Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва – Попаснянська дитяча бібліотека-філія №35 (м. Попасна, Луганська область)
Попаснянська дитяча бібліотека-філія № 35 є структурним підрозділом Попаснянської
районної централізованої бібліотечної системи.
У 2015 році бібліотека-філія обслужила 1496 користувачів.
читання — 139 чол. , дітей дошкільного віку — 25 чол.

З

них керівників дитячого

В зону обслуговування бібліотеки – філії входять: Попаснянська ЗОШ №24, Попаснянська
ЗОШ №21, Попаснянська гімназія № 20, Попаснянська ЗОШ №27, дитячий дошкільний
заклад «Журавушка».
Частими гостями бібліотеки є спеціалісти служби у справах дітей та молоді, районна
ветеранська організація, Попаснянський будинок дитячої творчості, Попаснянський
районний краєзнавчий музей , а з 2015 року волонтерські організації та представники
військових частин Української Армії та Українських добровольчих батальйонів, які
розміщені на території м. Попасна і Попаснянського району.
Фонд Попаснянської дитячої бібліотеки – філії №35 налічує 13301 примірників, є
універсальним. Це література для різних вікових категорій читачів – дітей. Українська книга
складає – 8754 прим., або 65,8 %. Щорічно бібліотечний фонд поповнюється на 200 - 300
новинок документів на різних носіях інформації. Проблемним залишається поповнення
новою українською книгою, в тому числі довідковою. Передплачується 15 назв українських
газет та журналів для дітей.
У структурі Попаснянської дитячої бібліотеки – філії №35 є читальний зал на 20 посадочних
місць та абонемент, книгосховище , ігрова кімната, укомплектована телевізором, відео
проектором. В 2015 році бібліотека – філія була комп'ютизована, має один комп`ютер з
доступом до мережі Інтернет.
Бібліотека-філіїя одночасно працює як інформаційна установа і як центр організації дозвілля
дітей. Обслуговування своїх читачів проводиться з урахуванням їх вікових особливостей,
індивідуальних інтересів, запитів і потреб. Вся робота бібліотеки спрямована на створення
образу теплого, затишного дому для кожної окремої особистості.
З 2014 року Попаснянська районна бібліотека – філія працює умовах прифронтового міста.
Це спричинило несприятливі умови для функціонування бібліотечного закладу, а саме,
тимчасового скорочення відвідуваності, зменшення користувачів - дітей. У 2016 році до
бібліотеки – філії уже повернулась значна частина її постійних читачів та зросла кількість
обслугованих переміщених осіб - 15 дітей, які мають потребу не тільки в інформації та й у
психологічній підтримці. Бібліотека - філія приймає активну участь в їх адаптації до
нових умов проживання в м. Попасна та залучення їх культурно- освітнього забезпечення.

Досягнення Попаснянської дитячої бібліотеки – філії № 35
В 2015 році нами була створена сторінка дитячої бібліотеки в соцмережі “Однокласники”,
де ми викладаємо звіти про проведені заходи та творчі акції бібліотеки; анонсуємо майбутні
заходи, проводимо огляди періодики; листуємося з боржниками ; нагадуємо про ювілеї
письменників; викладаємо цікаву інформацію різнопланового характеру (наприклад:
попереджувальна довідка до 160-річчя від дня народження Івана Франка, анонс презентації
виставки “Михайло Грушевський — перший президент України”, інформація про нові
надходження. ). На основі аналізу незадовільного попиту був складений список необхідної
літератури. Цей список було розміщено на сайті зі зверненням про допомогу у придбанні
необхідних кни г, на який відкликнулися колишні читачі, які змушені були покинути рідне
місто у зв'язку з проведенням АТО.
В 2016 році створена сторінка в соцмережі facebook, на якій ми також розміщуємо
різноманітну інформацію. Це значно розширило коло наших читачів та абонентів
інформування.
Проект “Виховуємо патріотів”
Патріотичне виховання — пріоритетний напрямок діяльності бібліотеки. Постійно
проводяться заходи , що сприяють вихованню патріотизму, причетності до історичної долі
України, висвітлюють події, які відбуваються в наколишньму світі.
З 2015 року в районній газеті “Попаснянський вісник” функціонує рубрика “Ми патріоти
України”. Інформацію для цієї рубрики готувала Попаснянська дитяча бібліотека – філія, яка
протягом 2015-2016рр. підготувала 16 тематичних сторінок, а саме, “10 цікавих фактів про
українську мову”, “Володимир Великий”, “Унікальна Україна”, “Прапор — символ держави”,
огляд журналу “Барвінок” та інші.
Дню Українського Прапору був присвячений конкурс дитячої творчості “В кольорах рідного
прапору”, в якому прийняли участь діти і їх батьки. Учасники конкурсу використовували в
своїх роботах різноманітні техніки і матеріали . [фото 11,18].
25-річчю Незалежності України був присвячений флеш-моб та ігрова програма: “Єдина
Україна — все в наших руках”[фото 13, 19, 20, 36], а також гра-квест “Нам тисяча років
плюс ще 25” [фото1, 9,10,16, 21, 47,48,51,]. Для шкіл міста була проведена інтелектуальнопатріотична гра “Відкрий для себе Україну” у формі змагання на знання з історії , культури,
літератури, традицій та звичаїв українського народу. Наприкінці заходу був проведений
флеш-моб: “Стрічка української єдності” [фото 14].
До Дня Захисника України було проведено свято ”За честь, за славу, за народ!”, гостями якого
стали військовослужбовці збройних сил України. Дарунками для захисників України стали
дитячі оберіги-саморобки. Інтелектуальне змагання “Ігри патріотів” охопило всі пришкільні
табори під час літніх канікул [фото 49] , для школярів міста проведено вечір-вшанування
“Небесній сотні шана й молитви”.[фото 3].
В рамках проекту презентувалась виставка-подорож “Про що розкажуть назви на мапі
України”[фото 15], виставка-хроніка до 20-ї річниці Конституції “Конституція України —
компас для суспільства”, виставка фотографій “Попасна— це Україна”(фото 28).
В період літнього відпочинку дітей були проведені: святковий ранок “Хай сонцю та літу
радіють всі діти”, інтелектуально-пізнавальна гра “Ігри патріотів”, літературний квест

“Подорож до казкового королівства”. [фото 5, 7, 43, 56]. З початком літніх канікул стартувала
акція “Літо з книгою». В різних номінаціях переможцями стали 5 учасників, які були
нагороджені дипломами та дитячими енциклопедіями. Одним з призерів конкурсу став
хлопчик -переселенець Матвій Надобних [фото 62] .
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек була оформлена арт-вітрина: “Стань нашим
читачем”. яка стала рекламою для бібліотеки і її послуг [фото 53]
Дню бібліотек також було присвячено інноваційний захід “Літературне карооке”. Учасники
під різноманітну музику читали вірші відомих поетів. [фото 61].
Серед інноваційних заходів віртуальна online - екскурсія музеями світу, тематичний тренінг
“Сто идей для друзей», інтегрована виставка по правилах дорожнього руху “Червоний,
жовтий, зелений” [фото 45,39 ], психологічний тренінг до дня толерантності “Толерантність
— шлях до миру”[фото 59].
Одним із важливих напрямків роботи дитячої бібліотеки – філії є пропаганда літератури на
допомогу засвоєння дітьми шкільної програми. Так бібліотека- філія використовувала в
комплексі науково – пізнавальну, художню літературу, а саме, проведені: вікторина:
„Відкрий для себе М.Гоголя”, усний журнал „Багато є в тобі щедрот, моя Вкраїна
чорноброва”, літературна гра: „Що? Де? Коли?”, „Моя мова калинова”, яка ставила за мету
поглиблення знань учнів про український фольклор, виховання шани до рідної мови,
прагнення до оволодіння літературною мовою.
Інформаційне та довідково – бібліографічне обслуговування
Інформаційно-бібліографічна діяльність дитячої
бібліотеки- філії
спрямована на
оперативне
задоволення та попередження інформаційних запитів. Систематично
проводилися міні-опитування серед користувачів – дітей бібліотеки, а саме , бліцопитування :«Читаємо російською, чи українською», анкетування для учнів 1-2 класу «Про
що люблю читати» , та анкетування до Дня Конституції України : «Чи знаєш ти с вої
права?», експрес – опитування: «Як я бачу бібліотеку майбутнього?».
Тільки за поточний рік фахівцями було надано і зафіксовано понад 1000 інформаційнобібліографічних довідок.. Активно використовуються електронні бази даних.
З метою популяризації бібліотечно – бібліографічних знань в проводились різноманітні
масові заходи, а саме бібліографічну гру «За словниками від «А» до «Я», конкурсів «Книга
– міст у світ знань», «Сторінками орфографічного словника», «Гра слів», «Високо і низько,
далеко й близько».
Попаснянська дитяча бібліотека- філія брала участь у конкурсі буктрейлераів у рамках
обласного творчого конкурсу “Дитяча бібліотека у віртуальному просторі”. Обласному
конкурсі “Книга в об'єктиві” та “Спорт очіма дітей”.
Концепція розвитку Попаснянської
інформаційного центру.

дитячої бібліотеки – філії № 35 як сучасного

Виконання високої інформаційної місії вимагає від бібліотеки переходу до нових форм
співпраці, поєднання традиційного бібліотечного обслуговування з інноваціями на основі
комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів.

Основне своє завдання бібліотека – філія вбачає в:
 Формуванні, збереженні . всебічного розкриття фондів та наданні широкого доступу до
документних ресурсів;
 здійсненні оперативного і комфортного обслуговування користувачів на більш
якісному рівні;
 активізації інформаційної діяльності з використанням нових бібліотечних технологій;
Співробітникам бібліотеки стає все більш очевидною необхідність створення єдиної
районної інформаційно - бібліотечної мережі, за допомогою якої будь-який користувач і читач
району через бібліотеки отримає доступ до інформаційних ресурсів району, області, країни.
З червня 2016 року в Попаснянскій районній бібліотеці започаткована робота АБІС
«Unielibrary», в яку буде входити і дитяча бібліотека-філія №35.
Основне завдання бібліотек в розкритті та використанні інформаційних ресурсів полягає в
перетворенні їх в єдину інформаційну систему, націлену на задоволення як реальних, так і
потенційних користувачів - дітей.
Вирішення цього завдання буде здійснюватися в наступних напрямках:
1. Автоматизація всіх бібліотечних технологічних процесів
2. Створення повнотекстових баз даних, створення електронних каталогів та картотек .
3. Інтеграція в міжбібліотечний інформаційний простір.
В рамках цього проекту бібліотека – філіє першочергово планує:
 Оцифровку фонду краєзнавчих матеріалів своєї бібліотеки;
 Створення електронної картотеки для керівників дитячого читання;
 Створення електронної систематичної картотеки статей дитячої періодики.
В рамках другого напряму:
 Створення зведеного електронного каталогу всього фонду бібліотеки - філії;
 Створення і накопичення оригінальних баз даних: бібліографічних,
фактографічних, повнотекстових, переважно краєзнавчих;
Обслуговування користувачів – дітей у режимі віддаленого доступу:
 доступ через Інтернет-портали до національних і зарубіжних дитячих бібліотек;
 міжбібліотечний абонемент;
 створення віртуальної довідкової служби на базі сторінок у соцмережах;
 забезпечення інформації про Бібліотеку та рекламування її послуг.
Попаснянська дитяча бібліотека – філія № 35 у своїй діяльності намагаються якомога
повніше задовольняти потреби користувачів, перетворити „дім книги” на інформаційний і
дозвіллєвий центр підростаючого покоління.

Фотографії деяких заходів

