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

Інформація про бібліотеку
Назва – бібліотека-філія № 6 для дітей Кам’янець-Подільської міської ЦБС
Головними напрямками популяризації літератури протягом року були питання з відродження
української національної культури, духовних надбань людства, формування патріотизму,
зниження соціальної напруженості в суспільстві.
Основними завданнями бібліотеки залишаються: розвиток особистості, здатної самостійно і
вільно мислити й діяти в умовах інформаційного суспільства, формування у дітей сучасного
світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного пізнання, самоосвіти і
самореалізації особистості, виховання покоління, здатного ефективно працювати і навчатися
протягом життя.
Багато років бібліотека співпрацює з навчально-виховними комплексами та
загальноосвітніми школами, гімназією, міським ліцеєм, ліцеєм «Антей», навчальновиховним комплексом з центром реабілітації слабозорих дітей та багатопрофільним
навчально-реабілітаційним центром.
В середньому за рік бібліотекою для дітей обслуговується близько 2670 читачів,
відвідування яких складає 23900 разів з книговидачею 50460.
В бібліотеці-філії № 6 для дітей функціонують:
 відділ обслуговування для дошкільнят та учнів 1-4 класів:
 абонемент для дошкільнят та учнів 1-4 класів
 читальний зал для дошкільнят та учнів 1-4 класів
 відділ обслуговування для учнів 5-9 класів:
 абонемент для учнів 5-9 класів
 читальний зал для учнів 5-9 класів
 пункт безкоштовного доступу до мережі Інтернет.
Користувачів обслуговують 4 бібліотечних фахівця. Всі працівники працюють на повну
ставку. Стаж роботи: до 3-х років – 1; понад 20 років – 3. З них мають освіту: вищу
спеціальну - 1, базову вищу спеціальну – 3.
На 01.10.2016 року фонд філії № 6 для дітей становить – 17911 прим. док., з яких книг,
брошур – 17445, періодичних видань – 465;
В дитячій бібліотеці щороку проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу», яка з року в рік
приносить вагомий внесок щодо поповнення фонду новою і цікавою літературою.
Книги, подаровані користувачами дитячої бібліотеки, є відчутним джерелом поповнення
фонду. Бібліотекарі готові з вдячністю донести до наступних юних поколінь зібрані у
дитячих особистих бібліотеках художню літературу, науково-популярні та енциклопедичні
видання.

На протязі року з користувачами - дітьми були проведенні бесіди по дбайливому
відношенню до документальному фонду. Досить вагомою і значимою для збереження
книжкового фонду є акції «Збережемо книги». В бібліотеці створені куточки: «Книжкова
лікарня» та «Книжковий реанімобіль», де користувачі бібліотеки власноруч ремонтують
пошкоджені книги. А найкращою порадою бібліотекаря залишається девіз: «Як про книгу
будеш дбати, то й не треба лікувати!».
Досягнення бібліотеки.
Бібліотека-філія № 6 для дітей співпрацює міськими школами, з Центром дитячої творчості,
міською Радою ветеранів, міською громадською організацією воїнів-інтернаціоналістів
ветеранів війни в Афганістані, міською громадською організацією «Чорнобиль», міською
дитячою поліклінікою, Кам’янець-Подільським відділом поліції, міською художньою
школою, міською музичною школою ім. Ф. Ганицького, міською школою мистецтв,
Кам’янець-Подільськи місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, газетою «Подолянин», «Вечірній Кам’янець», головним редактором газети
«Вечірні новини» Лорою Підгірною, міською телерадіокомпанією «Імпульс».
Така співпраця не залишається марною.
В 2011 році читач нашої бібліотеки шестикласник Василь Ракочий переміг у
Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач України – 2011», головним призом якого була
поїздка на Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» у місті Львові.
19-23 вересня 2011 року бібліотека-філія № 6 для дітей була одна з учасників Всеукраїнської
науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей «Бібліотека для
дітей: нове бачення, нові орієнтири та соціальне партнерство».
17 жовтня 2012 року було відкрито пункт безкоштовного доступу до мережі Інтернет в
бібліотеці-філії №6 для дітей. Це стало завдяки участі в 2011 році Кам’янець – Подільської
міської ЦБС в конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету» започаткований Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів
у рамках програми «Бібліоміст» для українських публічних бібліотек.
В 2012 році зайняла 1-е місце в обласному (Хмельницька обл.) огляді-конкурсі «Краща
дитяча бібліотека року».
В 2013 році Державною бібліотекою України для юнацтва та Українською бібліотечною
організацією був оголошений Всеукраїнський конкурс буктрейлерів «Оживають герої на
екрані у рекламі», метою якого була активізація і стимулювання творчої ініціативи
бібліотекарів, впровадження інноваційних форм у роботу бібліотек України та популяризація
книги та читання. Дитяча бібліотека-філія № 6 з радістю прийняла участь у цьому конкурсі
створивши буктрейлер за повістю Астрід Ліндгрен «Малюк і Карлсон, що живе на даху»
https://www.youtube.com/watch?v=d76i-Z3-Wx0 та перемогла на обласному рівні, зайнявши І
місце. Підведення підсумків конкурсу буктрейлерів відбулося в м. Києві, за результатами
якого наша бібліотека була нагороджена дипломом ІІІ ступеня та призом.
В 2015 році користувачі бібліотеки-філії № 6 для дітей прийняли участь в сімейному
конкурсі «Книга пам’яті мого роду», керівництво яким здійснювала Національна бібліотека
України для дітей. Перемогу в цьому конкурсі здобув: у номінації «Відео-книга» - ІІ місце
(вікова категорія 6-11 років) – Богач Олег https://www.youtube.com/watch?v=wYSYbTRhB2E.

В березні 2015 році розпочав роботу Хмельницький регіональний піар-офіс сучасних
бібліотек. Це проект, реалізація якого стала можливою завдяки перемозі Хмельницької
міської централізованої бібліотечної системи в конкурсі проектів «Регіональні піар-офіси
сучасних бібліотек» за фінансової підтримки програми «Бібліоміст» та експертної підтримки
громадської організації «Центр Медіареформ». Завдання піар-офісів – регулярна робота з
журналістами для донесення до широкої аудиторії інформації про модернізацію бібліотек
регіону.
Команда Хмельницького піар-офісу: Вікторія Рогульська (Хмельницька обласна бібліотека
для дітей ім. Т. Г. Шевченка), Олена Галенко (бібліотека-філія №6 Кам’янець-Подільської
міської ЦБС), Іванна Білик (бібліотека-філія села Сутківці Ярмолинецької ЦБС), Тетяна
Венгрова (бібліотека-філія №11 Хмельницької міської ЦБС), Тамара Козицька, керівник
Хмельницького піар-офісу (директор Хмельницької міської ЦБС), Світлана Сінькова
(центральна бібліотека Хмельницької міської ЦБС). 2-3 липня 2015 року у Києві відбувся
підсумковий семінар для обміну досвідом за проектом регіональних піар-офісів сучасних
бібліотек, на якому зібралися керівники та співробітники регіональних бібліотечних піарофісів. Хмельницький піар-офіс переміг та став кращим серед сильних конкурентів.
Перспективи розвитку бібліотеки визначає програмно-проектна діяльність, яка безперечно
сприяє удосконаленню форм і методів соціального партнерства. Тому обласна бібліотека для
дітей імені Т.Г.Шевченка спільно з управлінням культури, національностей, релігій та
туризму облдержадміністрації, обласною організацією професійної спілки працівників
культури організувала у 2015 році обласний конкурс проектів «Бібліовідкриття». Зацікавив
журі і літературно-краєзнавчий проект Кам’янець-Подільської бібліотеки-філії для дітей №6
«Незвичайні пригоди пацючка Міхала». Він покликаний популяризувати місто через книги
письменниці Насті Введенської, яка знайомить дітей із цікавими об’єктами Кам’янцяПодільського. Заходи проходять з головним героєм пацючком Міхалом, у формі віртуальних
подорожей краєзнавчого телепорту, зустрічей-презентацій, інтерактивних квестів, піар-акцій,
«мистецьких вихідних» з письменницею.
В 2015 році Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка спільно з
районними та центральними міськими бібліотеками для дітей стала організатором
відеопроекту «Пізнай свій край з бібліотекою». Журі відмітило відеороботу «Славутинка» та
нагородили грамотою автора Олександру Лученко, читачку Кам’янець-Подільської міської
бібліотеки-філії для дітей №6 https://www.youtube.com/watch?v=IZE3HU3iN2A
В 2016 році відеопроект «Пізнай свій край з бібліотекою» продовжує свою роботу і
бібліотека-філія №6 для дітей представила відеороботу «Руська брама - музей під відкритим
небом», автором якої є Олена Рудницька.
В читальному залі дошкільнят та учнів 1-4 класів бібліотеки-філії № 6 працює гурток «Книга
і лялька», який був створений ще у 1988 році. Перегляд вистав – це засіб всебічного
виховання, впливу на дітей, набуття вміння творчо сприймати прочитане, співпереживати з
героями.
Бібліотека-філія № 6 для дітей в 2013-2015 рр. працювала відповідно до бібліотечної
програми «Юні таланти», організовуючи змістовне, цікаве і комфортне дозвілля, розкривала
творчі здібності дітей, співпрацюючи з різними організаціями.
В рамках реалізації Стратегії розвитку галузі культури міста Кам’янця-Подільського
до 2020 року «Культурна столиця Поділля», 1 липня в бібліотеці-філії № 6 для дітей
стартував соціальний проект Бібліоняня «БЕБІ-СІТТЕР». Це нова бібліотечна послуга,
спрямована на залучення дітей і батьків до бібліотеки.

Концепція розвитку бібліотеки як сучасного інформаційного центру.
Вільний доступ до інформації – право і потреба кожного члена суспільства. Надати
можливість долучитись до інформаційних джерел у всьому їх розмаїтті – місія нашої
бібліотеки.
Бібліотека-філія № 6 для дітей буде дотримуватися концепції створення для дітей нових
можливостей та адаптації в сучасному інформаційному просторі; поповнення фондів
бібліотеки періодичними виданнями та новими книгами; відродження традицій сімейного
читання; підвищення культури читання в сім'ї; залучення учнів до систематичного читання
дитячої літератури і відвідин бібліотеки.
Підвищення якості бібліотечного процесу здійснюватиметься шляхом використання
різноманітних форм і методів бібліотечної діяльності, активної культурно-просвітницької
роботи, підвищення рівня інформаційної культури як користувачів так і працівників
бібліотеки, організація рекламної діяльності бібліотеки, формуючи позитивний імідж
бібліотеки.
Задля реалізації бібліотека-філія № 6 для дітей буде:
 Працювати за соціальним проектом Бібліоняня «БЕБІ-СІТТЕР». Це нова бібліотечна
послуга, спрямована на залучення дітей і батьків до бібліотеки. Цей проект – це чудова
нагода для дитини навчитися нового та корисного, взяти участь у цікавих майстеркласах, іграх, поспілкувалася з однолітками, а батькам – додасть більше можливості
познайомитися з літературою про виховання дітей у родині. Проект розрахований на
дві вікові категорії: «Бібліопізнайки» від 1 року до 3 років та «Бібліочомусики» від 3 до
6 років;
 Проводити
активну культурно-просвітницьку роботу шляхом проведення
різнопланових соціально-культурних заходів;
 Надалі приймати участь у Всеукраїнських, обласних та місцевих конкурсах;
 Створення нових електронних продуктів, задля розвитку дитячого читання через
буктрейлери, відеороботи, веб-уроки та інше;
 Здійснювати проектну діяльність бібліотеки з залученням додаткових фінансових
коштів, благодійних фондів. Це, перш за все, можливість підвищення професійного
рівня бібліотечних фахівців, розширення творчої активності як бібліотекарів, так і її
користувачів. Написання проектів – це і підвищення іміджу та і позиціонування
бібліотеки в суспільстві;
 Використання новітніх технологій в обслуговуванні користувачів бібліотеки через
Пункт безкоштовного доступу до мережі Інтернет. Оформлений тематичний куточок
«Інформаційна платформа», на якому представлені інформаційні матеріали, рекламна
продукція, списки державних та місцевих Інтернет-ресурсів;
 Поповнення фондів бібліотеки періодичними виданнями та новими книгами, (акція
«Подаруй бібліотеці книгу», за рахунок бюджетних коштів) та інше.
Особлива увага і надалі буде звертатися на такі категорії користувачів, як незахищені
верства населення, діти з особливими потребами. Їм першочергово надаватиметься
консультації, довідки, поради.
Більш детальніше можна ознайомитися з роботою нашої бібліотеки відвідавши сайт
http://bibliotekafiliya6.jimdo.com, а також знайти нас в соц. мережах: сторінка у фейсбуці
https://www.facebook.com/Камянець-Подільська-бібліотека-філія-6-для-дітей, сторінка В
контактах https://vk.com/club44509746

Фотоколаж
Фото 1. Зустріч «Немає більшої любові, ніж та, коли положиш душу свою за друзів своїх»
вихованців 7 класу школи-інтернату «Славутинка» з учасником бойових дій в Афганістані,
полковником в відставці Кудрею Володимиром Миколайовичем. Під час зустрічі учні
передивилися відеоролик «НІХТО КРІМ НАС» про захисників донецького аеропорту в зоні
АТО.
Фото 2. У сквері «Гунські криниці» в рамках «Мистецьких вихідних» літературний флешмоб
«Бібліоліто», інсценування казки.
Фото 3. Зустріч «Дитинство, опалене війною» учнів 6–7-х класів ЗОШ-інтернату
«Славутинка» з ветераном Великої Вітчизняної війни підполковником Родіним Олексієм
Федотовичем.
Фото 4. Флешмоб «Євро - 2012».
Фото 5. Зустріч з працівниками поліції.
Фото 6. Наймолодші читачі філії №6, вихованці ДНЗ № 16 Айболіт вітають з урочистою
подією – відкриттям Пункту безкоштовного доступу до мережі Інтернет.
Фото 7. Презентація книги «Мері Поппінс» Памели Треверс видавництва «Махаон-Україна».
На презентацію завітали учні 5-А та 5-Б класу ЗОШ №5, де разом з головним редактором
газети «Вечірні новини» Лорою Підгірною поринули у чудовий вир пригод, переглянули
уривки з кінофільму. Діти прослухали уривок з твору на англійській мові, які
продекламували студентки 6 курсу факультету іноземної філології КПНУ ім. І. Огієнка
Світлана Дмитрук та Олена Войтович.
Фото 8. Працівниками дитячої бібліотеки №6 спільно з міською художньою школою було
організовано арт-терапію «Так натхненно дзвонять Великодні дзвони!». Під час якої учні 6
класу НВК №8 змогли дізнатися не тільки історію свята, а також мали змогу власноруч
зробити писанку під час проведення майстер-класу, який провела викладач міської
художньої школи Тетяна Щербина.
Фото 9. Краєзнавчий телепорт «Незвідані таємниці Кам’янця - Подільського». В читальному
залі бібліотеки для учнів 1-Б класу ЗОШ №5 відбулася зустріч – презентація дитячої книжки
«Важливе рішення» Насті Введенської.
Фото 10. Свято на Гунських криницях. Юні читачі бібліотеки-філії №6 для дітей
організували флеш-моб «Як пройти в бібліотеку?», під час якого діти рекламували свою
улюблену бібліотеку, за допомогою плакатів «Я люблю свою бібліотеку», «Читати – це
круто!», «Інтернет в бібліотеці – це сучасно!». Під час розповсюдження флаєрів волонтери з
бібліотекарем пропонували записатися та відвідувати бібліотеку під час літніх канікул.

