Інформація про бібліотеку
Ворзельська селищна бібліотека ім. Д. Бедзика - книгозбірня з
історією. Перша згадка про читальню в селищі датована 1921 роком. З часом за
підтримки жителів Ворзеля, які подарували свої книги, установа переросла в
бібліотеку. І до цього часу вона поповнюється виданнями від мешканців, які, як
і колись, дарують їй книги, періодичні видання. Саме відвідувачам завдячуємо
наявному комп'ютеру та ксероксу.
Читачами та гостями бібліотеки в різні часи були визначні діячі культури:
композитор Борис Миколайович Лятошинський, актори Ганна Іванівна
Борисоглібська (Сидоренко-Свідерська), Віра Михайлівна Юренєва, Іван
Олександрович
Мар'яненко
(Петлішенко),
письменники
Валер'ян
Підмогильний, Дмитро і Юрій Бедзики, Юрій Збанацький, Юрій Гудзь.
У 1962 році український письменник Юрій Збанацький написав у Ворзелі
повість для середнього шкільного віку «Курилові острови», у якій змалював
картину життя дітей школи-інтернату. Твір вийшов друком 1963 року в Києві,
у Державному видавництві дитячої літератури УРСР («Дитвидав») накладом
40 000 примірників.
Серед жителів Ворзеля багато знаних та видатних імен. Нині в селищі
живуть і працюють письменники: Вадим Шкода, Михтодь Волинець, Леонід
Закордонець, Ігор Гавриленко, Іван Кулінський, Алла Тімошенко, Євген
Ельпітіфор, композитор Ігор Поклад.
Ворзель - селище зі своєю самобутньою культурною та духовною
спадщиною. Тому вважаємо бібліотеку осередком духовності й культури
Ворзеля.
Ворзельська бібліотека - публічна, культурно-освітня, інформаційна
установа, що обслуговує населення селища, гостей і надає повний перелік
традиційних бібліотечних послуг.
Читачами бібліотеки є понад 2000 осіб, книжковий фонд становить
приблизно 35 тисяч примірників. Структура бібліотеки представлена такими
відділами: абонемент, читальний зал, дитячий відділ.
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки представлено:
алфавітним каталогом;
систематичним каталогом;
краєзнавчою картотекою;
тематичною картотекою статей.
Досягнення бібліотеки
Головним досягненням бібліотеки є те, що, незважаючи на недостатнє
комплектування, аварійне приміщення, мізерне фінансування, установа ніколи
не припиняла свою діяльність. Професіоналізм і велика повага працівників
бібліотеки до читачів та книги, поєднані з підтримкою громади селища,
забезпечують високий рівень надання послуг установою. Про продуктивну

співпрацю бібліотеки з громадою можна прочитати на сторінці у Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013450540403,
де
активно
висвітлюються події з життя бібліотеки.

Готуючись до конкурсу «Бібліотека - як сучасний інформаційний центр»,
нами започатковано новий спосіб інформування читачів за допомогою
соціальної мережі Facebook: це презентації (в форматі PowerPoint) та
відеоогляди фондів бібліотеки, нових надходжень, бестселерів, опитування
читачів.
Для популяризації фондів бібліотеки, пропаганди книги та активізації
читання установа проводить яскраві, цікаві заходи для читачів різного віку й
різних уподобань, які відповідають потребам населення:
Презентація книги молодого ворзельського автора Кота Ельпітіфра «Я,
Васьок і все таке..."

Книжкова виставка до святкування Дня селища

У своїй роботі бібліотека активно використовує інноваційні форми
творчої самореалізації читачів. Майстри декоративно-прикладного мистецтва
об’єднані у клуб «Творче дозвілля у Ворзелі». У рамках клубу проводяться
різноманітні виставки, креативні майстер-класи з рукоділля: печворку,
декупажу, квілінгу, виготовлення ляльки-мотанки, м’якої іграшки, газетної
соломки, а саме:
Майстер-клас з декупажу:

Майстер-клас з печворку:

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки:

Незабаром ми започатковуємо інтерактивний проект "Вільна книга", або
Bookcrossing. У приміщенні бібліотеки, на абонементі, буде виділений стелаж,

де охочі зможуть залишити особисті книги й взяти почитати видання, залишені
іншими читачами. З весни проект буде розширено й додадуться нові локації
Bookcrossing на території Ворзельського парку.

Концепція розвитку бібліотеки - як сучасного інформаційного центру
Основними
напрямками
розвитку
інформаційного центру мають стати:

бібліотеки

як

сучасного

1 поповнення книжкових фондів сучасними українськими книгами;
2 обслуговування читачів із залученням
технологій, у тому числі і у режимі online

новітніх

комп'ютерних

Ворзельська селищна бібліотека - це бібліотека, що перейшла у спадок
від СРСР і здебільшого не зазнала змін: аварійне приміщення, старий водогін
(холодна вода), сирість, порушення санітарних норм температурного режиму,
замале приміщення, відсутня каналізація. Тому писати про електронні каталоги
та електронні читацькі квитки немає потреби. Окрім капітального ремонту з
переобладнанням, щоб стати сучасним інформаційним центром, потрібно
забезпечити бібліотеку:
1 якісною сучасною літературою та періодикою;
2 сучасними комп'ютерами;
3 потужним Інтернетом;
4 WI-FI;
5 принтером, ксероксом.
Незважаючи на труднощі, морально застарілий комп'ютер та повільний
Інтернет, ми використовуємо інтернет-сервіс у бібліотечно-інформаційній
діяльності, задовольняємо потреби читачів у пошуку документів та даних, а
також ефективно використовуємо соціальні мережі для інформування
користувачів та друзів про визначні події в житті бібліотеки.
Так, на сторінці в Facebook ми повідомили користувачів про участь
бібліотеки в конкурсі «Бібліотека – як сучасний інформаційний центр»,
отримали підтримку від друзів і побажання успіху! Віримо в перемогу, бо цього
чекає увесь Ворзель!
Друзі! Усе буде добре, разом з книгою змінимо світ на краще!-:)

