Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва – Каланчацька центральна районна бібліотека
Бібліотека обслуговує жителів селища Каланчак та Каланчацького району в цілому - 10198
читачів.
Бібліотечний фонд бібліотеки налічує 17 4682 примірника художньої та різногалузевої
літератури.
В 16-ти населених пунктах району відкриті та успішно функціонують бібліотечні філії. В
кожній філії працюють по 1-2 бібліотечних об’єднань та клубів за інтересами, кожна філія
має своє «обличчя», свій цікавий креативний напрямок роботи.
В центральній районній бібліотеці відкриті для користувачів : відділ обслуговування, це –
літературно - мистецький зал, абонемент для обслуговування дорослих, абонемент для
молоді, сектор краєзнавства та народознавства, сектор мистецтв, інтернет – центр.
Фонд краєзнавчої літератури досить об’ємний. Підшивки газет районної газети «Слава
праці» надійно зберігаються з 1967 року – року утворення Каланчацького району. Є цікаві
рідкісні видання, рукописні спогади старожилів про історію селища та району, краєзнавчі
бібліографічні покажчики, художні твори про наш таврійський край.
Інтернет – центр відкрито у 2004 році за сприяння Посольства США в Україні за Грантом в
«Інтернет для публічних бібліотек – LEAP» - IV та в 2010 році оновлено технічне обладнання
за програмою Міжнародної Ради наукових досліджень та обмінів (IREX) “Бібліоміст» та
відкрито у трьох філіях: бібліотеці для дітей, Новопавлівській, Мирненській та за
програмою «Експериментальні системи» - одній з трьох бібліотек в Україні – Новокиївській
філії.
Для надання методичної та практичної допомоги філіям є методичний відділ.
Обробкою нових надходжень, обліком бібліотечного фонду, інвентаризацією та вилученням
книг – опікується відділ комплектування, обробки, обліку та інвентаризації.
В бібліотеці функціонує відділ єдиного книжкового фонду, внутрішньо-системного обміну
та міжбібліотечного абонементу. В цьому відділі накопичуються книжки, які є в одному
екземплярі та надаються за заявками в користування читачам будь-якої філії населеного
пункту району.
Гордістю бібліотеки є музейна експозиція розвитку бібліотечної справи за 100-літню історію
книгозбірні. Тут зібрані цікаві експонати, звіти, плани, бібліотечна техніка, подарунки, різні
пам’ятки, найбільша та найбільш старіша книжки, книжка зачитана користувачами, інші
цікаві речі за всю історію розвитку бібліотечної справи в районі.
Робота бібліотеки та її філій постійно висвітлюється на сторінках районної та обласних
засобів масової інформації.

Досягнення Каланчацької центральної районної бібліотеки.
Бібліотека має досвід розроблення та реалізації інноваційних проектів. Написання проектів,
участь та перемоги у Міжнародних акціях та конкурсах, які у 2004, 2006, 2009, 2010, 2011,
2012 та 2016 роках, вивели Каланчацьку централізовану бібліотечну систему на світовий
інформаційний рівень - першу бібліотеку серед районів Херсонської області. Це:
- Гранти Посольства США в Україні «Інтернет для публічних бібліотек» LEAP-IV та
Connect-II (2004, 2007). В районі з’явився інтернет – перший в бібліотеці та ще й з
вільним доступом та перший та єдиний на той час серед районів Херсонщини.
- Перемога в Міжнародній акції «Читаем Расула Гамзатова» - єдиній бібліотеці серед
бібліотек України (2012).
- Гранти та перемоги в конкурсах Ради Міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX) за програмою „Бібліоміст” , «Експериментальні системи» (2010), та особиста
перемога директора у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності „Лідер
бібліотечної
справи -II” (2012) – Каланчацька перша та єдина серед районів
Херсонщини.
 Грант у Всеукраїнському конкурсі Української Бібліотечної Асоціації та
Європейського Союзу «Все про Європу: слухай, читай, дізнавайся в Пунктах
європейської інформації в бібліотеках» (2016). Бібліотека отримала бібліотечку книг,
електронну книжку та інформаційний стенд.
 Бібліотека має творчі доробки та впроваджені інновації:
 Альманах місцевих письменників і поетів «Каланчак літературний»;
 Альбом – збірник народних умільців «Творці краси Каланчацького краю»;
 Літопис бібліотечної справи Каланчацької бібліотеки 1912 – 2012;
 Бібліографічні покажчики «Історія Каланчацької ЦБС на сторінках періодичних
видань. 1967 – 1912», налічує 907 дописів та «Історія Каланчацької ЦБС на сторінках
періодичних видань. 2013 – 2015» - 130 статей.
 Сектори мистецтв та краєзнавства;
 Музейна експозиція розвитку бібліотечної страви в районі з 1912 року «Бібліотеки
історія жива…»
 Читацькі об’єднання за інтересами «Старшокласник», місцевих письменників, поетів
та любителів та шанувальників літературного слова «Дивослово» та людей поважного
віку «Спілкуймось!»;
 Районна акція «Подаруй бібліотеці книгу !»,
 Всеукраїнська акція «Бібліотека звітує перед громадою» в рамках програми
«Бібліоміст» Міжнародної Ради наукових досліджень та обмінів (IREX);
 Блоги в інтернеті «Блог Каланчацької ЦБС» та «Каланчак літературний» за адресами
http://kalanchakcbs.blogspot.com , http://kalanchaksk.blogspot.com ,
 які переглянули вже майже 150 тисяч відвідувачів з усього світу;
 Сторінка Каланчацької ЦБС в соціальній мережі Facebook.
 Завдячуючи перемозі в конкурсі професійної майстерності „Лідер бібліотечної
справи -II” за програмою «Бібліоміст» у 2012 році бібліотека отримала сучасне
мультимедійне обладнання та цифровий фотоапарат.
 В червні 2016 року – перемога в VI обласному фестивалі молодіжного читання та
права «Відкрий свою книгу!» перемога за проектом «Поділись любов’ю до
України!».
 До Всеукраїнського Дня бібліотек - 2016 бібліотека перемогла в обласному конкурсі
інноваційних ідей та отримала в подарунок планшет та два сертифікати на книжки.
 Крім того протягом 32016 року бібліотека бере участь у Всеукраїнських конкурсах,
акціях та в обласних акціях, конкурсах та фестивалях: «Кращій читач року – 2016»,













«Світ дитинства, захищений правом», проект «Профі@квест», патріотична акція
«Герої XXI століття» акція «Навколо портрета Каменяра», соціологічне опитування
«Михайло Грушевський – політик світового значення», конкурс WEB - проектів та
інші.
В бібліотеці активно працюють клуби та читацькі об’єднання за інтересами. При
проведенні заходів активно використовуються сучасні інформаційні технології,
можливості всесвітньої мережі інтернет.
До заходів оформлюються списки сайтів, складаються буклети, книжкові закладки,
пам’ятки, виготовляються відео-роліки, слайдові презентації тощо.
На бібліотечних блогах бібліотеки та в соцмережах постійно висвітлюється робота
бібліотеки
за
адресами:
http://kalanchakcbs.blogspot.com
та
http://kalanchaksk.blogspot.com Блоги налічують 429 дописів з фотографіями.
Бібліотека активно працює з різними категоріями користувачів – дітьми, молоддю,
вчителями та вихователями, людьми поважного віку, народними умільцями,
талановитими людьми краю, місцевими літераторами.
Організовуються виставки-презентації, творчі зустрічі, посиденьки, ігри, конкурси,
районні фестивалі клубів за інтересами, квести, літературні подорожі та
калейдоскопи.
Налагоджена співпраця з селищною та сільськими радами, Каланчацькими
загальноосвітніми школами № 1 та № 2, селищними будинками культури, районною
радою ветеранів, територіальним центром обслуговування одиноких непрацездатних
громадян, районним дитячо-юнацьким центром, Каланчацьким районним
управлінням водного господарства України, громадською організацією роботодавців
орендарів та підприємців «Вільний вибір» , редакцією районної газети «Слава праці»
та обласного часопису «Новий день».
З метою активної популяризації української літератури та кращих зразків світової
класики застосовуються різні форми подачі, зокрема – наочні, діалогові, дискусійні,
ігрові та театралізовані.
В бібліотеці створено Бібліотечний Брендовий Креативний (ББК) театр
«Living books». Наш проект «Популяризація літератури засобами театралізації»
переміг в обласному конкурі -2016. Вже поставлено 8 вистав.
Щоб краще та змістовніше донести до читачів безмежний спектр інформації,
різнобарв’я літературних творів, красу художніх образів, бібліотекарі часто самі
перевтілюються в літературних героїв, іноді залучають й актив книгозбірні. Цей
напрямок роботи дуже цікавий, має виключно важливе етичне і художнє значення,
несе струмінь позитиву, добра, гуманізму та гумору, сприяє розширенню кругозору
своїх відвідувачів, згуртовує колектив, підіймає імідж, приносить незабутні хвилини
творчості, згуртованості, єднання...

Концепція розвитку бібліотеки як сучасного інформаційного центру.
Концепція розвитку Каланчацької центральної районної бібліотеки спрямована на
визначення стратегії розвитку і вдосконалення її діяльності, як однієї з базових інституцій
інформаційної, культурної, освітньої інфраструктури району, здійснюється у відповідності
до Законодавства в галузі культури та бібліотечної справи України, вивчення досвіду роботи
кращих бібліотек України, досвіду навчання та участь в тренінгах міжнародної програми
«Бібліоміст» в Україні, результатів опитувань користувачів, власний попередній досвід.
Місія бібліотеки:
 сприяти й примножувати духовні цінності та цілісному розвитку гармонійної
особистості;




сприяти створенню умов для кожної особистості на вільний та комфортний доступ до
світових інформаційних ресурсів;
сприяння забезпеченню інформаційних, навчальних, наукових, культурних,
розвиваючих потреб користувачів шляхом створення сучасного бібліотечноінформаційного, довідково- освітнього, комунікаційно – розважального середовища,

Візія бібліотеки:
 сучасне, яскраве, комфортне середовище, центр спілкування та відпочинку,
популярне, зручне місце зустрічі, центр громади.
 комунікаційна площадка для громадських ентузіастів, інтересів та пропозицій;
Цінності:
 орієнтованість на інформаційні потреби користувачів;
 різноманітність сучасних бібліотечних послуг;
 рівність доступу до інформації;
 повнота інформації та оперативність її надання;
 партнерство;
 професійна етика.
Стратегічні завдання
Стратегічними завданнями бібліотеки та її підрозділів є подальше активне запровадження
сучасних інноваційних технологій, оснащення сучасним технічним обладнанням, своєчасне
та регулярне поповнення бібліотечного фонду та забезпечення його збереження,
забезпечення вільного доступу користувачів до світового інформаційного простору,
методичне забезпечення інноваційної діяльності бібліотечно-інформаційних філій району.
Міжнародне співробітництво.
Перспективи розвитку бібліотеки базуються на поєднанні традиційних форм роботи та
широкого впровадження сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій,
інформатизації бібліотечних процесів, формування сучасних бібліотечно-інформаційних
ресурсів та новітніх бібліотечно-інформаційних та довідково - пізнавальних послуг.
Шляхи реалізації стратегічних завдань
Формування документно-інформаційниї ресурсів. Формування, поповнення, оновлення
бібліотечного фонду, збільшення інформаційного потенціалу. забезпечення бібліотек
соціально значущими періодичними виданнями та ретельно сформованим репертуаром
друкованої продукції у відповідності до інтересів та інформаційних потреб користувачів.
Забезпечення збереження документно - інформаційниї ресурсів. Підтримка
температурного режиму, бесіди з користувачами про правила бережливого ставлення до
друкованої продукції. Робота з боржниками по вчасному поверненню книжок. Гурток
«Книжчина лікарня – в кожній філії.
Обслуговування
користувачів. Перехід до інтенсифікації процесу задоволення
інформаційних потреб та послуг на основі впровадження маркетингового підходу у їх
діяльність, широке впровадження сучасних інформаційних технологій.
Сучасний інформаційний бібліотечний сервіс – на першому місці користувач як центральну
фігура, навколо якої концентрується вся діяльність бібліотеки по задоволенню
інформаційних потреб та наданню бібліотечно-бібліографічних послуг.

Матеріально-технічне забезпечення. Проведення ремонтів та модернізація матеріальнотехнічної бази бібліотек, оснащення книгозбірень сучасним технічним обладнанням.
Міжнародне співробітництво. Міжнародне співробітництво – шлях до для обміну
інноваціями, досвідом, проектами, електронної доставки документів, міжнародному
книгообміну, впровадженню спільних проектів.
Програмна та проектна діяльність, міжнародне співробітництво наддасть можливість
отримувати міжнародну технічну допомогу та сприятиме створенню сучасного бібліотечного
інтегрованого інформаційного середовища.
Кадрові ресурси. Кадровий менеджмент, забезпечення професійного розвитку персоналу
бібліотек – продуманий підбір кадрів-професіоналів, їх розстановка в залежності від
освітнього рівня, досвіду, нахилів, можливостей та побажань, удосконалення системи
бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації – навчання, післядипломна
освіта.
Залучення до бібліотек активної, творчої, ініціативної молоді, збільшення частки молодих
фахівців у кадровому складі бібліотек.
Реалізація напряму передбачає актуалізацію системи знань, вмінь і навичок персоналу
бібліотек і трансформацію системи їхньої безперервної освіти відповідно до міжнародних
стандартів.
Очікувані результати




Значне поліпшення стану інформаційного, бібліотечно - бібліографічного та
культурного обслуговування користувачів, створене оптимальне комфортне, зручне
бібліотечне середовище для відвідувачів бібліотек, розширення надання сучасних
інформаційних послуг.
Ефективна командна робота ініціативних, відповідальних, високо кваліфікованих,
креативних фахівців, яка забезпечить перетворення бібліотеки на сучасну
європейську бібліотеку, працюючу на рівні світових стандартів.

Фотографії деяких заходів

