Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва - Городенківська центральна районна бібліотека ім. Леся Мартовича
Бібліотека заснована 15 липня 1947 року як Городенківська районна бібліотека для дорослих.
В 1971 році в честь відзначення 100-річчя від дня народження письменника-краянина Леся
Мартовича, бібліотеці присвоєно його ім'я. Звання ім. Леся Мартовича бібліотеці присвоєно
за заслуги увіковічені пам’яті письменника, так як її працівники перші в районі створили
кімнату – музей письменника, а пізніше експонати передали у новостворений музей
письменника в с. Торговиця.
Статус центральної районної бібліотеки (ЦРБ) вона отримала в 1976 р. З того часу
Городенківська ЦРБ стає головним інформаційно-освітнім та культурним центром району.
Бібліотека обслуговує усі верстви населення, пріоритетними цільовими групами є учні,
молодь, соціально незахищені верстви населення, літні люди.
З 90-х рр. 20 ст. ЦРБ працює за такими напрямками: розвиток бібліотечних фондів;
збереження документних ресурсів; надання користувачам доступу до документноінформаційних ресурсів; бібліографічне обслуговування.
Фонд документів бібліотеки — це понад 60 тис. видань, 65 назв періодичних видань,
довідково-інформаційний фонд та рідкісні книги краєзнавчої тематики. Щороку бібліотека
обслуговує 3500 читачів, яким за рік видається понад 80 тис. примірників творів друку та
інших матеріалів.
Місія бібліотеки: Поповнення книжкового фонду та інших інформаційних ресурсів для
забезпечення розвитку потенціалу загального інтелекту всіх верств громади шляхом
сприяння процесам навчання, освіти і самоосвіти та вільного доступу до духовно-культурної
спадщини людства, забезпечення вільного доступу до інформації у різних формах та носіях,
сприяння всебічному розвитку громадян, соціалізації та творчих здібностей.
Бути осередком культурного, соціального, творчого, навчально-освітнього життя громади
міста та сіл району.
Основні функції бібліотеки: а) інформаційна; б) навчально-освітня; в) культурна.
При бібліотеці функціонують відділи: відділ обслуговування користувачів, який включає в
себе: абонемент, читальна зала, світлиця «Берегиня», юнацький абонемент, сектор масової
роботи; відділ комплектування і обробки документів; методично-бібліографічний відділ.
З 1994 року за розпорядженням райдержадміністрації при бібліотеці створено відділ
краєзнавства та народознавства. Завдяки відділу, як і бібліотеки в цілому виявити, зібрати,
поширювати матеріали, пов’язані з рідним краєм, забезпечити широкий загал вичерпною
бібліотечною інформацією, координувати краєзнавчу роботу в межах регіону, здійснювати
відповідну методичну роботу.

Комп'ютеризація бібліотек та забезпечення публічного доступу до Інтернету - один з
провідних напрямків модернізації бібліотечної справи на Городенківщині.
З 2006 року центральна районна бібліотека впроваджує нові комп’ютерні технології,
підключена до мережі інтернет в результаті перемоги проекту «Інтернет для читачів
публічних бібліотек» Посольства США в Україні, відкрито Інтернет – центр.
Городенківська ЦРБ надає нові послуги з використанням Інтернету та інформаційних
технологій у співпраці з партнерами, розвиває власні місцеві громади та змінює їхнє життя.
Проект спрямований на відкритий доступ до інформації, забезпечує рівні можливості для
соціального і професійного зростання для найменш захищених верств населення, особливо
людей з обмеженими фізичними можливостями.
До послуг користувачів відділу Інформаційних технологій центральної районної бібліотеки 4
робочих станції, які надають безкоштовний доступ до світових інформаційних ресурсів:
отримання необхідної інформації по різних темах, спілкування через мережу Інтернет, друк
необхідної інформації, оволодіння навичками роботи в мережі Інтернет (групове та
індивідуальне навчання), використання можливостей електронної пошти, стати учасниками
віртуальних мандрівок, веб-оглядів різної тематики, інформаційно-оновлених бібліотечних
заходів.
Досягнення бібліотеки
Кредо центральної районної бібліотеки «Бути корисною та затребуваною для своєї
громади» Сьогодні бібліотека міняє свій імідж:
 заручається підтримкою влади;
 стає надійним помічником для громади;
 налагоджує співпрацю з бізнесом;
 знаходить нові підходи та форми організації своєї роботи.
 Як результат 20 виграних проектів , залучення інвестицій у розвиток
бібліотечної срави району- близько 500 тис грн., відомий на всю Україну клуб
«Ти – не одна».
Центральна районна бібліотека та її філії стали переможцями в п’яти конкурсних
проектах програми «Бібліоміст». Це дало можливість отримати 23 комп’ютери, 4
сканери, 4 принтери, мультимедійне обладнання(ноутбук, проектор, екран),
відеокамеру, цифровий фотоапарат.
Наші проекти:
 Конкурс «Сучасна бібліотека йде в люди» проект «Бібліотека та молодь:
співпраця заради успіху та розвитку» (2010р.) - нові оригінальні послуги для молоді:
«Скринька абітурієнта», «Мій особистий порадник з працевлаштування», «Спитай у
спеціаліста» електронна версія, консультації в живому режимі та онлайнконсультації.
 Конкурс «Лідер бібліотечної справи ІІ» проект «Ти не одна – відтепер бібліотека з
тобою» (2011р.) - інноваційна діяльність, спрямована на комплекс соціальних послуг
для місцевої громади (самотні жінки з дітьми). Вже 5 років члени клубу «Ти не одна»,
отримують духовну, психологічну, юридичну, медичну та соціальну підтримку від















фахівців. Бібліотекарі організовують благодійні збори коштів, одягу, продуктів
харчування, іграшок та дитячих речей. Клуб «Ти не одна» активно підтримують
парафіяни Греко-католицької церкви Успення Пресвятої Богородиці, благодійні
організації, спонсори, представники влади за сприяння яких зібрано близько 30 тис.грн.
на лікування хворих дітей та матерів членів клубу. У рамках конкурсу «Лідер
бібліотечної справи - ІІ» дев’ятнадцять бібліотечних працівників-переможців з усієї
України здійснили навчальну поїздку до Польщі, яку організували Рада Міжнародних
наукових досліджень та обмінів (IREX) та програма «Бібліоміст». Підлеснюк М.М.,
директор ЦБС представляла Городенківщину, як автор проекту «Ти не одна – відтепер
бібліотека з тобою». Програма “Бібліоміст” спільно з “5-м каналом” знайомили
глядачів України з бібліотечними інноваціями та діяльністю “Зіркових бібліотек”. В
дванадцятку кращих ввійшла і Городенківська центральна районна бібліотека ім. Л.
Мартовича.
Ярмарок бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві
громади» - (м.Київ, 2012р.). Бібліотеки пропонували відвідувачам інтерактивні
презентації своїх нових послуг у тематичних експозиціях. Городенківська центральна
районна бібліотека ім. Л.Мартовича представила проект «Бібліотека – центр
громади». За підсумком Конкурсу на кращу інноваційну бібліотечну послугу їй
присуджено ІІ місце (Почесна Грамота Міністерства культури та цінний приз).
Відеоролик “Ти не одна” представлений на конкурс “БібліоКіноФест” ввійшов в
десятку кращих і отримали сертифікат фіналіста.
Конкурс «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету» (2011р.) - переможці: Городенківська центральна районна
бібліотека ім. Леся Мартовича та шість її філій - Чернятинська, Серафинецька,
Росохацька, Поточищенська, Незвиська та Копачинська (15 комп’ютерів, 4 принтери, 4
сканери та все комп’ютерне обладнання.
Конкурс «Туризм і бібліотеки» проект «Активний туризм як інноваційна
діяльність бібліотеки»(2012р.). Переможець Незвиська бібліотека-філія, партнером
якого виступила Городенківська центральна районна бібліотека, допомагаючи в
реалізації проекту. За проектом Незвиська книгозбірня залучає до активного туризму
сільську молодь, проводить акції «З книгою на відпочинок», створила клуб «Let’s go!».
В 2012 р. в м. Києві відбувся заключний – випускний семінар – Лідерство: Що далі?
програми «Лідер бібліотечної справи – ІІ», організований Радою міжнародних
наукових досліджень та обмінів (IREX) і програмою «Бібліоміст». Серед 19 переможців
з України директор бібліотеки презентувала проект «Ти не одна – відтепер бібліотека з
тобою», де отримала сертифікат та нагороду – пам’ятну статуетку «Лідер бібліотечної
справи – ІІ» 2012р.
2013р. конкурс проектів з розвитку активності громад Городенківського району та м.
Городенки. Переможці центральна районна бібліотека - 146 тис грн,(проект «Разом з
громадою, в інтересах громади»).
2013р. – VІ міжрегіональний Ярмарок у Львові. Незвиську бібліотеку – філію
представляли на Ярмарку методист ЦРБ Надія Виклюк та завідувачка філії Людмила
Озарук.
VІ форум молодих бібліотекарів у Луганську - презентацію проекту «Бібліотека та
молодь: співпраця заради успіху та розвитку» провела для учасників форуму Олінійчук
І.В. бібліотекар відділу користувачів ЦРБ, а також Ірина Олінійчук - учасник Зимової
школи молодих бібліотекарів у Львові.
«Лідерство молодих бібліотекарів» Латвія; 2015р. Методист ЦРБ Надія Виклюк
переймала досвід латвійських колег бібліотекарів, та ділилася напрацюваннями
Городенківської ЦРБ і знайомила з роботою бібліотек Латвії колег Івано Франківщини та Львівської областей.






Перемога в конкурсі Міжнародного кінофестивалю, створено кіноклуб медіа-просвіти
з прав людини Docudays UA «Правовий простір», у рамках проекту «Компанія за права
людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю
документального кіно про права людини Dokudays UA.
2016 р. «Все про Європу: читай, слухай дізнавайся в пунктах європейської
інформаціі в бібліотеках України»
В Городенківській центральній районній бібліотеці ім. Леся Мартовича, яка стала
переможцем додаткового конкурсу на участь у проекті УБА «Все про Європу: читай,
слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки
Європейського Союзу (програма «Еразмус +»), діє Пункт Європейської Інформації.
Отож, у пункті Європейської інформації, для користувачів:
– пристрої для читання електронних ресурсів та збереження електронної інформації;
– набір рекламно-інформаційних матеріалів, сувенірів про ЄС та євроінтеграцію;
– доступ до електронних баз даних про ЄС та євроінтеграцію.

Концепція розвитку бібліотеки як сучасного інформаційного центру
Модернізація інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотеки. Впровадження
відповідних стандартів та налагодження шляхів швидкої передачі даних; осучаснення
системи баз даних та засобів доступу до них користувачів. Забезпечення повнішого
інформування громади щодо користування комп’ютерами та веб-послугами у бібліотеці.
Ефективне веб-представництво бібліотеки, поповнення сайту та блогів, сторінки в
соціальних мережах. Дротовий Інтернет та доступ до інтернет-ресурсів для користувачів.
Вільні зони Wi-Fi для користувачів. Е-читанки. Безоплатні курси комп’ютерної грамотності
для користувачів.
Створення Інформаційної служби бібліотеки, яка аналізуватиме більш ретельно запити та
потреби користувачів, можливість та потребу залучення нових користувачів, які раніше не
відвідували бібліотеку, а також інформуватиме громаду про послуги та заходи.

Забезпечення цифровими інформаційними послугами громадян шляхом
вдосконалення бібліотечних інформаційних та електронних систем через спільну вебмережу в межах територіальної одиниці.

Розробка нових робочих концепцій, стратегічних шаблонів та бібліотечних
послуг спрямованих на задоволення потреб учнів школи, студентів, молоді.

Підвищення професійного рівня бібліотечних працівників.

Спрямування на поєднання основних послуг бібліотеки з наданням соціальних
послуг – орієнтація на те, щоб бібліотека стала осередком громадського життя також у
процесі соціалізації та суспільних процесів, інформаційно-консультативним центром міста та
району.
Бібліотечні послуги. Програми та проекти
Диференційованість бібліотечних послуг та програмно-проектної діяльності. Наявність
попиту на традиційні бібліотечні послуги. Інформаційні послуги в режимі: запитання –
відповідь, консультативна допомога, корисна соціальна інформація для громадян. Інтенсивне
обслуговування молоді у бібліотеках, залучення до читання. Проведення не форматних
просвітницьких, патріотичних креативних заходів (клубні зустрічі, квести, відео конференції,
флешмоби, уроки швидкого читання, інсталяції, інше), зустрічі людей похилого віку,
представників етнічних груп, жінок, ін.). Можливості для творчої самореалізації та
самовираження пересічних мешканців міста. Розроблення та реалізація цільових програм та
проектів, у т. ч. на засадах партнерства.

Центральна районна бібліотека продовжуватиме реалізацію проекту «Все про Європу:
читай, слухай дізнавайся в пунктах європейської інформаціі в бібліотеках України» та
створить
ПЄІ
в
бібліотеках
–
філіях
системи,
які
ком’пютерезовані.
Кіноклуб «Правовий простір» демонструватиме фільми країн Європи з використанням
інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Dokudays
UA в книгозбірнях району.
Клуб «Ти не одна», який діє при центральній районній бібліотеці вже п’ять років створений
за проектом «Ти не одна – відтепер бібліотека з тобою» і надалі надаватиме соціальні
послуги для самотніх жінок, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Організуватиме
для них безоплатні курси комп’ютерної грамотності.
Надання оперативної інформаційної підтримки та послуг з питань освіти, допомога у
навчанні та самоосвіті молоді, допомога у профорієнтації, у пошуку місця роботи,
інформаційна співпраця з центром зайнятості, залучення партнерів та розвиток партнерських
зв’язків з організаціями, створення умов та надання площ для творчої реалізації,
консультативна та практична допомога абітурієнтам, юридична інформаційна підтримка
молоді, просвітницька робота з майбутніми батьками, аналіз простору та ресурсів бібліотеки
на доступність для осіб з особливими потребами, створення привабливого, цікавого
середовища для проведення вільного часу, молодіжного спілкування, зручного читання.
Розробляти та впроваджувати дослідницькі програми: вивчення незадоволеного читацького
попиту населення; розвитку видавничої справи; комплектування фондів бібліотек;
– розробляти і сприяти реалізації програм з популяризації читання;
– формувати єдиний інформаційний простір у сфері своєї діяльності, створювати та
підтримувати інформаційні бази даних, зведені електронні каталоги, забезпечувати умови
для рівного доступу населення до інформації, знань і культурного надбання;
– взаємодіяти з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами
господарювання й структурами громадянського суспільства;
– впроваджувати сучасні ефективні моделі короткострокових, середньострокових та
довгострокових проектів (на конкурсній основі).
Що зміниться для бібліотеки завдяки перемозі конкурсу
Завдяки поповненню книжкового фонду бібліотеки, стане можливим задовольнити потреби
та запити користувачів, залучити нових, заохотити молодь, інші верстви громади читати,
відвідувати частіше бібліотеку.
Якість обслуговування стане вищою, створено «Клуб майбутніх лідерів START UP»,
кіноклуб «Правовий простір», бібліотека доведе, що постійно розробляє реальні проекти
саме для громади, для їх блага та для того, щоб стати корисним, змістовним, цікавим,
сучасним інформаційним центром для громади, стати прикладом для інших бібліотек.
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