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

Інформація про бібліотеку
Назва: Бродівська районна бібліотека для дітей
Бродівська районна бібліотека для дітей розпочала свою діяльність з березня 1947 року. До
1947 року дитячий відділ був при бібліотеці для дорослих, з якої було виділено 497 дитячих
книжок і обслуговувалось лише 70 читачів – дітей. Бібліотекарі активізували роботу з
популяризації літератури і по залученню дітей до читання. В результаті цього на кінець 1947
року книжковий фонд становив 4000 книг, а до читання було залучено 760 дітей.
Сучасні Броди – районний центр Бродівського району Львівської області з чисельністю
населення 24.6 тис. осіб, з них дітей віком від 6 до 17 років – 4,3 тис.
На території міста знаходиться гімназія ім .І.Труша, три загальноосвітніх школи, дошкільні
установи, педагогічний коледж ім. І.Труша. Школярі, дошкільнята, викладачі, студенти
педколеджу ( як керівники дитячого читання) , є користувачами районної бібліотеки для
дітей. Бібліотечним обслуговуванням охоплено 57 відсотка дитячого населення.
Бродівська районна бібліотека для дітей відіграє значну роль в структурі бібліотечного
обслуговування користувачів дітей та керівників дитячого читання.
Загальна площа приміщення, в яких здійснюють бібліотечну діяльність книгозбірня для дітей
в місті становить - 220 квадратних метрів, з них 26.9 м2 (12,2 %) використовується для
зберігання бібліотечного фонду та 193,1 м2 (87,8 %) для обслуговування користувачів :
відділ обслуговування дошкільнят та учнів 1-4-х класів, відділ обслуговування учнів 5-9
класів, інтернет – центр.
Бібліотечний простір поділено на зони; інформаційна зона, виставкові зони, зона
відпочинку для дітей. Творчим та насиченим став процес над створенням іміджу бібліотеки .
Серед див дизайну в інтер’єрі бібліотеки - "Бібліокамін", де проходять літературні читання
для дітей. "Бібліокамін" - це ще й цікавий закапелок, де читайлики відпочивають від роботи
за комп’ютером. Для найменших користувачів, дошкільнят створено відпочинкову зону
«Бібліомайданчик».
Показники діяльності районної бібліотеки для дітей :
Користувачі - 2802 тис. користувачів, з них 311 користувачів Інтернет - центру . Видача
документів ЦДБ складає 54060 тис. прим. Протягом року бібліотеку для дітей м. Броди
відвідує - 23682 користувачів . Відвідуваність соціокультурних заходів в рік становить 1170.
В межах бібліотеки
проводиться 60 соціокультурних заходів різної тематики та
спрямування, з них за межами бібліотеки – до 10 заходів (акції, бібліотека під відкритим
небом, десант в садочок, флешмоб, краєзнавчі розвідки).

Приділяється увага формуванню бібліотечних фондів книгозбірні. Фонд ЦДБ складає 24768 тис. примірників документів і щороку оновлюється на 300 - 400 книг, завдяки
Державним програмам «Українська книга», «Програма поповнення фондів публічних
бібліотек», дарча. На жаль, і надалі величина фонду не залежить від реальних потреб
користувачів, завдань бібліотеки, залишається залежною від фінансування. Пасивною
частиною фонду залишається російськомовна література, що становить - приблизно 60 % від
загального фонду документів.
Бібліотека формує свій позитивний образ, громадську думку, демонструючи прозорість
своєї діяльності. Ініціюємо акції в напрямку оновлення фонду документів бібліотеки, а саме
акції: "Подаруй бібліотеці книгу", «Сучасну книгу – бібліотеці». Долучились до благодійної
акції «100 000 книжок для сільських бібліотек» ініційованої фундацією Д.Жолдак
Досягнення Бродівської районної бібліотеки для дітей (реалізовані проекти, заходи,
відзнаки, приклади залучення новітніх технологій)
Сьогодні Бродівська районна бібліотека для дітей живе цікавим, творчим, активним
життям. Культурно-освітню та популяризаторську діяльність бібліотека реалізує за
допомогою проектів, програм та заходів. Найбільш вдалими та результативними є
досягнення бібліотеки, як :










Міні-проект «Театр однієї книги» в рамках Проекту «Ми є одна громада»
Демократизація України :програма малих проектів». Використання театру однієї
книги сприяє промоції дитячої книги через акторську гру.
Перемога бібліотеки для дітей в третьому раунді конкурсу «Організація нових
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» за проектом
Глобальні бібліотеки «Бібліоміст - Україна - 2012 рік». Бібліотека отримала 5
комп’ютерів.
Створення власної сторінки «ВКонтакті», де на сторінці висвітлюються основні
події життя РДБ,а також її блог «Бібліобобрик». Підготували ряд рекламно промоційних роликів про бібліотеку та бібліотечні послуги, які висвітлені на
сторінках веб - щоденника: відкриття інтернет – центру в бібліотеці, заходи новорічна оповідь «Зимова казка в бібліотеці», «Бібліотека під відкритим небом»,
«Жила – була бібліотека». Участь в конкурсі "Марафон непересічних бібліотечних
ідей"-2013!» в номінаціях: бук трейлер за книгою Р.Даля «Матильда».
Популяризуючи
твори
сучасних авторів в Всеукраїнський день бібліотек
реалізували міні –проект «Цитата дня», проект ЦДБ «Думки вголос від автора» на
сторінці VK http://vk.com/public46344828
Районна бібліотека для дітей стала невід’ємною інформаційною складовою для
представників місцевого самоврядування ,приєднавшись до Всеукраїнської мережі
Пунктів доступу громадян до офіційної інформації . В бібліотеці створений куточок
«Бібліомісток --ПДГ» для популяризації ресурсів е-урядування та електронних
послуг органів влади та інших державних органів.
Он-лайн проект вивчення англійської мови в бібліотеці - конкурс «English 1 2 3 в
бібліотеці»
В бібліотеках
міста цією послугою скористались студенти
педагогічного коледжу, учні шкіл та бібліотекари.
Вперше в інтернет - центрі Бродівської ЦРБ відбувся фінальний конкурс в рамках
проекту "Вікіпедія" програми "Бібліоміст". До електронної енциклопедії
підготували статті краєзнавчого змісту про Бродівщину. До участі в створенні



















сторінки про Бродівську районну бібліотеку для дітей у Вікіпедії долучились
працівники бібліотеки для дітей м.Броди.
Участь в конкурсі проектів співпраці громадських організацій (НУО) з бібліотеками
програми «Бібліоміст» - «Неурядові організації та бібліотеки «та проекту конкурсу
співпраці бібліотек з місцевими громадами від програми "Бібліоміст" на тему
"Бібліотеки та охорона здоров'я».
Вперше Бродівська районна бібліотека для дітей розпочала новий міні-проект "Ефір
в бібліотеці", під час якого ведеться серія аудіо - та відео - записів з розповідями
історії творчих дітей, випуск спеціальних бібліоподій, презентації творчих проектів,
бібліомарафон. Завдяки участі в міні-проекті бібліотека розширила нові інноваційні
послуги для дитячої громади на блозі "Бібліобобрик". Талановитих дітей
Бродівщини, учасників проекту "Майбутнє Львівщини - талановиті діти", було
відзначено у другій інформаційно - іміджевій збірці. Про досягнення й перемоги
обдарованих дітей краю, підготували інтерв’ю в проекті «Ефір в бібліотеці».
Участь бібліотеки для дітей у міжрегіональному бібліотечному ярмарку
«Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє» м. Львів. Серед учасників
ярмарку свій проект «Бібліотека – як центр спільноти у форматі інновацій »
(відеоролик є на сайті Бродівської РЦБС) представляла вперше Бродівська ЦРБ та
ЦДБ , демонструючи нові послуги з використанням інноваційних технологій та
мережі Інтернет у співпраці з партерами.
Бібліотекарі щороку проводять іміджеві заходи в підтримку талановитих та
обдарованих дітей : щорічний районний огляд – конкурс «І слово , і пісня, матусю,
тобі», присвячений Дню матері, Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач
України», бібліофестини тощо.
Місцева громада пам’ятає акції на підтримку книги та дитячого читання: акція під
час літніх канікулярних читань «Бібліотека під відкритим небом », бібліодесант «У
країні Читалії веселій…» - рекламні акції, що проводились на майдані біля
бібліотеки, під час проведення Всеукраїнського Дня бібліотек, Всеукраїнського
тижня дитячого читання , Загальнообласного дня читання, привертаючи увагу
маленьких бродівчан та їхніх батьків до книги.
Бродівська РЦБС долучилась до спільного партнерського проекту із видавництвом
під назвою «Бібліотека Малого Лева». Читачі бібліотеки для дітей ознайомились з
творчістю Андрія Бачинського . Він презентував нову книгу "140 децибелів тиші",
яка припала до душі читачам.
Цікава була співпраця зі школою анімації "Дзига" м. Радивилів . Відбувся майстерклас по створенню анімаційних мультфільмів дітьми. Під час проведення пледівки
наймолодші користувачі бібліотеки спілкувалися ,переглядаючи мультфільми, та
спробували себе героями анімаційного мультика. Нове в бібліотеці – завжди цікаве
не лише для читачів, але й для бібліотекарів. Використовуючи ці знання бібліотека
для дітей створила рекламно-анімаційний мультфільм книги про футбол «
Книжкова несподіванка», 60 переглядів в YouTube.
Бібліотека вносить свій вклад в соціокультурну реабілітацію особливих груп
населення – неповносправних дітей та інтеграцію ВПО в громаду міста, з цією
метою: організовує просвітницькі заходи , надає можливість скористатись новими
послугами бібліотеки, з використанням інтернет –ресурсів.
Покращення матеріально-технічного стану ,завдяки конкурсу мікропроектів
«Капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові в
Бродівській центральній районній бібліотеці за адресою майдан Свободи, 3 та
районній бібліотеці для дітей за адресою майдан Свободи, 1 в м. Броди»

В меню бібліотечної кухні Бродівської районної бібліотеки для дітей є чимало готових
рецептів бібліоуспіхів в плані розширення нових інноваційних послуг для дитячої громади,

можливості спілкування та самореалізації дітей в соціумі, підняття іміджу сучасної
бібліотеки.
Концепція розвитку Бродівської районної
інформаційного центру на період 2017-2012рр.

бібліотеки

для дітей як сучасного

Вступ
Концепція розвитку Бродівської районної бібліотеки для дітей була розроблена на основі
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», враховуючи «Стратегію Української
бібліотечної асоціації на 2015 – 2018 рр.», опублікованих досліджень УБА щодо стану
бібліотечно-інформаційної галузі в Україні.
Під час підготовки цієї концепції розвитку
враховувалися результати опитувань
користувачів бібліотеки, попередній досвід роботи , аналізи статистичних даних, результати
обговорень з представниками молодіжної громади міста Броди тощо.
Передбачається реалізація цієї концепції розвитку протягом п’яти років.
Мета – Створення інформаційного молодіжного простору при інтерактивній
держави, бібліотеки та молоді в інформаційних глобальних мережах.

взаємодії

Завдання:
1. Вдосконалення та адаптація до сучасних вимог методів роботи бібліотеки як сучасного
інформаційного центру.
2. Постійне оновлення фонду документів та ресурсного забезпечення бібліотеки.
3. Проведення культурно-мистецьких та популяризаторських заходів.
4. Створення креативного майданчику для молоді в бібліотеці
Етапи реалізації :
1.
Вдосконалення та адаптація до сучасних вимог методів роботи бібліотеки як
сучасного інформаційного центру:
 забезпечення вільного доступу до книжкового фонду та електронної інформації;
 модернізація комп’ютерного парку та програмного забезпечення, через реалізацію
загальнодержавні, регіональні, міжнародні проекти та ініціативи;
 упровадження нових форм взаємодії з громадськістю з використанням інформаційнотелекомунікаційних технологій;
 популяризація бібліотеки через соціальні мережі (створення групи «Шукаємо нових
друзів») та онлайн – щоденник «Бібліобобрик» http://childrenbibl.blogspot.com/
 реалізація ідеї безбар’єрного доступу до інформації.
2. Постійне оновлення фонду документів та ресурсного забезпечення бібліотеки:
 моніторинг інформаційних потреб користувача,
 виробництво сучасних інформаційних продуктів та запровадження нових послуг;
 фандрейзингова діяльність та адвокаційна кампанія в напрямку виконання державної
та місцевих програм поповнення бібліотечних фондів ;
 формування, збереження та популяризація бібліотечних фондів через акції та заходи
(«Подаруй бібліотеці книгу», «В дарунок книги – читачеві», «Бібліовація», Тиждень
повернутої книги, Бенефіс благодійників) ;
 участь в грантах, проектах ,програмах просвітницького характеру.

3. Проведення культурно-мистецьких та популяризаторських заходів:
 проведення не форматних просвітницьких, креативних заходів (клубні зустрічі,
пізнавальні зустрічі, BOOK- локації, квести, відео конференції, читацькі фестивалі,
флешмоби, акції);
 PR: зв’язки з громадою, просування бібліотечних послуг як цінних інвестицій у
 соціальну підтримку молоді;
 залучення партнерів та розвиток партнерських зв’язків з організаціями,
 розширення партнерства для створення нових можливостей в проектній
 діяльності на користь молоді ;
 консультативна та практична допомога абітурієнтам, протидія інформаційним
 війнам, медіа грамотність;
 обмін інформацією та ресурсами в єдиному бібліотечному просторі публічних
 бібліотек міста та району;
 залучення до перегляду та обговорення перегляду фільмів клубу соціального і
 правового кіно Docudays.
4. Створення креативного майданчику для молоді в бібліотеці
 ініціювання молодіжних ініціатив в громадських інтересах;
 в просторі громади міста активізувати діяльність бібліотеки як креативного
майданчику для молоді “Бібліотека – інформаційний медіа центр» ;
 моделювання нового інтелектуального простору для розвитку читання з
використанням сучасних технологій популяризації книги в молодіжному середовищі;
 створення умов та надання площ для творчої реалізації, залучення до участі
 молоді у заходах Форум – театру – міні-вистав, творчих зустрічей,
 дискусійних майданчиків.









Очікувані результати
професійний розвиток персоналу та підвищення кваліфікації, яке передбачає
актуалізацію системи знань, вмінь і навичок персоналу;
модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки;
підвищення іміджу бібліотеки;
поповнення фондів бібліотек;
створення системи ефективної внутрішньої та зовнішньої комунікації для розвитку
партнерства, просування спільних цінностей та досягнення стратегічних результатів;
сприяння становленню талановитої молоді, підтримка творчої діяльності, реалізації
освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді;
дієвість креативного майданчику для молоді “Бібліотека – інформаційний медіа
центр» як платформа розвитку творчого потенціалу молоді .

Фотографії деяких заходів

