Інформація
про сільську бібліотеку філію села Вишнопіль
Старокостянтинівської ЦБС Хмельницької області
Поштова адреса:31141, Хмельницька обл, Старокостянтинівський район,
с. Вишнопіль, вул. Шевченка, сільська бібліотека.
Е-адреса: maryana.rogalskaya@mail.ru
Контактний телефон: (068)4297459
Сільська бібліотека філія села Вишнопіль розташована в центрі села в
сільському Будинку культури, де до 2014 року займала 2 кімнати, одна з яких
була кімнатою для юного читача.
В 2014 році навесні через незадовільний стан даху приміщення, де
знаходилася бібліотека, сталося протікання, внаслідок якого було зіпсовано
частину фонду бібліотеки (2 тис. примірників).
Зараз бібліотека знаходиться в актовій залі сільського будинку культури,
де дах знаходиться в задовільному стані.
З 1.01.2016 року завідує бібліотекою молодий працівник Рогальська
Мар’яна Іванівна.
Бібліотека обслуговує жителів двох населених пунктів - сіл Вишнопіль та
Северини. На території села функціонує навчально-виховний комплекс, майже
всі учні якого є читачами бібліотеки. Масова робота проводиться спільно зі
школою.
Щорічно бібліотекою користуються близько 690 користувачів.
Книжковий фонд бібліотеки становить - 4925 примірників книг.
Книжковий фонд поповнюється за рахунок видань державних програм, через
обмінні фонди Національної парламентської бібліотеки України, Державної
бібліотеки України для юнацтва. Наприклад, в 2015 році книжковий фонд був
поповнений на 40 примірників, з них 23 – книги. Зрозуміло, що цього
надходження недостатньо. Відсутність належного фінансування позначається на
всьому – від стану приміщення до можливості закуповувати нову літературу та
передплачувати періодичні видання.
Незважаючи на всі ці негаразди намагаємось шукати вихід з складної
ситуації. Хочемо щоб у бібліотеці було тепло і людно. А для цього потрібні нові

книги, сучасна комп’ютерна техніка і, звичайно ж тепло. Уже звертались до
благодійного фонду Леоніда Кучми та брали участь у проекті цього фонду
«Україна: програма підтримки сільських бібліотек». На жаль не отримали
позитивного результату.
Досягнення бібліотеки
Досягнень ще немає, але сподіваємося, що вони розпочнуться з цього
проекту. В Євангелії від Матвія (гол. 7, ст. 7-8) сказано : «Просіть, і дано буде
вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам; бо кожен, хто просить
одержує, шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять».
Концепція розвитку бібліотеки
1. Пріоритетні напрямки діяльності.

Розвиток бібліотеки шляхом розширення та модернізації матеріальної
бази.

Удосконалення довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності
бібліотеки.

Впровадження інновацій в усі напрямки діяльності бібліотеки.
2. Стратегічні цілі та завдання бібліотеки



Капітальний ремонт приміщення, перекриття даху
Забезпечення бібліотеки комп’ютерною та копіювальною технікою.

2.1. Бібліотечний фонд

проводити переоблік книжкового фонду бібліотеки кожних 5 років;

Організувати збереження і використання фондів.

Придбання нової літератури шляхом участі у оголошених конкурсах,
грантах.

2.2 Обслуговування читачів.
Поліпшити умови роботи користувачів та бібліотекаря - створити сучасні
комфортні умови для роботи читачів: зручні меблі, якісне освітлення.
2.3 Довідково-бібліографічна та інформаційна діяльність.
Забезпечити якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне
обслуговування користувачів, відповідно до їх інформаційних запитів.

Фотографії, які найкраще ілюструють бібліотеку.

Фотографії, які найкраще ілюструють бібліотеку.

