Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"

Інформація про бібліотеку
Назва – Центральна бібліотека Комунального закладу культури «Жовтоводська ЦБС»
Це не тільки інформаційний центр міста Жовті Води, це освітній, культурно-просвітницький
центр, місце відпочинку та дозвілля жовтоводців. Відділ обслуговування Центральної
бібліотеки є візитною карткою Центральної бібліотеки, її головним показником в організації
роботи з читачами. Одне з основних завдань ВОЦБ є належне зберігання, пропаганда та
видача творів друку. Універсальний фонд друкованих видань відділу налічує понад 48 000
примірників літератури різної тематики. Це наукова та науково-популярна література з
різних галузей знань: історії, економіки, філософії, правознавства, медицини, мовознавства,
мистецтва, спорту. Вагомий відсоток книжкового фонду становить художня література.
Фонд ВОЦБ постійно формується на основі вивчення читацького попиту та побажань
відвідувачів. Оперативність виконання читацьких вимог, висока культура обслуговування,
професіоналізм співробітників ВОЦБ дозволяє щороку обслуговувати понад 3,5 тисячі
читачів. Щорічна книговидача складає понад 77 тисяч примірників.
Провідним структурним підрозділом відділу обслуговування являється абонемент, фонд
якого задовольняє найвишуканіші смаки читачів та систематично поновлюється новинками.
До послуг користувачі абонементу наданий вільний доступ до книг з історії, економіки,
права, філософії, педагогіки, медицини, спорту, мовознавства, літературознавства. А багатий
та різноманітний фонд художньої літератури абонементу не тільки відповідає вимогам
пересічних користувачів книгозбірні, а і навчальним програмам учбових закладів міста.
Спеціалізованим структурним підрозділом відділу є читальний зал, який здійснює
інформаційний пошук і бібліографічне інформування, оперативне задоволення освітніх,
виробничих, духовних та культурних потреб усіх категорій користувачів. В приміщенні залу
систематично проводяться семінари, лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, творчі
вечори та інші масові заходи. На базі ВОЦБ організовані та діють Літературно-музичний
салон «Натхнення» та Літературна студія «Горицвіт». Методико-бібліографічний відділ
запроваджує в практику роботи бібліотечних закладів сучасну концепцію організації і
управління бібліотечною справою в регіоні, використовуючи методи стратегічного
інноваційного і кадрового менеджменту, надає методичну, практичну, консультаційну
допомогу бібліотекам з організації різних напрямків діяльності, проводить заходи по
підвищенню
кваліфікації
бібліотечних
працівників
ТБО,
використовуючи
найрізноманітніші форми і методи, ведення електронного корпоративного каталогу
«Дніпропетровщина». Комплектування та обробка документів, які надходять до фонду
бібліотеки та організацію в системи каталогів здійснює відділ комплектування та обробки
документів, який знаходиться при Центральній бібліотеці. Видання, які надходять до ЦБС в
одному екземплярі знаходяться у відділі організації та використання документів. Його
фонд складає біля 16 тис. екземплярів друкованої та недрукованої продукції. Літературу із
цього фонду користувач може замовити через абонементи і читальні зали бібліотек,
користуючись каталогами, картотеками та інформаційними бюлетенями нових надходжень.
Відділ організації та використання єдиного фонду має сектор МБА.

Досягнення бібліотеки
За допомогою впровадження фандрейзингової діяльності в бібліотечну справу, Центральна
бібліотека виграла три проекти з різної тематики, завдяки яким поповнилась матеріальнотехнічна база.
Проект 1: 2015 рік. Схід-Захід: професійно-навчальний візит бібліотекарів України
Назва проекту: «Бібліотеки Івано-Франківщини: традиції та інновації в обслуговуванні
місцевої громади»





Тривалість проекту (міс.): 1
Загальний бюджет проекту: 5000 грн.
Мета проекту: вивчення досвіду провідних бібліотек України. Учасники навчального
візиту матимуть можливість ознайомитися з досвідом роботи, напрацюваннями та
кращими практиками Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка та бібліотек області.
Бенефіціари проекту: Центральна бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС»

Проект 2: 2015 рік. Для учасників професійних навчальних поїздок до ІваноФранківщини, Миколаєва, Львова та Ужгорода







Назва проекту: «БібліоМедіаЦентр»
Тривалість проекту (міс.): Проект діє
Загальний бюджет проекту: 800$ було виділено на придбання обладнання.
Мета проекту: - створення єдиного інформаційного центру на азі Центральної
бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС» для організації ефективної системи одержання
жителями повної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та
життєво необхідних потреб. Тобто надання Е-послуг на користь громаді.
Бенефіціари проекту: Центральна бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС»

Проект 3: 2016 рік. «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської
інформації в бібліотеках»







Назва проекту: Створення пункту Європейської інформації «Євроінтеграційний
імпульс»
Тривалість проекту (міс.): 3 роки
Загальний бюджет проекту: 3400 грн.
Мета проекту: - надання широкого доступу до інформаційних ресурсів з питань
європейської інтеграції та поширення знань про: засади функціонування
Європейського Союзу (ЄС), відносин між Україною та ЄС, політику європейської
інтеграції України, європейські цінності, з історією, культурою, традиціями країн
Європи, покращення знань про ЄС, зближення української та європейської молоді.
Бенефіціари проекту: Центральна бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС»

Велику роль бібліотека бере у загально міських та державних святах. Так в цьому році
приймали участь у проведенні заходів:
 Дня Конституції України, 25-річниці Незалежності України презентація виставкиприсвяти «Україно, незборима зроду – ти душа великого народу!», свято козацької
пісні «Доки із глибин віків долина козацький спів», art-time по виготовленню лялькимотанки - «Лялька гарного настрою» та багато інших різноманітних масових заходів з
різної тематики.

Щороку бібліотеки проводять більш 50 масових заходів, популяризуючи літератури за
різними напрямками: з патріотичного, правового, краєзнавчого, народознавчого,
екологічного, морального, профорієнтаційного, естетичного виховання.
Інноваційним моментом в Центральній бібліотеці у травні 2016 року було відкриття
"БібліоМедіаЦентр" - єдиного інформаційного центру для організації ефективної системи
одержання жителями повної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та
життєво-необхідних потреб, тобто надання послуг з Євроінтеграції, Місцевого
самоврядування та Електронного урядування. Саме бібліотеки стають магістралями
інформації для населення, тому що є публічними осередками, до яких населення має
необмежений доступ. Від Першого Криворізького місцевого центру з надання вторинної
правової допомоги мешканці міста можуть отримати безкоштовну правову допомогу, через
Skype зв'язок. "БібліоМедіаЦентр" дасть змогу забезпечити тісний контакт з органами
управління місцевої та державної влад, а бібліотека допоможе громаді міста скористатися
інноваційними послугами.
Також інноваційним моментом в Центральній бібліотеці була організація та проведення
тренінгу разом з Громадською організацією "Українська Софія" та практикуючим
психологом обласної лікарні ім. Мечникова, фахівцем з кризових ситуацій, доктором
філософії Олексієм Чередниченко у рамках програми для ВПО з інвалідністю "Маленька
Берта", що реалізовується за підтримки ОО "Фонд прав людини" і Посольства Федеральної
Республіки Німеччина по формуванню комунікативних навичок "Я, у світі ЛЮДЕЙ" Мета
тренінгу - формування навичок встановлення контакту, спілкування, уміння слухати,
висловлювати свою точку зору, аргументувати і відстоювати свою позицію, та
психологічний тренінг «Стрес і психічне здоров’я». Учасниками тренінгу стали батьки, що
виховують дітей з інвалідністю, молодь з інвалідністю, а також пересічні мешканці міста.
Діяльність в рамках цієї програми буде продовжуватися і надалі.
Стратегія розвитку Центральної бібліотеки, як сучасного інформаційного центру
Стратегічна мета - зміцнення ролі бібліотек, як лідерів розвитку бібліотечної справи м.
Жовті Води, що забезпечують підтримку модернізації бібліотечної діяльності із врахуванням
нових потреб користувачів, виконують необхідні суспільству соціальні завдання.
Пріоритетні напрями стратегії
З урахуванням пріоритетів розвитку бібліотечної справи в Україні, а також наявного
кадрового та матеріально-технічного потенціалу, партнерських зв'язків, у т.ч. міжнародного
рівня, бібліотеки виділили для себе розвиток наступних пріоритетних напрямків:
 формування та комплексний розвиток єдиного фонду інформаційних ресурсів
публічних бібліотек міста, його зберігання та взаємовикористання;
 оптимізація і модернізація системи обслуговування;
 виконання основних показників (користувачі, відвідування, документовидача і т.д.);
 формування культурно-історичної свідомості місцевої громади, насамперед у процесі
краєзнавчої діяльності;
 впровадження нових інформаційних технологій;
 інноваційна робота (введення нових послуг);
 розвиток і зміцнення відносин із українськими та зарубіжними партнерами, розробка,
впровадження та реалізації бібліотечних проектів та програм;
 оптимізація системи управління, розвиток кадрових ресурсів та програм навчання.

Бібліотека має потужний потенціал для моделювання своєї діяльності, як сучасних
інформаційних, виховних, культурно-освітніх та методико-консультаційних дозвілевих
центрів.
Центральна бібліотека являючись методичним центром для бібліотек ТБО, надає якісну
кваліфіковану методичну допомогу. Швидкій адаптації до умов конкуренції, розвитку
здатності до ефективної роботи, готовності до постійного фахового зростання, соціальної та
професійної мобільності сприяє участь бібліотечних працівників у заходах з підвищення
кваліфікації, що організовує методико-бібліографічний відділ та обласні методичні центри.
Стратегічні напрями розвитку
Формування та комплексний розвиток єдиного фонду інформаційних ресурсів
публічних бібліотек міста, його зберігання та взаємовикористання:
 Перегляд пріоритетів комплектування книжкових і періодичних видань в
традиційному та електронному форматі, в т.ч. передплатних видань з віддаленим
доступом (мережевих);
 Систематичне корегування профілю комплектування, з урахуванням мінливих
наукових, освітніх, професійних, суспільних пріоритетів;
 Формування фонду літератури мовами етнічних громад міста, іноземними мовами;
 Змінити видову структуру фонду за рахунок придбання документів на електронних
носіях;
 Вивчити перспективні і поточні бібліографічні та інформаційні посібники видань,
прайс-листи, списки нових видань та інших інформаційних джерел з метою
подальшого відбору, замовлення та придбання;
 Здійснити моніторинг документного потоку періодичних видань, який дозволяє
виявити нові періодичні видання;
 Створення електронного каталогу за допомогою демо-версії програми ІРБІС.
 Створення та занесення бази даних до електронного каталогу бібліотечного фонду.
Оптимізація і модернізація системи обслуговування
 Удосконалення форм залучення користувачів до бібліотек. Створення на базі
бібліотек банку бібліотечних інновацій з питань популяризації української книги;
 Здійснення максимального розкриття фондів за допомогою всіх форм інтерактивної
роботи, що сприяє пробудженню інтересу до книги, а також інших ресурсів
бібліотек, в т. ч. і мережевих;
 Продовження і доповнення новими формами виставкової діяльності і культурномасових заходів бібліотек, що мають просвітницьку мету.
 Реалізація проекту «Library Hub» - площадка для розвитку, самовдосконалення та
реалізації творчих проектів.
 Надання пріоритетної уваги та здійснення інформаційного обслуговування людей з
обмеженими фізичними можливостями, членів багатодітних сімей, маломобільних
груп населення, біженців та вимушених переселенців, сприяння їх соціокультурній
реабілітації;
 Посилення діяльності щодо ділових зв'язків із громадськістю, контактів бібліотек з
органами місцевого самоврядування, некомерційними та громадськими
організаціями, творчими спілками;
 Систематичне і широке інформування суспільства про поточні акції бібліотек та
заходи через засоби масової інформації;
 Залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності бібліотек шляхом
проведення звітів перед населенням та громадських обговорень.

Комплексний розвиток інформаційних ресурсів і технологій
 Для користувачів, що приходять працювати з власними гаджетами, бібліотека
забезпечать вільну зону Wi-Fi.
 Розширення технічної бази за рахунок збільшення та оновлення парку персональних
комп'ютерів;
 Сприяння розвитку електронного урядування та підвищення інформаційної культури
користувачів. Реалізація проекту «Е послуги - на користь громаді»;
 Розробка програми модернізації інформаційно-комп’ютерних технологій бібліотек з
опорою на оновлення програмно-технічного комплексу та впровадження хмарних
технологій.
 Подальший розвиток автоматизації інформаційно-бібліотечної діяльності за
допомогою збільшення кількості автоматизованих робочих місць для користувачів;
Розвиток управління діяльністю бібліотек. Впровадження менеджменту якості в її
діяльність.
 Розвиток соціологічних досліджень читання і читацького попиту;
 Використання проектного менеджменту в рамках розвитку бібліотечної діяльності;
 Розробка
програми професійного перенавчання та підвищення кваліфікації
працівників відповідно виробничим потреб;
 Продовження щорічної участі бібліотек у всеукраїнських та міжнародних
професійних нарадах та конференціях.
 Розвиток кадрового потенціалу
 Розширення системи дистанційного навчання бібліотечних працівників бібліотек
КЗК «Жовтоводська ЦБС»;
 Адаптація знань і навичок бібліотечних працівників до нових, мінливих вимог
суспільства, що швидко ускладнюються;
 Підтримка працездатності персоналу (атестація, ротація персоналу, структурні
перетворення, участь в корпоративних проектах, робота в цільових групах);
 Організація і проведення профорієнтаційної роботи;
 Удосконалення системи безперервної професійної освіти;
 Організація і проведення професійних конкурсів і оглядів.

Фотографії деяких заходів

