Заявка
на участь в конкурсі "Бібліотека – як сучасний інформаційний центр"
Інформація про бібліотеку
Назва - Ямпільська селищна бібліотека
Функціонує в селищі з 1950 року. Вона розташована в адміністративній будівлі селищної ради.
Приміщення оснащено пандусом. Населення Ямполя на 1.01.2016 року становить 2196
мешканця. Бібліотека має освітлення і задовільно опалюється взимку.
Бібліотека займає одну кімнату, дуже щільно розташовані стелажі. Немає місця для
комфортного обслуговування читачів. Бібліотека потребує більш просторого приміщення, для
того щоб користувачі мали повний доступ до фондів та інформації.
Бібліотека обслуговує 1400 користувачів, з них 300 дітей та 108 юнацтво.
Книговидача – 22725, в тому числі діти – 7591, юнацтво – 1514.
Відвідування – 4689, масові заходи – 39. Книжковий фонд становить 9098 примірників,
кількість виконаних довідок – 320.
Наша мета: йти в ногу з часом, відчувати все нове, оперативно реагувати на всі потреби
мешканців території, надавати їм послуги для безперервної освіти і можливостей для творчості,
організації дозвілля, бути невід’ємною частиною життя громади селища. Інноваційний тип
бібліотеки: бібліотека – центр національного відродження. На базі бібліотеки діє клуб за
інтересами «Джерело». В своїй діяльності керуємося слоганом бібліотечної асоціації:
«Бібліотека – територія толерантності». Бібліотека постійно проводить заходи для читачів як в
межах бібліотеки, так і поза межами бібліотеки.
Пріоритетний напрямок: участь бібліотечного закладу в соціокультурному розвитку селища та
взаємодія з органами місцевої влади, закладами культури, освіти, медицини, недержавними
організаціями. Бібліотека намагається створювати умови для соціальної адаптації і мирного
життя вимушених переселенців, воїнів АТО. Збройний конфлікт опалив наше селище, але
бібліотека попри бойові дії не припиняла своєї роботи . Люди йшли до нас за інформацією та
моральною підтримкою, бо не було мобільного зв'язку, не працювала пошта. Зараз у Ямполі
проживає біля 400 внутрішньо переміщених осіб. Багато хто є активними читачами, беруть
участь у всіх заходах, розкривають таланти та творчі здібності. Разом з клубом та старостою
громади намагаємося полегшити життя цих людей, допомогти знайти своє місце, підтримати,
довести, що вони не зайві та потрібні.
Фонд нашої бібліотеки не відповідає сучасним потребам, тому потребує оновлення сучасними
українськими книгами, довідковими виданнями. З місцевого бюджету на придбання книг ми
зовсім не отримуємо коштів, а з цього приводу ми втрачаємо своїх користувачів.
Заходи Ямпільської селищної бібліотеки
Селищна бібліотека працює в тісній взаємодії з навчально-виховним комплексом селища:
школою та дитячим садком. Діє бібліосад «Хатка Левенятка», де бібліотекар читає дітям казки
та вірші, допомагає в організації та проведенні свят та ранків. Кожного року до дітей приходить
Святий Миколай, традиційно проводяться Великодні свята, новорічні ранки, та різні казкові
дійств, рольові ігри.

Бібліотека взяла участь в всеукраїнському тижні дитячого читання «Сузір’я вічного й святого –
дитяча книга на землі». Діти із задоволенням переглянули відеофільм «Неймовірна подорож
Жуля Верна» та бук трейлер за книгою «Діти капітана Гранта», що зацікавили юних читачів та
спонукали до ознайомлення з цими світовими шедеврами. Тема популяризації вивчення
англійської мови стала провідною та головною в роботі бібліотеки в 2016 році. Так в рамках
року англійської мови бібліотека провела годину англійської мови «Мовне багатоголосся».
Патріотичне виховання – пріоритетний напрямок роботи бібліотеки.
Ми не повинні забувати своє минуле, тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність
Батьківщини, пам’ятати трагічні сторінки нашої історії.
Бібліотека веде клопітливу краєзнавчу роботу, по крихітках збирає історію, легенди та цікаві
факти багаторічного існування рідного селища у накопичуваній деці «Ямпіль – серцю рідна
пристань». Співпрацюємо з кандидатом історичних наук, доцентом С.А.Євсєєвим, який
займається дослідницькою роботою з історії Ямполя та Лиманщини, а також з краєзнавцем та
журналістом Н.І.Пасічником, автором книги «Краснолиманщина: вчера, сегодня, вчера,
сегодня, завтра».
До 350 річчя Ямполя у краєзнавчому музеї Лиману відбулася презентація «Квітучий край,
куточок України, це Ямпіль у смарагдовім вінку», де було достойно представлене минуле та
сьогодення одного з найстаріших населених пунктів Лиманщини: роботи народних умільців,
картинна галерея художника А. Бондарева, співочі таланти рідного селища. Присутні
переглянули фільм – відео подорож «Дом родной, что любят сердцем», створений
бібліотекарем Г. П. Матейченко разом з вчителем Ю.О.Івковою.
Концепція розвитку бібліотеки, як сучасного центру
Ми намагаємось йти в ногу з часом, розповсюджувати інформацію про книгу, шляхом
традиційних та нових інформаційних технологій, використовувати нові форми та методи
роботи, застосовувати інтерактивні технології в масовій роботі.
Сучасна бібліотека повинна бути центром спілкування громади, для згуртування різних верств
населення, об’єднання старшого покоління та молоді. Місцем оперативного отримання будь
якої інформації, з більш гнучкою системою надання послуг, розширення можливостей шляхом
покращання матеріально-технічної бази, доступу до всесвітньої мережі, поповнення фонду
різноплановою енциклопедичною та галузевою літературою.
На жаль сьогодні наша бібліотека ще не має жодних засобів комп’ютерної техніки,
мультимедійного обладнання, доступу до мережі Інтернет, що дуже потрібно для розширення
переліку якісних бібліотечних послуг та впровадження сучасних дистанційних форм
обслуговування користувачів бібліотек, а також розвиток мобільних форм бібліотечного
обслуговування осіб похилого віку, одиноких осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та
малозабезпечених сімей.
Наша бібліотека потребує поточного ремонту та забезпечення сучасним обладнанням для
безперешкодного доступу до них і комфортного перебування користувачів таких послуг.
Місією нашої бібліотеки є збирання і зберігання інформаційних ресурсів, як національної,
культурної спадщини та інформаційного потенціалу для подальшого розвитку суспільства;
забезпечення вільного доступу користувачів до інформаційних ресурсів.

Стратегічні завдання розвитку Ямпільської бібліотеки: формування універсального фонду
документів на традиційних та електронних носіях інформації, здатних задовольнити
найрізноманітніші інформаційні потреби населення та сприяти розвитку освіти, культури.
В умовах інформатизації основних сфер діяльності людини селищна бібліотека має стати
багатофункціональним інформаційним центром, важливим компонентом інформаційної
інфраструктури суспільства, що сприяє формуванню загальної стратегії інформаційного
розвитку східного регіону і країни в цілому. Обслуговування користувачів спрямовується на
задоволення навчальних, самоосвітніх, дозвілевих та інших інформаційних потреб через
забезпечення доступу до інформаційних ресурсів.
Шляхи реалізації стратегічних завдань:
 участь в реалізації державних програм;
 створення електронної бібліотеки;
 створення сайта бібліотеки та розміщення на ньому інформації про бібліотеку;
 вивчення інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення першочергових
інформаційних потреб.
Забезпечення збереження бібліотечного фонду:
 умови зберігання на основі нормативних режимів зберігання документів;
 інвентаризація документів та їх індексація;
 оптимізація використання приміщення відповідно норм;
 придбання необхідного обладнання та використання новітніх технологій;
 розробка нормативних документів, спрямованих на збереження документ них
ресурсів;
 забезпечення системою протипожежної безпеки.
Обслуговування користувачів:
 оптимізація бібліотечних процесів;
 забезпечення комфортних можливостей для користувачів, зокрема з фізичними
вадами;
 поєднання традиційного бібліотечного обслуговування з інноваціями на основі
комп’ютерізації;
 надання відкритого доступу до книжкового фонду;
 обслуговування користувачів у режимі віддаленого доступу (через Інтернет,
міжбібліотечний абонемент, формування сайту бібліотеки як самостійного
інформаційного ресурсу);
 створення читацьких автоматизованих робочих місць;
 забезпечення інформації про бібліотеку та рекламування її послуг.
В рамках надання соціокультурних послуг обслуговування користувачів спрямовується на
організацію:
 культурно-освітньої діяльності;
 відпочинку та дозвілля;
 творчої діяльності.
Технологічне забезпечення: реалізація завдань, поставлених перед селищною бібліотекою,
вимагає впровадження комплексу технологічних систем, спрямованих на забезпечення
життєвих циклів сучасної бібліотеки. Передбачається: розробка концепції розвитку програмних
комплексів; встановлення ПК із забезпеченням сервісної підтримки; структурована кабельна

система; підключення до мережі Інтернет; забезпечення читачів мобільними сервісами Wi-Fi у
бібліотеці; організація доступної системи копіювання документів, необхідних користувачам для
особистого користування; система антивірусної безпеки.
Матеріально-технічне забезпечення: для поліпшення умов праці, а також
бібліотечних фондів потребують збільшити площу бібліотеки.

зростаючі обсяги

Очікувані результати. Реалізація передбачених заходів дозволить створити комфортні умови
для користувачів, оперативно виконувати їх замовлення на основі автоматизації технологічних
процесів; перетворити селищну бібліотеку в сучасний центр з наданням користувачам
інформаційного продукту нового рівня.
Фотографії деяких заходів

