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

Інформація про бібліотеку

Назва – КЗ Сумської міської ради «Сумська міська централізована бібліотечна система,
бібліотека-філія №17».
Спеціалізована по роботі людей з інвалідністю.
Структура бібліотеки-філії №17 :







Читальний зал;
Абонемент для дорослих;
Абонемент для дітей;
Інтернет –центр;
Сектор по роботі людей з інвалідністю;
Відділ позастаціонарного обслуговування користувачів.

Бібліотечний фонд на 1.01.2016 року складає – 90547 прим.
Основні показники роботи бібліотеки-філії №17 на 01.01.2016 року:




читачі - 10022, із них люди з інвалідністю – 1025
відвідування – 59451
книговидача – 208266

В Інтернет-центрі за 2015 рік обслужено більше 800 користувачів людей з особливими
потребами.
Створено сайт http://inva-center.com/ -Інформаційно – ресурсний центр для інвалідів, який
відвідують щорічно більше 10 тис. користувачів.
В бібліотеці працює відділ позастаціонарного обслуговування, який обслуговує 42
бібліотечних пункти (більше 2000 користувачів).
На дому обслуговується 15 людей з інвалідністю.
Обслуговують Cумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів та у
відділенні Центру соціальної реабілітації в с. Рибці Сумського району – близько 100 дітей з
інвалідністю щороку.
Бібліотека-філія №17 співпрацює з Сумським територіальним центром по обслуговуванню
людей з інвалідністю «Берегиня», відділеннями «Спільнота» та «Злагода», де обслуговується
бібліотекарями 58 людей з інвалідністю.
Співпрацюємо з НВК №37, де навчаються діти з вадами зору, яких обслуговують
бібліотекарі щороку - до 90 осіб.
Послугами бібліотеки постійно користуються батьки дітей та молоді з інвалідністю, а також
люди похилого віку, ветерани ВВв, чорнобильці, ветерани праці, афганці та інші соціально –
незахищені категорії населення.

Досягнення бібліотеки
Бібліотека-філія №17 брала участь у конкурсах та отримала грант Посольства США «LEAP»
та «LEAP +» в 2002 році за яким отримано комп’ютерну техніку та можливість відкриття
Інтернет-центру. Всі ці роки в бібліотеці проводиться безкоштовне навчання людей з
інвалідністю основам комп’ютерної грамотності та інтернет-технологіям.
У 2010 році завдяки гранту «Бібліомосту» в бібліотеці створено Інформаційно – ресурсний
центр для інвалідів та відкрито сайт http://inva-center.com/.
У 2013 році завдяки гранту «ОРГАНІЗАЦІЯ НОВИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ З
ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ-V» програми «Бібліоміст»
додатково отримали комп’ютерну техніку.
На сьогоднішній день бібліотека має 11 комп’ютерів з підключенням до Інтернету.
Постійно бібліотека-філія №17 працює з депутатами Сумської міської ради, які надають
допомогу у вирішенні різних питань людям з інвалідністю.
Завдяки Інформаційно – ресурсному центру на базі бібліотеки організовано в 2011 році для
молоді з інвалідністю клуб «Країна друзів». Цей громадський проект на сьогоднішний день
сприяв створенню ГО «Сумський клуб «Країна друзів», яка офіційно зареєстрована в 2016
році і працює при бібліотеці.
На базі відділу позастаціонарного обслуговування діє проект «Бібліодача», як інформаційна
допомога садівникам-городникам з використання нових технологій та літератури.
З 2013 року в бібліотеці працює Літературна кав’ярна, в засіданнях якої беруть участь люди з
інвалідністю.
Щорічно працює проект «Бібліоліто в «Країні друзів»: відпочинок з членами клубу на
природі, сплав по річці Псел, виїзд на базу відпочинку, відвідування страусиної ферми та
смакування «Літнього махіто» тощо.
Бібліотека співпрацює майже зі всіма громадськими організаціями, які опікуються
проблемами інвалідів та їх родин.
На базі цієї бібліотеки щорічно проходять круглі столи за участю громадських організацій,
представників влади, депутатів з питань вирішення соціального захисту людей з
інвалідністю.
Бібліотека постійно організовує для користувачів літературні вечори, осінні бали, конкурси,
виставки, вікторини,
краєзнавчі та літературні квести, вуличні акції, флешмоби.
Користується великим попитом такі заходи, як щорічний Осінній бал, новорічні та Різдвяні
свята, День Святого Валентина, вулична акція «Читаємо Кобзар разом», краєзнавча
вікторина-лото «Сумщина відома і невідома», до Міжнародного дня інвалідів обов’язково
проводиться Марафон толерантності «Ми сильні, коли ми разом» тощо.
За кошти депутата придбано мультимедійне обладнання, яке постійно використовується при
проведенні масових заходів. Бібліотекарі створюють буктрейлери, віртуальні виставки,
презентації, відеоролики. Бібліотека створила в соцмережах
на Facebook сторінку
«Бібліотека «Країна друзів». Бібліотекарі надають допомогу користувачам з інвалідністю по
створенню сторінок в соцмережах. На базі бібліотеки волонтери навчали людей з
інвалідністю майстерності фотошопу.

В бібліотеці-філії постійно надаються безкоштовні консультації населенню спеціалістами
Пенсійного фонду, соціального захисту, юристами, психологами та іншими.
За досягнення колектив бібліотеки-філії неодноразово нагороджувався грамотами та
подяками Сумського міського голови, Сумської облдержадміністрації, відділу культури та
туризму Сумської міської ради, а завідуюча бібліотекою-філією нагороджена відзнакою
Сумської міської ради «За бездоганну працю» та відділу культури та туризму «За відданість
професії» та інші.

Концепція розвитку вашої бібліотеки як сучасного інформаційного центру
В майбутньому бібліотека-філія №17 залишиться інформаційно-культурним центром для
різних верств населення в своєму мікрорайоні із спеціалізацією для людей з інвалідністю.
Пріоритетом в роботі бібліотеки залишиться залучення населення до читання, популяризація
кращих вітчизняних авторів та творів, презентація нових книг, обговорення нових напрямків
сучасної української літератури. Передбачається стимулювання волонтерського руху для
обслуговування літературою вдома вразливих категорій населення.
На базі філії №17 планується створити соціально-психологічний реабілітаційний центр для
всіх соціально-незахищених верств населення нашого міста. Для цього бібліотеку необхідно
забезпечити новими інноваційними технологіями через впровадження інноваційних
оздоровчих і розвиваючих програм та ґаджетів.
Планується в перспективі на базі бібліотеки організувати медіатеку, як ресурсний центр
документів на різних носіях інформації для диференційованого інформаційного забезпечення
соціокультурних потреб користувачів бібліотеки і виконує функції, що характерні для
вирішення загальних завдань бібліотеки щодо інформаційно-бібліотечного обслуговування
людей з інвалідністю та інших верств населення.
Обслуговування людей з інвалідністю на віддалених вулицях міста планується за допомогою
Книжкобуса (бібліомобіль: під час стоянки з нього будуть виносити стенд з електронною
бібліотекою — завдяки різним ґаджетам люди матимуть доступ до електронних книжок,
підручників та сайтів про літературу. Крім того, плануємо чимало інших активних форм
роботи навколо «Книжкобусу», зокрема інтерактивні лекції, читання, поетичні вечори,
презентації книжок, зустрічі з авторами, серії прослуховування аудіокнижок, скайппрезентації з авторами, вечірні кіноперегляди в парках, майстер-класи тощо.)
Іде підготовка із створення в соціальних мережах кілька груп за інтересами людей з
інвалідністю, в тому числі, які не мають змоги вийти із стін своєї квартири. Бібліотекарі
допомагають цім людям спілкуватися, обговорювати нову літературу, бібліотечні заходи,
спільний відпочинок, питання допомоги один одному, знайомства між собою та інше.
Створити на базі бібліотеки інформаційний центр по працевлаштуванню та організувати
Ярмарки з продажу виробів людей з інвалідністю , допомагати в проведенні і участі людей з
інвалідністю в конкурсах по розкриттю творчих можливостей.

Фотографії деяких заходів

