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Сьогодні значення бібліотеки як осередку культури, центру
спілкування та інформації стає дедалі важливішим. Все частіше
бібліотеки

стають

центрами

суспільного

і

культурного

життя

населення, успішно сприяючи популяризації книги та поширенню
читання. У зв'язку з цим значно зростає роль дозвіллєвої функції.
Творчі аматорські об'єднання читачів: клуби, гуртки, студії - міцно
увійшли в практику бібліотечної роботи.
СТВОРЕННЯ КЛУБУ ЗА ІНТЕРЕСАМИ В БІБЛІОТЕЦІ
Організаційна структура клубу за інтересами
Клуб - це добровільне об'єднання людей на основі єдності
інтересів до певних проблем: громадських, технічних, літературних,
музичних і т.д. Клуб - це місце спілкування, обміну думками, що сприяє
вдосконаленню і розвитку різнобічних знань у різних сферах
діяльності, становленню особистості. В основі різних клубів лежить
певна зацікавленість людей, їх захоплення, покликання, закладений у
них творчий потенціал. Особлива роль клубів полягає в організації
інтелектуального спілкування, створення атмосфери колективізму,
виробленні навичок громадської діяльності, в наданні можливості
емоційної, психологічної розрядки.
Одна з причин успішності та популярності клубу - правильний
вибір його тематичної спрямованості. Для цього потрібно спочатку
визначитися, для якої категорії читачів ви хочете створити клуб, потім
за допомогою спостережень, індивідуальних бесід з'ясувати інтереси
цієї групи читачів, і відповідно до виявлених інтересів - визначити

профіль клубу. Тільки після цього можна приступити до організаційних
заходів.
Організаційна структура клубу за інтересами складається з
кількох компонентів:
 керівник
 рада (актив) клубу
 члени клубу
 об'єкт впливу (учасники клубних заходів).
Керівник - він же організатор, а нерідко й фахівець. Його завдання
- не тільки поповнювати власні знання, а й сприяти пізнавальній
активності членів клубу.
Рада (актив) - основний орган самоврядування клубу. Він
приймає рішення та організовує їх виконання. Кожен член ради веде
певну ділянку діяльності клубу, або виконує конкретні завдання з
організації та проведення заходів.
Члени клубу - його основне, найбільш активне ядро (15-20
чоловік). Саме вони беруть участь у розробці та здійсненні заходів,
встановлюють контакти з різними організаціями.
Етапи створення клубів за інтересами
Перший етап - прийняття рішення про створення клубу.
Ініціатива може виходити як від читачів, так і від бібліотекарів.
Читацька ініціатива, звичайно, досить позитивна і бажана, однак, як

показує практика, найчастіше ініціатором створення клубів

за

інтересами є працівники бібліотек. При цьому простежується цікаве
явище. Бібліотекарі організовують клуб, виходячи зі своїх інтересів.
Якщо бібліотекар любить вірші, він створює клуб любителів поезії,
якщо захоплюється музикою - клуб шанувальників музики, добра
господиня організовує клуб «Господарочка» і т. д.
Другий етап - організація творчих контактів, встановлення зв'язків
з установами, що можуть бути корисні в діяльності клубу.
Третій етап - виявлення та залучення читачів до діяльності клубу.
Необхідно зібрати якомога більше побажань читачів, вивчити їх
інтереси, щоб найбільшою мірою відповідати їх очікуванням.
Четвертий етап - розробка символіки та атрибутики.
З сучасних позицій її можна і потрібно розглядати як частину
реклами. Можна розробити емблему клубу, його девіз, значок,
календарі, візитки і навіть гімн. Найчастіше тут присутні елементи
гумору, при оформленні використовуються знайомі символи. Багато
бібліотек оголошують конкурси з призами за найкращий проект.
Психологи вважають, що наявність символіки, атрибутики дозволяє
відчувати себе членом якоїсь спільноти, сприяє згуртуванню групи.
П’ятий етап - вибір органів самоврядування - голови, членів
ради, активу.

Шостий етап - планування роботи клубу.
Планування є реалізацією маркетингового підходу, що полягає у
просуванні послуг на ринок, тобто до читачів, користувачам. Як відомо,
плани бувають довгострокові (річні, перспективні) і оперативні
(місячні, квартальні).
Сьомий етап - розробка основних форм засідань клубу.
Вся видима частина діяльності клубу - його засідання. Як показала
практика, найбільш плідна діяльність тих клубів, засідання яких
різноманітні. Вони можуть проходити у формі різних масових заходів,
традиційних та інноваційних. Це літературні, літературно-музичні
вечори, що в сучасних умовах часто проводяться за зразком салонів,
віталень. Дискусія, диспут також можуть зацікавити читачів. Можна
організувати вечір запитань і відповідей, конкурси, змагання і т. д.
Досить поширеною формою стають зустрічі з цікавими людьми.
Запрошені на засідання клубу стають бажаними гостями, що забезпечує
плідне спілкування.
Восьмий
читацької

та

етап

-

популяризація

пізнавальної

діяльності.

літератури,
Це

стимулювання

обов'язкова

умова

функціонування бібліотечних клубів за інтересами - те, що визначає
його специфіку.
Документація клубу за інтересами
Статут (положення). Основоположний документ клубу. Статут,
як правило, починається з епіграфа, що може бути гаслом і девізом.

Затверджується керівником організації, установи, на базі яких він
створений.
У цьому документі прописані всі основні сторони організації та
діяльності клубу: найменування, ким організований, де і для кого; цілі і
завдання; права та обов'язки членів; створення клубу і органи
самоврядування; структура клубу.
План роботи є важливим документом клубу, де вказуються назва
заходів, термін виконання, відповідальні особи.
Паспорт клубу за інтересами є також не менш важливим
документом. Він потрібен як і положення чи статут.

КЛУБИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ В ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Клуби за інтересами в РКЗ «Балаклійська ЦБС»
У 2016 році РКЗ “Балаклійська ЦБС” започаткувала проект, який
мав на меті створення клубів за інтересами в кожній бібліотеці ЦБС
задля об’єднання однодумців, задоволення потреб в спілкуванні,
розвитку природних здібностей учасників, реалізації різноманітних
інтересів і творчого потенціалу особистості, формування смаку до
читання, привернення уваги до бібліотеки, підвищення її соціальної
привабливості, перетворення бібліотеки з книгосховища в місце для
спілкування, передачі досвіду і саморозвитку за допомогою клубів за
інтересами.
На початок 2018 року до складу РКЗ «Балаклійська ЦБС» входить
35 бібліотек, з них на базі 32 бібліотек діє 39 клубів за інтересами (на
базі 4 з них діє більше ніж один клуб).
Клуби Балаклійської ЦБС класифікуються за віком та за
напрямками діяльності.
За віком діє:
 4 клуби для літніх людей
 19 дитячих клубів
 1 клуб для підлітків
 15 клубів для змішаних вікових груп.
За напрямками діяльності РКЗ «Балаклійська ЦБС» поділяє клуби
на:



Інформаційно-пізнавальні

(“Спілкуємось

з

комп’ютером”,

“ЗОЖ”, “Інтернет-чомучки”, “Чомучки”, “Всезнайко”, “Хочу все
знати”)
Мета клубів – поширення навичок
роботи

за

комп’ютером,

задоволення

інтелектуальних та культурних потреб,
розширення

кругозору,

сприяння

формуванню допитливості і любові до
знань, використання ресурсів Інтернету
для проведення цікавого дозвілля.


Прикладної творчості (“Майстриня”,
“Вишиванка”,
“Чарівниця”,

“Вмілі

рученята”,

“Золотий

клубочок”,

“Веселий клубочок”)
Мета клубів – розвиток творчих
здібностей
прикладної

і

майстерності,
творчості,

навичок

фантазії

і

естетичного смаку, організація виставок і майстер-класів.


Художньо-мистецькі

(“Різнокольоровий

світ”,

“Веселка”, “Акорд”, “Веселковий”)
Мета
творчих

клубів
здібностей,

–

розвиток
уявлення,

фантазії, комунікативних навичок,

прищеплення естетичного смаку, участь в організації виставок та
масових заходах.


Естетично-дозвіллєві (“СвІт

моди”, “Здоровий спосіб життя”,
“Ветеран”,

“Веселі

“Цікаві

зустрічі”,

витворяшки”,
“Гостич”,

“Зустріч”,

“Натхнення”,

“Яковенчанка”)
Мета

клубів

-

організація

змістовного дозвілля, розвиток інтересів, та комунікативних навичок.


Літературні

(“Кораблик”,

“Почитайлики”,

“Літературна

вітальня”, “Джерело творчості і натхнення”, “Почитайлики”,
“Книгочитограйка”, “Читограйка”, “Читайлик”)
Мета клубів – згуртування творчих
користувачів бібліотеки, організація умов
для розвитку їх літературних здібностей,
формування літературного смаку, любові
до читання і комунікативних навичок,
організація творчих зустрічей з поетами
та письменниками.


Екологічні

(“Зелений

світ”,

“Дивоцвіт”)
Мета клубів - виховання екологічної
свідомості, підвищення рівня екологічної

культури і освіти, задоволення потреб в спілкуванні з природою,
спільне вирощування декоративних кімнатних рослин, участь у
масових заходах та екологічних акціях.
 Краєзнавчі

(“Барвінчата”,

“Краєзнавець”)
Мета клубів - популяризація фольклорних
традицій

і

народних

звичаїв,

української

літератури та етнографії, сприяння формуванню
любові до рідного краю, участь у масових заходах
краєзнавчого та народознавчого змісту.



Ігрові

(“У

Шаховому

королівстві”, “Майстер”)
Мета

клубів

-

змістовного

організація
дозвілля,

інтелектуальний

та

духовний

розвиток,

створення

умов

для

популяризації шахової освіти.
Клуби за інтересами Балаклійської ЦБС активно співпрацюють з
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями
(Балаклійська

районна

організація

ветеранів

організація «Діти війни України» селища Донець).

України;

первинна

Рекламують свою діяльність клуби за інтересами в місцевих ЗМІ
(районна інформаційна газета «Вісті Балаклійщини») та соціальних
мережах (Facebook).

Додаток 1
Паспорт клубу за інтересами ( приблизна схема)
Назва клубу: __________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________
Номер телефону базової установи ________________________________
На

базі,

якого

установи

створений_________________________________
Рік створення _________________________________________________
Де проводяться засідання________________________________________
Характер
об’єднання____________________________________________
Цілі об’єднання________________________________________________
Традиції______________________________________________________
Регулярність занять, дні зустрічей, (не менше одного разу на
місяць):_______________________________________________________
Кількість учасників : ___________________________________________

Додаток 2
Примірне положення про клуб квітникарів «Лілея»
ДЕВІЗ
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Членом клубу може бути кожен читач, який по-справжньому
закоханий в землю, цікавиться сучасними прийомами квітникового
оформлення, прагне збагатити себе новими знаннями і поділитися своїм
досвідом з іншими.
1.2 Клуб квітникарів створено на базі відділу технічної і
сільськогосподарської літератури Харківської ОУНБ.
1.3. Клуб будує свою роботу на основі колективності і широкої
творчої ініціативи його членів.
1.4. Вся робота клубу здійснюється під керівництвом Ради клубу.
II. МЕТА КЛУБУ
2.1. Розвиток і популяризація літератури з питань декоративного
квітникарства,
природного

залучення

середовища

населення
та

до

створення

проблеми

оздоровлення

сприятливих

умов

для

життєдіяльності людини.
2.2. Розширення світогляду, створення осередків спілкування,
змістовного дозвілля.
III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ
3.1. Членом клубу може бути кожен читач, який виступає за
гармонійний зв’язок людини з природою, цікавиться сучасними

прийомами ландшафтного дизайну і який буде виконувати вимоги
статуту.
3.2. Члени клубу мають право:
3.2.1. Приймати активну участь у роботі клубу
3.2.2. Виконувати доручення Ради клубу
3.2.3.

Систематично

отримувати

інформацію

про

нові

надходження до відділу сільськогосподарської літератури
3.2.4. Ділитися своїм досвідом роботи, посадковим матеріалом з
одноклубниками, знайомитися з новинкам рідкісних рослин.
3.2.5. Формувати насіннєвий банк, який відкритий для обміну
усім бажаючим.
3.2.6.

Активно

спілкуватися

з

членами

міського

Клубу

садівників і горидників та членами Клубу органічного
землеробста.
3.3. Члени клубу зобов’язані:
3.3.1. Виконувати рішення Ради клубу
3.3.2. Вчасно повертати літературу до відділу бібліотеки
3.3.3. У випадку втрати або пошкодження книги замінити її на
рівноправну.
IV. ФОРМИ РОБОТИ КЛУБУ
4.1. Книжкові виставки, перегляди і огляди літератури
4.2. Вечори спілкування
4.3. Випуск бібліографічного списку «Календар квітникаря»,
видання каталогу рослин членів клубу

4.4. Проведення майстер-класів з використанням мультимедійного
обладнання
4.5. Екскурсії садами членів клубу, віртуальні екскурсії
4.6. Висвітлення роботи клубу на сторінках газети «Сільський
вісник», на сайті бібліотеки.
V. ВИБОРНІ ОРГАНИ КЛУБУ ТА ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Вищим органом клубу є загальні збори його членів, які
проводяться 1 раз на рік.
5.2. Керівним органом клубу є Рада клубу.
5.3. Рада клубу:
5.3.1. Розробляє статут клубу
5.3.2. Організовує та проводить всю практичну роботу по
виконанню завдань, які стоять перед клубом.
5.3.3. Готує матеріали рекламно-популяризаційного характеру.

Додаток 3
Орієнтовна схема плану роботи
клубу за інтересами ____________________________________
повна назва клубу
______________________________________________________________
повна назва бібліотеки-засновника клубу

Термін
Форма та назва
Відповідальний
проведення
заходу
Липень
Засідання клубу «Любить цветы –
ПІБ
призвание души»
Грудень

Слайд-шоу
декабрист»

«Этот

милый

душе

Директор ________________________________
назва бібліотеки

ПІБ

__________________
ПІБ директора

Затверджую _________________________________________________
підпис директора бібліотеки

Додаток 4
Примірна форма ведення списку членів Клубу
(з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних
даних»)
ПІБ

Рік
Місце
Місце
народження навчання роботи

Будинок, Відповідальний
Адреса,
за ___________
телефон

Додаток 5
Орієнтовна схема ведення щоденника
Дата
проведення
зустрічей
(заходи)
7.11.2018

Форма і
назва
заходу

Короткий
опис заходу

Готуємо сад Зустріч
до зими
стосовно
підготовчих
робіт саду до
зими

Кількість
присутніх

23

Короткий
аналіз
(позитивні
сторони та
недоліки)
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