
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році
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ВСІ ПУНКТИ €  ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1 .Назва проекту (не більше 15 слів): 
Бібліо-ROOM

2.* Вид проскіу (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

П великий $  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінннці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Старе місто

3. Адреса« назва установи/закладу, будинку: 

аул.. Маяковського, 122
Бібліотека-філія № 2 (Вінницька міська централізована бібліотечна система)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів j
Бібліо-ROOM - це формування нового інформаційного та розважального простору для 
дітей та дорослих на базі читального залу бібліотеки № 2, юса знаходиться по вул. 
Маяковського. 122 (Старе місто). Бібліо-ROOM - це створення комфортного інтернет- 
центру для молоді та батьків і зручного ігрового простору для дітей від 3 років. Бібліо- 
ROOM - казкове місце, де дітки можуть грат та залучатися до читання, знаходячись у 
творчому колі родини.

5, Опис проекту (основна мета проекту, проблема, на вирішення якої він спрямованім; 
запропоновані рішення, пояснення, чому саме цс. завдання повинно бути реалізоване і яким 
чинам його рсаіізація вплине на подачьше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ‘скт. який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов ’язково зазначити відповідність Стратег ії розвитку «Вінниця-2020», Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами
проекту особами з особливими потребами) ___
Мета проекту, створити комфортні умови для відвідувачів біблісгг жшКЬ&ьяпкшвка Лчда
Старого міста: 1) Поповнити Інформаційний центр бібліотеки додагковинкап: звє.рмсль ]І і
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комп'ютерами, погрібними молоді для навчання та роботи. 2) Облаштувати ігрову зону 
читального чалу зручними меблями для діток з батьками, дідусями та бабусями.

Проблема. Старе місто -  це мікрорайон, для мешканців якого швидкий Інтернет є 
реальною проблемою, в зв'язку з ціною його підключення та малою кількістю 
провайдерів. Старе місто -  мікрорайон, де проживає велика кількість багатодітних та 
малозабезпечених сімей. І саме тут взагалі немаг інтернет-центрів. Більш того, доступним 
закладом культури та найменш віддаленим на протязі 70 років (по тему, як приміщення 
кінотеатру ім. Т. Шевченко віддали під церкву Російського патріархату) зостається саме 
бібліотека. Позашкільні заклади, які можуть допомогти дитині сформувати культурно- 
естетичне дозвілля теж обмежуються стінами бібліотеки. Та нажаль, бібліотека № 2 має, 
окрім книжок, лише 1 (один) комп’ютер, точку доступу Wi-Fi, один старенький ксерокс та 
20 стільців сорокових років, що недостатньо для забезпечення потреб мешканців Старого 
міста.

Пріоритети. Чому саме наш проект? Багато років на підтримку Стратегії розвитку 
«Вінниця -  2020». як місто дружнє до дітей бібліотека № 2 приймає участь у 
загальноміських проектах, таких, як «Майстерні Діда Мороза», «Мистецькі вихідні». Ці 
проекти гак сподобалися даткам та їх батькам, що ми (бібліотекарі) почали проводити їх 
щосуботи і назвали «Казкова хатка». Хатка -  тому, що на вигляд наша бібліотека дійсно, 
як хатка сорокових років минулого століття, а казкова -  тому, що наші маленькі читачі 
разом з батьками поринають у незвіданий казковий світ на годинах казко-терапії 
«Читаймо від народження». Наші бібліотекарі разом з активістами ГО «Гармонія 
Всесвіту» зробили своїми силами косметичний ремонт. І бібліотека Ns2 почала 
перетворюватися на бібліотеку нового формату вона стала територією спілкування. 
«Гармонія Всесвіту» подарували бібліотеці старенький відео-проектор та екран і в 
читальному залі бібліотеки почав діяти кіноклуб художнього фільму «Дивись серцем» (в 
2015 році відбулося 19 показів для дорослих та 17 переглядів для дітей). Читачі 
подарували бібліотеці пазли, шахи та шашки, вони доступні для всіх бажаючих пограти, а 
протягом 2015 року бібліотека організувала чемпіонат з шашок для дорослих та два 
чемпіонати зі складання пазлів та настільних ігор Для діток з особливими потребами та 
для сімей, постраж далих з Донецької та Луганської областей ми організували щоп'ятниці 
майстер-класи з арт-терапії «Кольори, що дають надію». З нашої бібліотеки у 201S році 
почався стус-фест «Палімпсести» і завдяки Олександру Нікіткжу та Його проекту «Арт- 
стіна» з’явився на паркані портрет усміхненого Василя Стуса. А з початку березня 2016 
року спільно з мандрівним кіно-фестом DOCI Ч)Л YS UA та БІБЛЮМОСТом ми 
запускаємо новий проект -  кіноклуб DOCUDAYS UA «Вибух», освіта з прав людини за 
допомогою документальних фільмів, але нам. як повітря, потрібен ноутбук.

Наш колектив дійсно працює і завжди шукає нові можливості, щоб допомогти нашим 
відвідувачам. І завдяки реалізації цього проекту молодь Старого міста отримає вільний 
доступ до якісного Інтернету, а діти та їх батьки комфортні умови для проведення 
майстер^класів та Ігор.
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6. Обгрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців. які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Гасло проекту: «Бібліотека доступна для всіх!».
Оскільки Вінниця -  це європейське місто, дуже важливо щоби молодь Старого міста теж 
відчувала свою причетність до європейських стандартів та цінностей. І ці стандарти 
повинні мати не лише внутрішній зміст, але й матеріальну оболонку у вигляді 
комп’ютерного парку. Тому, що Інтернет -  це швидке реагування на події у світі, це засіб 
розвитку особистості та можливість створити свій бізнес, що особливо важливо для 
України і Вінниці.
Також, ми розуміємо, що доросле населення віком 22 -  59 років витрачає багато сил на 
пошук засобів існування для своєї родини В таких умовах відпочинок обмежується 
телебаченням. І саме тому, ми вбачаємо можлиність шов відкрити світ бібліотеки для 
таких людей, але вже через призму оновленої сучасної бібліотеки. Бібліотеки, яка може 
запропонувати перегляд та обговорення фільму, га порівняння його з книгою, 
користування послугами е-урядування, допомогу в написанні грантів, он-лайн навчання, 
хобі -  створення відео та музикальних фільмів, документальних та мультфільмів.
Також багато користі від проекту отримують діти з багатодітних та малозабезпечених 
сімей, дітки з особливими потребами і члени їх родин -  ті для кого важливі комфорт та 
увага. Тому, що виховання Людини починається і дитинства, а час проведений у творчому 
колі з батьками разом стане яскравим поштовхом до самореалізашї.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Ми очікуємо, що реалізація проекту дасть можливість більшої кількості дорослих віком 
від 22 до 59 років стати постійними користувачами бібліотеки і разом з ними їх діти. 
Справа в тому, що за даними 2015 року бібліотеку № 2 відвідали лише 234 людини цього 
віку. Порівняймо; дітей до 14 років -  1194. молодь від 15 до 21 року -  373.1 це при тому, 
що населення Старого міста складає понад 60 тисяч жителів, і у мікрорайоні працюють З
бібліотеки.
На нашу думку, залучення додаткових комп'ютерів і створення інтернет-центру стимулює 
дорослих середнього віку користуватися бібліотекою для роботи та пошуку потрібної 
інформації через Інтернет.
В свою чергу, комфортні меблі, такі, ЩО підходять ДІТЯМ дошкільного віку, створять гарну 
ауру та залучать разом з дітками їх батьків до бібліотеки. А оскільки виховання людини 
починається з родини, то читаючи, батьки стануть гарним прикладом дня підростаючого 
покоління.
Читати не тільки модно, та ще й корисно! Читання формує свідомість!

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проект) (всі складові проекту та їх орієнтовна
зартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Ноутбуки для навчання та робота -  3 ніг 33 000

2. Системний блок для роботи з відео-файлами -  1 
і-----------

24024

з



3. Монітор -  і 3414

4. Клавіатура та мишка -  І 198

5. Джойстики -  2 1385

6. Дитячі столи модульні -  6 шг 1848

7. Дитячі стільці -  6 шт. 1254

8. Комп’ютерний стіл модульний -  4 шт. 3282

9. Стільці -  10 шт. 3960

! 10. М’який куточок з журнальним столиком 6400

11. Мережевий фільтр-подовжувач -  4 лгг. 356

12. Колонки 354

13. Навушники -  5 шт. 1425

РАЗОМ: 78000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадин України« які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів)? що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10.Коитактяі дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і г.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронно? адреси 
& Ь.ІІР. для зазначених вище цілей J

Підпис особи, що дасзгоду на використання своє! електронної а л р т ґ  , „*-гуг—.....
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси д л я  зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка с недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього просюп ,
б) мана з зазначеним місцем реалізації проект).
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУК УВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цісі ІнформацЗ матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

Поштова адреса: (індекс}, м. Вінниця,
вул-і С

r u

№
тея.:

Ccpb тя.
*
паспорту

Г
Т” Т---- 1— г 1 - І ". I

і

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця„
вуя_____ ,6уд. кв.

e-mail*.

№
тел.:

Серія?*
Jfc
паспорту

г

Поштова адреса цшіеко, м. Вінниця, 
вул._____ , б у д __кв. ____

e-mail:

№
тел.:

Сцмгй
№
яслорту

т

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважеігу надавати Інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підтісуючи документ, я. разом з цим заявляю, що є мешканцем міста ВіняцІ.
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Фото-звіт бібліотеки-філії №2

Додаток
до Форми проекту

2014 рік. Святкування 67 -  річчя 
бібліотеки №2

Тренінгарт-терапії« Подаруй щастя 
іншому». 2015 рік.

2015 рік. Екскурсія до бібліотеки 
пришкільного табору.



Музичне заняття гуртку «Крила радості». 
2012 рік.

«Майстерні Діда Мороза». Робимо 
новорічні листівки для солдат.

Січень 2015 року.

Тренінг з козацьких 
оздоровчих практик. 
Січень 2016 року.



Стус-фест «ПАЛІМПСЕСТИ». 

Поетичний дворик та 

арт- інтервенція з О. Нікітюком. 

2015 рік.

Відпочинок з користю у бібліотеці. 

2015 рік.



Граємо у бібліотеці.

Англійська у бібліотеці.

Прикрашаємо бібліотеку до Нового
року.



Заняття гуртка «Крила радості» з 
казко-терапії. 2016 рік.

Всі люблять мультфільми.

2015 рік. Зустріч у відео-клубі 
«Дивись серцем».

Чемпіонат з шашок для 
дорослих. 2015 рік.


