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

Інформація про бібліотеку
Назва – Золотівська дитяча бібліотека – філія №8 Попаснянської РЦБС
Бібліотека була заснована за адресою: місто Золоте, вул. Петровського, будинок 29, де і була
до 2004 року. Зараз бібліотека знаходиться за адресою: місто Золоте, квартал Сонячний, вул.
Менделєєва, будинок 7.
Фонд Дитячої бібліотеки на момент відкриття становив 1876 прим. За перший рік роботи
бібліотека обслужила 1229 дітей-читачів, а вже в 1960 році читачів було 2277 чол. В 70-ті
роки бібліотека обслуговувала до 2,5 тис. читачів - дітей, Книжковий фонд становив 21,5 тис.
примірників.
У 1981 році в м.Первомайськ Луганської області утворилася централізована бібліотечна
система, до якої увійшла і дитяча бібліотека м. Золоте.
З 2015 року бібліотека є філією Попаснянської РЦБС.
Фонд бібліотеки на 1.01.2016 становить 17064 прим.: книг і брошур - 16555, періодичних
видань - 492 прим . У 2016 році бібліотека передплачує 12 найменувань газет і журналів. На
сьогодні бібліотека- філія обслуговує 1,2 тис. читачів.
У структуру бібліотеки входять: абонемент, де обслуговують читачів з дошкільного віку до
15 років та керівників дитячого читання та читальний зал на 20 посадочних місць, де
проходять дозвільні та виховні заходи, оформлені книжкові виставки.
Бібліотека має розвернутий довідково- бібліографічний апарат, в який входять:- алфавітний
каталог, систематичний каталог, систематична картотека статей для керівників дитячого
читання , картотека краєзнавчої літератури та неопублікованих документів.
З 2012 року бібліотека - філія комп’ютеризована, має доступ до мережі Інтернет.
З 2014 року бібліотека працює в регіоні проведення АТО та стала місцем спілкування,
психологічного розвантаження та відпочинку для переміщених осіб та дітей. У 2016 році
обслуговано 57 читачів, які прибули з непідконтрольної Україні території.

Досягнення Золотівської дитячої бібліотеки- філії № 8 Попасяннської РЦБС
Дитяча бібліотека приділяє велику увагу обслуговуванню користувачів з питань
краєзнавства. Популяризує документи, що поширюють інформацію про край. На книжковоілюстративних виставках користувачі різних категорій можуть одержати інформацію про
історію, економіку, культуру, природу, мистецтво краю та отримати відповіді на питання, які
їх цікавлять. Бібліотека організовує і проводить масові заходи до знаменних і пам’ятних дат.

В читальному залі зібрано художні твори місцевих письменників. Для читачів часто
проводяться зустрічі з місцевими письменниками (В. Осипенко, Т. Пустовар, І. Журавлева,
В. Хорольський, В. Старцев).
В 2003 році бібліотека прийняла участь у обласному огляді – конкурсі «Краю мій, хто без
тебе я?», де зайняла 2-е місто і нагороджена почесною грамотою та подарунком.
У 2012 році бібліотека отримала, від Золотівської міської ради, комп’ютер з підключенням
до Інтернету. Завдяки цьому про роботу бібліотеки та її плани наші читачі та мешканці м.
Золоте дізнаються з наших сторінок в соціальних сітях (ОК, Фейсбук, Мой мир). Також
Інтернет використовуємо для пошуку книг, яких нема в бібліотеці. Для читачів створили
«Бібліотечку електронної літератури за шкільною програмою».
У 2007 році бібліотека – філія взяла участь у створенні обласної «Книги читацьких
рекордів» для читачів – учнів 1-9 класів. Читач Пискорська Раїса стала переможцем в
номінації «Кращий читач 2007 року».
У 2013 році бібліотека – філія прийняла участь в фото-конкурсі «Наш читач», який
проводила Центральна бібліотека м. Первомайськ. Фото читачів виставляли на сайті та соц.
сторінках бібліотеки Центральної бібліотеки для загального голосування. Читач Целуйко
Данило зайняв друге місто.
У травні 2013 року бібліотека прийняла участь у проведенні Міжнародного дня читання по
книзі Д. Рея «Любопытный Джо», яку прислали до бібліотеки з видавництва «Розовий
жираф» .
Дитяча бібліотека працює в тісному зв'язку з дитячими установами міста. На території поруч
з бібліотекою знаходяться дві загальноосвітні школи (Золотовская гімназії і Золотівська
ЗОШ №5) та Золотівська школа мистецтв. В тісному зв'язку зі шкільними бібліотекарами та
організаторами шкіл проводяться уроки бібліотечно-бібліографічних знань, пізнавальні,
виховні заходи. З шкільними бібліотеками складаються плани проведення таких занять на
навчальний рік.
Літні канікули – найкращий, особливий час. Дитяча бібліотека- філія має великі можливості
для того, щоб зробити дозвілля дітей не тільки приємним і цікавим, а й змістовним. Саме
тому в червні під час пришкільного табору працівники дитячої бібліотеки пропонують дітям
різноманітні ігри, брейн – ринги, конкурси допитливих, вікторини, кросворди, що
спрямовані на розвиток пізнавальних здібностей школярів та інтересу до навколишнього
світу.
Багато уваги бібліотека приділяє гуртковій роботі. З 2007 р. працює гурток народознавства
"Ластів’ятко". Робота гуртка проводиться
спільно з вчителем української мови та
літератури. Ціль заснування гуртка - знайомити дітей з традиціями та обрадами
українського народу; виховувати в них шанобливе ставлення до батьків, працелюбність та
любов до рідної землі.
3 2013 року по сьогоднішній день у читальному залі спільно з вчителем навчальних класів
діє гурток етичного виховання «Дорогами добра» для читачів – учнів молодших класів. Ціль
заснування гуртка: формування у дітей моральних якостей доброту, чуйності, чесності,

працьовитості, правдивості та розширювати уявлення дітей про марально-етичні норми
поведінки і спілкування.
Для поліпшення роботи з естетичного напрямку, бібліотекарі ведуть дуже тісну роботу з
викладачами
школи мистецтв. Проводяться спільні уроки з живопису, з музичної
літератури. В річних планах бібліотеки і школи плануються заздалегідь спільні заходи. У
читальному залі бібліотеки оформлена виставка робіт учнів школи.

Концепція розвитку Золотівської дитячої
інформаційного центру

бібліотеки – філії № 8, як сучасного

Золотівська дитяча бібліотека –філія, використовуючи можливості Інтернету буде й надалі
всю роботу направляти на:
 Формування соціально-зрілої, працелюбної, творчої особи громадянина України.
 Виховання своїх читачів-дітей
етичне ставлення до оточуючих.

почуття патріотизму, людяності, морально-

 Накопичувати та популяризацію документів з історії краю, селища, літературу
морально-етичного напрямку.
 Проводити масові заходи, які б активізували ці якості характеру.
Бібліотека – філія планує приділяти увагу сімейному вихованню читачів-дітей. Через
популярізацію книг по вихованню дітей, надавати батькам методичну допомогу, знайомити
їх з новими надходженнями, з колом читання дітей, їхніми інтересами за межами родини, із
заходами, які проводяться у бібліотеці. Запрошувати на свята, присвячені вихованню у
читачів любові до рідних, збереження пам'яті родоводу, дні відкритих дверей. Для читачів дітей буде створена електронна база даних « Твій улюблений мультик».
Продовжувати роботу з пропаганди здорового способу життя. Виховувати негативне
ставлення до шкідливих звичок, бажання загартовувати себе фізично, займатися спортом,
дбати про своє здоров'я та здоров'я оточуючих. Для батьків плануємо створити Онлайн –
довідка « Незручні запитання ваших дітей».
Продовжувати роботу з краєзнавства: виховувати любов до рідного краю, бажання пізнати
рідний край, його природу, минуле і сучасне, найкращих людей - гордість землі нашої.
Продовжувати збір, обробку та пропаганду документів у паперовому та електронному
вигляді про героїзм наших земляків в роки Другої світової війни, подій з АТО, сучасних
письменників-земляків та інші
Для популяризації української книги плануємо поповнився фонд бібліотеки новинками
сучасних українських письменників. Плануємо створити в бібліотеці базу творів за
шкільною програмою в паперовому вигляді та у електронному варіанті. На сьогодні наша
бібліотека – філія не має можливості виконувати. Багато читацьких запитів за новою
шкільною програмою Все таки бібліотека в першу чергу залишається сховищем книг, де
кожен може підібрати цікаву для нього літературу.

Фотографії деяких заходів

