Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва - Війтівська сільська бібліотека
Село Війтівка Бершадського району Вінницької області – одне з найбільших сіл району, тут
проживає 4238 осіб населення. В загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчається 444 учні.
На даний час Війтівська сільська бібліотека знаходиться на другому поверсі сільського
будинку культури у великому просторому приміщенні. Завідує бібліотекою Олена
Василівна Грабова.
Фонд бібліотеки формується за рахунок обмінних фондів обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва та проведення серед читачів щорічної благодійної акції
«Подаруй бібліотеці нову книгу». Для любителів газет та журналів наша бібліотека щороку
проводить передплату періодики за кошти з бюджету сільської ради, 25 – 30 видань для
дорослих і дітей та постійно діє виставка «Журнали газети, читаю – тому все знаю!». Фонд
книгозбірні складає 7365 документів.
Протягом року бібліотеку відвідує біля 600 користувачів, яким видається понад 11 000 книг
та періодичних видань.
В бібліотеці діє читальний зал, абонемент з обслуговування дорослих та юнацтва, абонемент
з обслуговування дошкільників і учнів 1- 9 класів. Бібліотечний фонд розміщений за
таблицями ББК. Окремо виділено фонд для дорослих і юнацтва. Книги для дітей розставлені
за віковими категоріями юних читачів:




література для дошкільників та учнів 1-4 класів;
література для 5-6 класів;
література для 7-9 класів.

Для кращого розкриття змісту фонду оформлені тематичні полички: «Туристичними місцями
України»,
«Кожен
край
має
свій
звичай»,
«Ліки
даровані
природою»,
«Вишивка.Рукоділля.Ремесла», «Воєнна тематика», «Романтичні історії», «У світі пригод та
фантастики». Щоб зберегти своїх читачів і залучити нових постійно оформляю цікаві
книжкові виставки та збираю краєзнавчі матеріали про своє село.
Досягнення бібліотеки
Бібліотека бере активну участь у вивченні історії рідного краю. Зібрані матеріали з історії
села, про самодіяльних майстрів, аматорські колективи села, спогади, свідчення очевидців
про голодомор 1932- 1933рр. ввійшли в книги місцевих письменників – краєзнавців Г.
Погончика «Голодомор 1932 -1933 рр. на Бершадщині». - Вінниця. - 2013.-423с.; П.
Маніленка «Сузір’я Бершадських талантів».- Вінниця.-2013.-374с.
Зібрані матеріли з історії заснування і сьогодення Війтівської сільської бібліотеки ввійшли в
книгу Г. Погончика «Бібліотеки Бершадщини - джерело знань». - Вінниця. - 2013.- 224с.

Також зібрані фотографії обрядових хлібів, описи вірувань, символіку та використання
кожного хліба, рецепти і опис технології приготування хлібних виробів сільських майстринь
ввійдуть в книгу «Хліби до свят і на пошану» яку передбачено видати в ІІ півріччі
нинішнього року відповідно до плану роботи управління культури і мистецтв Вінницької
облдержадміністрації та обласного центру народної творчості.
Бібліотека тісно співпрацює з місцевою владою, будинком культури, дитячим садком,
загальноосвітньою школою.
В книгозбірні постійно відбуваються соціокультурні заходи. До 200 –річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка юні читачі бібліотеки взяли участь в літературних годинах «У
вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє», до відзначення 65-річчя від дня народження
місцевого письменника «Феномен Василя Думанського», літературно - інформаційних
хвилинках: «Україна і Європейський Союз», «Молодь. Закон. Право», бесідах-діалогах
«СНІД- найсерйозніший виклик людству», годинах пам'яті: «Чорна сповідь моєї Вітчизни»,
«Дзвенять на грудях ветеранів ордени».
До 70 – річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні спільно з директором будинку
культури Багач В. Х. та школою за підтримки сільського голови Замкової М.В., відбувся
вечір - зустріч учнів школи з ветеранами Другої світової війни Каратнюком Іваном
Ісаковичем та Хмаруком Петром Васильовичем "Вклонімось низько до землі тим, хто в
серці вічно буде жити", до дня Гідності та Свободи у світлиці будинку культури проведено
вечір патріотизму «Стежками революції».
До 8-го Березня організована виставка- презентація – «Жінка – одвічна загадка природи», до
30-річчя Чорнобильської катастрофи у бібліотеці з учнями та вчителями школи відбулася
година пам’яті «Чорнобиль – біль та скорбота України»,до відзначення дня визволення
в’язнів з німецьких концтаборів – виставка-діалог «Тихі зорі вічної пам’яті»,до 20-річчя
Конституції України з дітьми проведено вікторину «В моєму серці Україна»,до 160-річчя від
дня народження І.Я.Франка виставка-спогад « Нам пора для України жить».До відзначення
25-річниці Незалежності України у фойє будинку культури відбулася виставка вишитих
виробів Шубович Любови Максимівни та книжкова виставка «Краю тихий, світе милий –
моя Україна…».
Щоб розповісти молодому поколінні про свята, звичаї та обряди українців спільно з
будинком культури проведено уроки народознавства «Символи на обереги українського
народу», літературно - музичну композицію «Пісня – душа народу».
Для учнів 2-4 класів в бібліотеці працює гурток "Друзі бібліотеки". В програму занять
ввійшли конкурси казок, конкурси малюнків, вікторини, майстер-класи: «Лялька мотанка –
наш оберіг», «Великодня писанка», огляди книжкових новинок, перегляди періодичних
видань, літературні ігри.
Влітку для дітей діє клуб літнього читання " Літо + книга = друзі".
Бібліотека взяла участь в благодійній культурно - мистецькій акції, приуроченій учасникам
АТО " Врятуймо кожного бійця - захисника України!", яка була проведена серед мешканців
села. В бібліотеці оформлено тематичну виставку «Вони віддали життя за Україну» на якій

розміщено матеріали про героїв бершадців, учасників АТО. Розпочато збір світлин воїнів та
волонтерів, які побували в зоні АТО та оформлення фотоальбому. Організовувалися
конкурси малюнків серед дітей «Хай буде мир на всій Землі», які потім передавались на
передову бійцям АТО.
Під час проведення в будинку культури концертів з нагоди відзначення державних свят
бібліотека оформляє виставки виробів самодіяльних майстрів села, виставки книг і
періодичних видань.
Сільська рада, на чолі з сільським головою Замковою Марією Василівною, підтримуючи
діяльність бібліотеки, постійно виділяє кошти для забезпечення комфортних умов читачам.
Для обігріву приміщення в осінньо – зимовий період придбано конвектор. В минулому році в
бібліотеці зроблено поточний ремонт приміщення, замінено 7 дерев’яних вікон на
пластикові. Придбано комп’ютер. Цього року підключено до всесвітньої мережі – Інтернет.В
бібліотеці працює WI-FI.Закуплено 12 м’яких стільців,3 столи та кріслоБібліотека
забезпечується канцелярським приладдям.
Акція «100 тисяч книжок для сільських бібліотек», яку проводила Фундація Дарини Жолдак
за підтримки компанії «Нова пошта» та телеканалу «Україна», до якої приєдналися
небайдужі жителі України, поповнила фонд нашої бібліотеки на 110 примірників книг
українських і зарубіжних письменників для дітей та дорослих.
Бібліотека неодноразово нагороджувалась грамотами управління культури та туризму
Вінницької обласної державної адміністрації, відділом культури та туризму Бершадської
районної державної адміністрації, Війтівською сільською радою.
Концепція розвитку Війтівської сільської бібліотеки як сучасного інформаційного
центру.
У ситуації дефіциту фінансування, коли фонди бібліотеки характеризуються обмеженими
ресурсними можливостями, перед нею постала вимога активного впровадження нових
інформаційних технологій для задоволення найрізноманітніших потреб користувачів.
Саме тому для Війтівської сільської бібліотеки на перший план вийшло завдання інтеграції її
в єдиний інформаційний простір. Це стало можливим після придбання за кошти з бюджету
сільської ради комп’ютера і підключення бібліотеки в 2016 році до мережі Інтернет.
Бібліотека з її новими можливостями допомагає місцевій громаді у вирішенні соціальнокультурних, професійних та економічних питань. Доступ до тематичних онлайн-ресурсів
дозволяє придбати та реалізовувати сільськогосподарську продукцію, техніку для роботи на
особистих господарствах, товари домашнього вжитку, отримувати відомості про нові сорти
різних культур.
Освоєння користування населення місцевої громади комп’ютером здійснюється
індивідуально та в групах .У Війтівській СБ на даний час пройшли навчання 150 осіб.
Зокрема, активно використовують ці можливості громадяни, які мають статус соціально
незахищених, діти.

Надалі для розвитку Війтівської сільської бібліотеки як сучасного інформаційного центру
передбачено:













за благодійні кошти придбати ноутбук;
2018 р. запровадити в практику роботи нові інформаційно - комунікативні послуги, а
саме: організувати для молоді у період вступної кампанії абітурієнтів (лютийтравень) он-лайн реєстрацію на офіційному веб-сайті Українського центру
оцінювання якості освіти для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО);
тренування зі складання тестів ЗНО в електронному режимі; електронну реєстрацію
заяв на вступ до ВИШів;
2017 р. через доступ до Інтернету забезпечити використання громадянами
можливостей електронного урядування, надати можливість знайомитися з місцевою
та урядовою офіційною інформацією, планами та програмами;
2016 р. для забезпечення правових можливостей громадян, захисту їх інтересів та
розвитку популяризувати серед жителів звернення до віртуальних приймалень
урядовців, веб-ресурсів. Пропонувати їх як безкоштовні юридичні консультації онлайн.
2017 р. створити можливості онлайнового спілкування родин, які проживають в
різних країнах, континентах, відновити давні втрачені особисті або професійні зв’язки
через скайп – зв'язок.
2017-2018 рр. книжковий бібліотечний фонд поступово поповнити
фондом
нетрадиційних носіїв інформації - електронними виданнями на CD-ROM: словниками,
довідниками, іграми для розвитку.
2017-2020 рр. Наша бібліотека сьогодні жива і постійно доводить свою потрібність
читачеві, владі та громаді. Я хотіла б бачити свою бібліотеку в майбутньому про яку
можна було б сказати словами Хорхе Борхеса: «… І уявляв я собі рай, схожим на
бібліотеку».

Олена Грабова завідуюча Війтівською сільською бібліотекою Бершадський район.
Вінницька область

Фотографії деяких заходів

