест. Це – гра, яка поєднує спортивне орієнтування
та розв’язання інтелектуальних завдань тощо.



Ми провели краєзнавчий та літературний квести.



Славна наша земля Веселівщини. Славна традиціями, величчю степів. І повниться
вона словом. Поетичні твори веселівських поетів – це промені, що виблискують
сьогоденням й історією , любов’ю й красою, радістю і сумом. Джерелом наснаги
поетів – земляків став отчий край, наша історична пам’ять. Стало вже традицією
проводити в бібліотеці зустрічі з місцевими поетами та презентації їх нових книг.



Одним з важливих напрямків роботи є патріотичне виховання молоді. Для них
проводимо зустрічі з ветеранами війни, воїнами-афганцями, героями АТО.



На протязі багатьох років ми проводимо Дні відкритих дверей. У цей день для читачів
проводимо екскурсії по відділам бібліотеки, знайомимо з новими книгами. Для
бажаючих–майстер класи (український віночок, бісероплетіння, лялька-мотанка).



Людей з фізичними вадами ми теж не залишаємо без уваги. Для них ми проводимо
різні масові заходи (зустрічі, вечори)



Є категорія людей, які за станом свого здоров’я не в змозі відвідувати самостійно
бібліотеку. Таких читачів ми обслуговуємо вдома.



Наше найулюбленіше свято-це родинне свято, яке ми проводимо на протязі 15 років.
Це конкурсна програма де змагаються родини.



У кінці кожного року для користувачів бібліотеки ми проводимо звіт перед
населенням. Після звіту, проводимо літературно-музичні вечори демонструємо відео
презентації про роботу бібліотеки за рік, а в кінці-читачі висловлюють свої побажання
на наступний рік.

Концепція розвитку вашої бібліотеки
Для значної частини населення, перш за все для сільських мешканців, бібліотеки є
найдоступнішим, а в багатьох випадках - єдиним засобом отримання необхідної інформації.
Приємно відмітити, що попри все, люди читають, відкриваються для спілкування і, не
зважаючи на те, що нової літератури надходить мало, читачі знаходять потрібну інформацію.
Приходять до бібліотеки з друзями, набирають книжок на вихідні, канікули і щиро радіють,
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отримавши щось новеньке почитати у вільний час. Бібліотека, популяризуючи читання як
один із видів дозвілля, стає центром проведення вільного часу, місцем спілкування,
допомагає читачам розкрити свої здібності. Разом і з тим наша бібліотека відчуває тягар
економічних і соціальних проблем. Різко погіршився стан фондів, скоротились обсяги
передплати періодичних видань, припинилося постачання нових книг за найбільш
актуальними для користувачів темами і проблемами, не вистачає літератури для дітей та
підлітків, зростає частка морально застарілих видань, відбувається фізичне зношення
фондів, що призводить до атрофії функціонального призначення бібліотеки як установи –
організатору читання, поширення інформації і книжкової культури.
Критичним стає відставання нашої бібліотеки у процесах комп'ютеризації і застосування
нових інформаційних технологій. Надання доступу до мережі Інтернет відкриє для наших
користувачів можливості використання інформаційних ресурсів провідних бібліотек України
та світу, інших джерел інформації. Своїм завданням Веселівська центральна селищна
бібліотека вважає створення навколо бібліотеки особливого інтелектуального середовища,
до якого ще більше буде залучено нових користувачів потягнуться з бажанням творчої та
соціальної самореалізації; мету зробити книгозбірню привабливішою в очах користувачів
шляхом щоденної праці бібліотекарів по формуванню продуманих інтер’єрів, облаштуванню
зручних внутрішніх просторів, максимальному розкриттю фондів .
Сьогодні бібліотека територіальної громади активно працює над пошуком нових соціальних
партнерів: представників депутатського корпусу та громадських організацій. Саме вони
допоможуть втілити в життя проекти, з якими бібліотеці самій впоратися складно.
Отже, у сучасних умовах гостро постає питання для бібліотеки пошуку “свого обличчя”,
власної привабливості. У світі тотальної інформатизації, бібліотечний документ, особливо
книга, все ж таки залишається найбільш надійною інформаційною одиницею, найякіснішим
джерелом інформації. Окрім цього, бібліотеки завжди були чимось більшим, ніж просто
зібранням книг, газет, журналів та інших носіїв інформації, вони були центром життя
спільноти, центром духовного життя, територією культури.
Для більш якісного обслуговування користувачів, а саме для проведення масових заходів
бібліотеці потрібна сучасна мультимедійна техніка
Щоб наша бібліотека залишилась культурним, виховним та інформаційним осередком у
селищі необхідні спільні зусилля всіх зацікавлених сторін.
Ми віримо, що наша бібліотека – стане установою культури нового типу, яка б поєднувала в
собі традиційні і комп'ютеризовані форми обслуговування.
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Фотографії деяких заходів
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