Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва - Врадіївська центральна районна бібліотека
Наша бібліотека за рік обслуговує близько 2,5 тисяч читачів.
Книжковий фонд бібліотеки налічує близько 29 тисяч примірників друкованих видань Фонд
періодичних видань налічує близько 26 назв журналів і газет.

Врадіївська ЦРБ

Останнім часом у роботі бібліотеки все більш з’являється новітніх технологій
обслуговування читачів. Здійснюється робота щодо наповнення електронних баз даних:
 БД «Електронний каталог»;
 БД «Розпорядження органів місцевої влади» містить;
 БД «Соціально-економічний портрет регіону»;
 БД «Краєзнавча картотека»
Для користувачів обладнано 5 автоматизованих робочих місць з безкоштовним
підключенням до Інтернет. За рік обслуговується понад 2 тисячі чоловік у центрі вільного
доступу до мережі. Працює сайт бібліотеки
абонемент

читальний зал

юнацька кафедра

відділ комплектування
відділ маркетингу,
інновацій та інформацій

Досягнення бібліотеки
У 2012 нашою бібліотекою успішно реалізувався масштабний проект фінансований фондом
Білла і Мелінди Гейтсів у рамках програми «Бібліоміст» проекту “Глобальні бібліотеки”. У
ІІІ раунді конкурсу ми отримали перемогу в результаті якої ЦБС отримала 13 комплектів
комп’ютерної техніки. Зокрема наша бібліотека 5 комплектів.
Головною подією 2013 року можна вважати перемогу нашої ЦРБ у конкурсі проектів який
проводився Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в рамках програми
«Бібліоміст».
Врадіївській центральній районній бібліотеці згідно з проектом "Творчі майстерні»
програмою "Бібліоміст" було надіслано обладнання для відеостудії.

За рахунок гранту доставлено та встановлено 2 персональних комп’ютерів, 2 відеокамери, 2
фотоапарата, 2 студійні мікрофони, діапроектор, навушники , колонки та ліцензоване
програмне забезпечення.
Кожен навчальний заклад селища має свою знімальну групу по 5 чоловік у кожній. Діти з
великим задоволенням беруть інтерв’ю у місцевої вдали та посадовців різних рівнів, серед
яких навіть депутати Верховної ради України. а потім дружно монтують та випускають свої
телепередачі в ефір.
Сьогодні юнкори «Дитячого ефіру» бажані гості на усіх заходах, що проходять у селищі.
Більшість
відзнятих
програм
розміщено
на
нашому
каналі
https://www.youtube.com/channel/UC6fQI3_6fiTldwt_Ql7JcWQ/videos
Врадіївська ЦРБ у 2014році приймала участь у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року»
та увійшла у трійку кращих бібліотек України. 27-28 листопада 2014року в місті Київ
відбулось нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року» де
отримала нагороду і почесне третє місце наша бібліотека
19 грудня 2015 року відбулося відкриття Кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays
UA «100% життя» при Врадіївській центральній районній бібліотеці. В результаті перемоги у
спільному конкурсі Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA та програми «Бібліоміст» серед бібліотек-членів Програми “Бібліоміст” у
створенні кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA Врадіївська центральна
районна бібліотека отримала комплект документальних фільмів з колекції Міжнародного
фестивалю Docudays UA для показу в своєму кіноклубі, а також долучилася до мережі
постійнодіючих кіноклубів.
Завданням кіноклубу є організація та проведення некомерційних показів документальних
кінофільмів, а також проведення супровідних освітніх та правопросвітницьких заходів:
дискусій, зустрічей, лекцій тощо з метою правового виховання, формування у членів
кіноклубу розуміння людської гідності як найвищої цінності.
В рамках конкурсу "Допоможи своєму односельцю стати учасником Українського проекту
бізнес-розвитку плодоовочівництва" серед бібліотек Миколаївщини, Врадіївська бібліотека
активно допомогає зацікавленним відвідувачам стати учасником Українського проекту
бізнес-розвитку плодоовочівництва. Основною метою конкурсу є залучення якомога більшої
кількості учасників УПБРП, допомагаючи фермерам та одноосібникам реєструватись
учасником Проекту а також проводити цікаві інформаційні заходи на тему
плодоовочівництва.
За допомогою бібліотекарів Врадіївської ЦБС понад 300 осіб, а також проведено тренінг
серед бібліотекарів системи, як саме бібліотека може допомогти у даному питанні,
надруковано статтю у місцевий тижневик «Вісник Врадіївщини» та створено рекламний
відеоролик.
http://uhbdp.org/ua/599-vradijivska-biblioteka-dopomogae-selyanam-statiuchasnikom-uhbdp

Наша бібліотека отримала перемогу у номінації «Кращий інформаційний продукт» та 23
лютого 2015 року була нагороджена Подякою та цінним подарунком (планшет)
Концепція розвитку бібліотеки як сучасного інформаційного центру
Пріоритетні завдання розвитку бібліотеки









підвищення доступності послуг та активне просування вичерпної,
загальнодоступної інформації для кожного;
збереження і актуалізація бібліотечних фондів;
інтенсивне впровадження електронних технологій, досягнення розумного
поєднання можливостей традиційної і електронної бібліотеки;
відкритий простір знань, спілкування, творчості;
орієнтація на вимоги і очікування користувача, надання умов для самореалізації
особистості, вільного обміну думками та ідеями;
удосконалення науково-методичної роботи;
комплексне підвищення кваліфікації кадрів;
розвиток матеріально-технічної бази.

Шляхи реалізації завдань















формування з вичерпною повнотою універсального фонду національних
документів (друкованих, аудіовізуальних, електронних тощо);
вибіркове формування універсального фонду зарубіжних видань на основі:
науковості, актуальності, новизни й суспільної значущості інформації (авторитет
автора або авторського колективу, читацький попит);
поповнення фонду документами на електронних носіях, БД (баз даних)
вітчизняних та закордонних виробників (повнотекстових, реферативних,
довідково-бібліографічних та ін.);
обслуговування користувачів усіма структурними підрозділами бібліотеки на
основі їх взаємодії;
забезпечення рівних комфортних можливостей для користувачів, зокрема з
фізичними вадами;
забезпечення доступу до повної інформації про фонди Бібліотеки та бібліотечноінформаційних електронних ресурсів;
поєднання традиційного бібліотечного обслуговування з інноваціями на основі
комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів;
надання відкритого доступу до літератури активного попиту, документів
довідкового характеру і нових надходжень;
створення умов для роботи з документами, що вимагають спеціального
обладнання (електронні документи, аудіовізуальні видання і т. д.);
організація доступної системи копіювання документів;
розширення діапазону додаткових платних послуг;
обслуговування користувачів у режимі віддаленого доступу:











своєчасне наповнення сайту бібліотеки як самостійного інформаційного ресурсу;
збільшення кількості читацьких автоматизованих робочих місць;
забезпечення інформації про Бібліотеку та рекламування її послуг.
участь у формуванні державної бібліотечної політики та удосконаленні
нормативно-правової бази.
підготовка та видання методичних, бібліографічних, інформаційно-аналітичних
матеріалів з актуальних питань бібліотекознавства.
науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності бібліотечних закладів.
організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, з метою
забезпечення безперервної освіти бібліотечних працівників.
використання інформаційних технологій для дистанційного навчання та
інформаційного забезпечення з питань бібліотекознавства.
Підготовка та випуск фахового періодичного видання для висвітлення
бібліотечного життя

Очікуванні результати
Реалізація передбачених заходів, дозволить:
 створити рівні і комфортні умови для користувачів, оперативно виконувати їх
замовлення на основі автоматизації технологічних процесів;
 забезпечити доступ до повної інформації про фонди ЦБС та інших провідних
бібліотек України і світу;
 оптимально поєднувати традиційне бібліотечне обслуговування і новації на базі
комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів;
 перетворити ЦРБ у центр з наданням користувачам інформаційного продукту
нового рівня.
Діяльність Бібліотеки буде спрямована на забезпечення успішного виконання завдань
бібліотечної установи, яка розвиватиметься як сучасний інформаційний, культурно-освітній
цент ХХІ ст. та здійснюватиме багатоаспектну діяльність із задоволення потреб суспільства
у знаннях, інформації і культурі.

Фотографії деяких заходів

