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

Інформація про бібліотеку
Назва – Зарічанська сільська бібліотека Житомирського району Житомирської області
Кількість читачів – 750 з них 250 – діти
Книжковий фонд на 1 жовтня 2016 року складає 9 477 примірників .
Працює бібліотека, виходячи з особистих та життєвих потреб мешканців села в інформації та
спілкуванні. Цьому сприяє тісна співпраця зі школою, Будинком культури та сільською
радою. В нашій бібліотеці користувачі можуть отримати всю необхідну для них інформацію
(особливо незахищені верстви населення).
Читачам приємно відвідувати бібліотеку, тут панує дружня атмосфера і книжки знаходяться
у відкритому доступі, що дає змогу читачеві вибрати самому книгу.
Бібліотекар систематично інформує читачів про нові надходження, знайомить користувачів з
книжковим фондом. Здійснюється це через надання індивідуальної та групової інформації,
через проведення масових заходів, мультимедійних виставок, годин інформації та інше.
Органічне входження в життя громади села, внесок у виховання дітей та молоді, підтримка
соціально незахищених верств населення – все чинники, які зробили бібліотеку важливою
складовою розвитку села.
Бібліотекар Олена Муравська працює у бібліотеці з 2002 року, багато змін за цей період
відбулося у Зарічанській бібліотеці.
Муравська О. з грудня 2014 року є членом Української бібліотечної асоціації, що дає змогу
однією з перших дізнаватися про конкурси та проекти, що проходять у бібліотечній сфері та
брати участь у них. Адже без сучасних змін у нашій справі неможливо уявити майбутнє
бібліотеки.

Досягнення бібліотеки
Працюючи у Зарічанській сільській бібліотеці з 2002 року я, за підтримки своїх читачів
досягла багато.
У 2003 році першою у Житомирському районі було відкрито відділ комерційної літератури,
що давало читачам змогу читати те, що вони краще люблять. Коштували послуги не дорого,
але за виручені кошти купувалася нова література. Але, на жаль, у 2011 році платні послуги
на цей вид діяльності було заборонено і сьогодні читачі дарують книжки, які вже прочитали
до бібліотеки і їх можуть прочитати інші читачі. Таким чином проходить обмін книжками і
людям є що прочитати у нашій бібліотеці.
Пошук джерел позабюджетного фінансування – актуальна проблема для багатьох бібліотек.
Наша бібліотека не стала виключенням.
У 2005 році інформаційно – консультативний центр «Жінка для жінки» організував конкурс
малих грантів, який фінансувався Фондом Стефана Батори (Польща). Конкурс організований

для жінок Житомирського району і передбачав 10 міні грантів від 1500 до 2500 гривень.
Наша бібліотека за підтримки активних читачок – жителів с.Зарічани Анжели Дейнеги та
Регіни Косуби розробили проект «Книга –джерело інформації». Метою проекту було
поповнення книжкового фонду бібліотеки. Ця ідея була позитивно прийнята організаторами
конкурсу і ми виграли грант на 2000 гривень. Було придбано книжки по шкільній програмі,
словники, довідники, сучасна література. В рамках цього проекту була організована акція
«Подаруй книгу бібліотеці», яка діє по цей час.
У 2011 році була визнана кращою серед бібліотек Житомирського району.
У 2014 році Зарічанська бібліотека взяла участь у проекті «Бібліотека – громада : відкритий
простір», який проводила Українська бібліотечна асоціація за підтримки Фонду «Монсанто»
та стала одним із 25 переможців цього проекту, а бібліотека членом УБА. До бібліотеки
надійшли досить цікаві та користі книги та техніка : комп’ютер, ноутбук,
багатофункціональний пристрій Canon. А за підсумками роботи по проекту наша бібліотека
отримала фотоапарат та проектор. За кошти сільської ради було обладнане приміщення
бібліотеки та підключено до мережі Інтернет.
Тепер бібліотека має свій блог zarichanilibr.wordpress.com та сторінку у Facebook, електронну
пошту, сторінку у YouTube, що дає змогу ширше пізнавати світ та надати інформацію про
себе. Адже наш блог (за статистикою в адміністраторі) відвідали не тільки українці, а жителі
Росії, Німеччини, США, Великобританії.
За підсумками роботи у 2014 році Зарічанська бібліотека отримала відзнаку управління
культури Житомирської облдержадміністрації «Золоті джерела» як краща сільська, селищна
бібліотека Житомирської області.
В 2016 році прийняла участь в обласному конкурі «Бібліотеки Житомирщини в
інформаційному просторі» та отримала подяку від Житомирської обласної універсальної
наукової бібліотеки імені О. Ольжича.

Концепція розвитку бібліотеки
Сільська бібліотека здатна вирішити більшість проблем. Вона є територією духовності та
знань, першим помічником в освіті, професійному становленні, організації дозвілля
населення, наданні унікальних можливостей широкого користування українськими та
світовими інформаційними ресурсами, накопиченими бібліотеками України та інших країн.
Сьогодні перспективи розвитку сільських бібліотек пов’язані з поєднанням функцій
традиційної бібліотеки та сучасного інформаційного центру.
Маючи у бібліотеці комп’ютер, ноутбук, принтер, ксерокс та сканер, проектор можна багато
в чому задовільнити потреби читачів-користувачів, але на сьогодні
читач більш
вимогливий.
У бібліотеці було проведено опитування користувачів і на питання, що вони хотіли б
покращити в роботі бібліотеки, пропозиції були різні. Підсумувавши всі відповіді, я зробила
висновки : хотілося би мати у бібліотечному приміщені плазму або хоча б екран, щоб можна
було дивитися не тільки на моніторі комп’ютера цікавий матеріал, а й разом з друзями все у
широкому форматі. Так як у нас є проектор та окуляри для перегляду 3 –Д фільмів і зараз для
цього переходимо у глядацьку залу Будинок культури то мабуть було б цікавіше дивитися
все це, не виходячи з приміщення бібліотеки. Не кожен сільський житель може дозволити

відвідування кінотеатру, а у нашій бібліотеці ми показуємо фільми та мультфільми, але в
Будинку культури, в приміщенні якого ми знаходимося.
Так у сільській бібліотеці чудово було б започаткувати такий вид обслуговування як
вітальня з використанням мультимедійного обладнання. Прийшовши до бібліотеки за
інформацією в інтернеті чи для перегляду фільму, відвідувач неодмінно зацікавиться
літературою, яка є у бібліотеці, що дасть змогу підвищити і відвідування, і книговидачу.
У багатьох жителів села є вдома інтернет та комп’ютер, але роздрукувати читачі ходять до
бібліотеки. На жаль у нас тільки чорно-білий принтер, а для друкування реферату або
повідомлення для підготовки до уроку, особливо з біології чи географії. Тому хотілось би
мати матеріал кольоровий, нашим користувачам кольорового принтера нам на вистачає.
Переглядаючи матеріали про сучасні бібліотеки України та світу, маємо на меті зробити
приміщення бібліотеки більш сучасним , замінивши застарілі меблі на нові (кафедра для
видачі, столи та стелажі). Частина стелажів вже замінена на нові, залишилася ще одна
кімната.

Фотографії деяких заходів

Проведення презентації з використанням нової техніки

І для старшого покоління у нашій бібліотеці за комп’ютером є що робити

Книжки на нова техніка у бібліотеці

Підготовка до масового заходу

Захід до Всеукраїнського дня бібліотек(Парад книжок : найменші, найбільші,
найстаріші, найважчі, найсучасніші, іншомовні)

Підготовка до уроків у бібліотеці

