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

Інформація про бібліотеку

Назва –центральна міська публічна бібліотека
м. Краматорська Донецької області
1. Центральна міська публічна бібліотека (ЦМПБ) м. Краматорська у 2017 році буде святкувати
80-річчя свого існування. За 80 років, разом з читачами, головна публічна бібліотека міста
перетворилися в запитуваний та авторитетний серед місцевої громади центр інформації,
соціальної комунікації та доступності для різних категорій жителів.
Щорічно у середньому більше 21 тисячі читачів відвідують структурні підрозділи бібліотеки.
Це: два абонементи (для дорослих та юнацтва), читальний зал, електронний читальний зал на 6
робочих місць читачів, англо-мовний ресурсний центр з відповідним фондом, зал періодики (на
сьогодні передплачується для відвідувачів 133 назви журналів та газет), відділ мистецтв з
творчою майстернею «Добрі руки», сектор краєзнавства та зал каталогів, Центр вільного
доступу до Інтернету (11 робочих місць для користувачів). Активно використовується і така
поза стаціонарна форма обслуговування як бібліотечний пункт видачі – за місцем роботи
громадян, навчання та відпочинку, усього - 5. Бібліотека обладнана пандусом. До послуг
користувачів бібліотечний фонд загальною кількістю більше 330 тис. примірників. За своїм
складом він універсальний, але застарілий. В останні два роки до фондів надходить багато книг
від українських видавництв.
Бібліотека гостинно відкрила двері для роботи клубів та об’єднань членів міської громади за
інтересами та уподобаннями: україномовний клуб «Файно» з елементами вишивання та
проведенням безкоштовних занять з вивчення та удосконалення української мови; «Вернісаж» любителі мистецтва; майстерня творчості «Добрі руки» (проведення майстер-класів по
декоративно-прикладному мистецтву); віртуальний клуб «Єврознавці»; клуб для жіноцтва
«Веселка»; збираються також у бібліотеці послідовники ведичної філософської культури,
системи самовдосконалення Фалунь Дафа, любителі німецької мови.
2. Фахівці ЦМПБ працюють на випередження запитів та потреб свого користувача.
Інноваційний, творчий підхід до створення атмосфери комфорту та доброзичливого ставлення
до читачів, пошук нових креативних форм та методів популяризації книги та читання,
використання новітніх технологій – основні постулати професійної діяльності бібліотекарів.
ЦМПБ успішно реалізувала та продовжує реалізовувати ряд міжнародних грантових проектів.
Серед них - LEAP «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (Посольство США в Україні);
Проект міжнародної технічної допомоги «Глобальні Бібліотеки «Бібліоміст - Україна» відкриття Центру вільного доступу до Інтернету та інформаційних технологій»; малі гранти
«Бібліомосту-Україна».

Бібліотека є не тільки центром доступу до інформації, а й центром комунікації, культури,
дозвілля,
поширення правових знань, реалізації соціально–гуманітарних проектів,
намагаючись стати більш близькою і потрібною для різних категорій населення міста.
ЦМПБ – це і арт–студія, і центр для спілкування, і місток, що пов’язує з рідними (скапзв’язок), і навчальний заклад, і незамінний ресурс для людей похилого віку та громадян з
обмеженими можливостями.
Центральна міська публічна бібліотека стала учасником проекту «Працевлаштування та
розвиток трудових ресурсів в бібліотеках», який виконувався в рамках Української Ініціативи
з Підвищення Впевненості (UCBI), за фінансування Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) та адміністрування IREX/Україна в рамках програми «Бібліоміст». Бібліотечні фахівці
провели тренінги (2 модулі) з працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО),
безробітних та тих, хто хоче змінити свій трудовий статус (керівник проекту провідний
методист ЦМПБ Кириленко Т.М.).
Провідний бібліотекар ЦМПБ Рєзнік Т.А. прийняла участь у навчальних професійних поїздках
по регіонам України. Після написання та вдалого захисту свого індивідуального проекту по
розвитку громади та бібліотечних послуг «Інформаційно-дозвільний центр підтримки та
розвитку молоді «Будуємо майбутнє разом» отримала грант у вигляді обладнання - ноутбук
та проектор. Наразі проект активно реалізується.
Участь у конкурсі Міжнародної організації IREX на участь у програмі ПОЛіС стала
успішною для ЦМПБ м. Краматорська. Наразі на базі бібліотеки успішно реалізується
налагодження плідної співпраці між поліцією та громадянами міста, представниками різних
вікових та соціальних категорій жителів – діти, юнацтво, дорослі.
З часу відкриття в центральній міській публічній бібліотеці Пункту європейської інформації
зріс інтерес її відвідувачів, особливо молоді, до європейських цінностей та питань
євроінтеграції України до Євросоюзу. Пункт відкрито завдяки участі ЦМПБ у проекті «Все
про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках»
(координатор бібліограф 1 категорії Олена Лісіченко). Проект реалізується Українською
бібліотечною асоціацією за підтримки Європейського Союзу (програма «Еразмус +»).
Справжнім святом для мешканців міста є соціо-культурна акція «Ніч в бібліотеці»,
присвячена Всеукраїнському дню бібліотек та Дню міста Краматорська, яка вже втретє
завойовує інтерес та активність відвідувачів, жителів міста під час її проведення.
Підтримуючи культурні ініціативи міської громади, співробітники бібліотеки другий рік
поспіль беруть участь у проведенні фестивалю аматорського мистецтва ім. Марії
Приймаченко, організованого за підтримки клубу підприємців міста.
ЦМПБ має свій сайт www.lib-krm.org , сторінки в соціальних мережах та блоги.
3. Модернізація усіх напрямів діяльності публічної бібліотеки на користь громади - головне в
стратегії розвитку ЦМПБ.
Найближчі завдання, що становить перед сучасною бібліотекою дійсність, це:



Створення комплексного освітнього та інформаційно - дозвільного центру;
Подальше впровадження автоматизованої інформаційної бібліотечної системи (АІБС
ІРБІС-64) для забезпечення збереження бібліотечних фондів, комфортного





обслуговування користувачів бібліотек, поступової інтеграції у світову бібліотечну
спільноту;
Забезпечення рівних можливостей для обслуговування громадян з обмеженими
фізичними можливостями – організація робочих місць для людей зі слабким зором та
сліпих;
Обладнання бібліотеки сучасними мобільними бібліотечними меблями, комп’ютерними
та мультимедійними пристроями для підвищення ефективності обслуговування та
комфортності користувачів;
Оновлення бібліотечних фондів інформаційними ресурсами на різних носіях –
література, періодика, електронні видання тощо.

Завдання та заходи стратегії розвитку ЦМПБ спрямовуються на основні цільові групи:








діти та підлітки, юнацтво – забезпечення новими інформаційними ресурсами на
допомогу навчанню, створення відповідних умов для інтелектуального, духовного,
національно-патріотичного розвитку та виховання – організація нових інтернет-місць
читачів, зональний підхід до організації місць для спілкування, розвитку творчих
здібностей, допомога у психологічній самореалізації та адаптації переселенців тощо;
молодь – допомога у професійній орієнтації та визначенні у подальшому житті, сприяння
зростанню громадянської позиції та сталості в особистому розвитку, орієнтування на
майбутнє, формування толерантного відношення до спільноти тощо;
переселенці – надання допомоги у вирішенні різних життєвих потреб: пошук житла,
роботи, рідних та знайомих, оформлення електронних перепусток, сприяння безболісної
інтеграції до спільноти м. Краматорська через проведення спільних заходів, зустрічей,
скап конференцій тощо;
безробітні - інформаційно-роз’яснювальна та практична допомога у пошуку роботи
шляхом проведення тренінгів та навчання користування новітніми технологіями;
особи з обмеженими фізичними можливостями – створення робочих місць для людей зі
слабким зором та сліпих, для інвалідів, навчання їх новітнім технологіям, оволодіння
методами пошуку необхідної для них інформації, організація проведення дозвілля,
сприяння їхній соціалізації через спілкування, активну участь у заходах публічних
бібліотек.

Колективом ЦМПБ подано два стратегічні проекти, що будуть реалізовані за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку та бюджету розвитку міста Краматорська. Обидва
проекти проходять експертні оцінки.
Заступник директора ЦМПБ
з основної діяльності
конт. тел.: 095-137-92-76

Л.М. Мельник

Фотографії деяких заходів

