
Друга хвиля доступного безкоштовного Інтернету прийшла до 

Рівненських бібліотек у жовтні минулого року. У п’яти міських бібліотеках 

додалося півтора десятка нових комп’ютерів, принтери, сканери, медіа-камери. 

Книгозбірні отримали нове обладнання від фонду Білла Гейтса за 

перемогу у Всеукраїнському конкурсі проектів «Бібліоміст». Міська влада теж 

серйозно долучилася до організації інтернет-центрів. Вона знайшла кошти на 

ремонти приміщень та оплачує послуги провайдерів. 

За більш як півроку роботи по-новому можна підбити й перші підсумки. 

Підрахували, що за цей час бібліотечні інтернет-центри відвідали понад                  

16 тис. разів. Бібліотечні працівники провели більш як 50 тренінгів з навчання 

роботі на комп’ютерах, надали півтисячі консультацій з пошуку інформації, 

склали 23 рекомендаційні списки сайтів за різною тематикою, роздрукували 

тисячі сторінок текстів. Різні за віком користувачі отримували інформацію, 

потрібну їм для навчання, роботи, змістовного проведення вільного часу, 

спілкувалися з родичами й друзями через всесвітню мережу, передивлялися 

відеофільми, кліпи та ігри. 

Втілення проекту «Бібліоміст» передбачає і допомогу користувачам, які 

потребують соціальної підтримки. Люди, які шукають роботу, воїни-

інтернаціоналісти, учні шкіл, які займаються в підліткових клубах, – постійні 

гості бібліотекарів. Із міським центром зайнятості, Рівненською спілкою воїнів 

Афганістану, громадською організацією «Зіронька», підлітковими клубами 

«Самоцвіт» та «Айкідо Санрей» тут навіть уклали угоди про співпрацю. Тепер 

для них постійно оновлюють профільні бази даних, індивідуально допомагають 

багатьом членам цих об’єднань. 

У лютому 2012 р. в інтернет-центрі бібліотеки-філії № 10 розпочав 

роботу пункт доступу громадян до урядової інформації. Зі спеціально 

облаштованого робочого місця користувачі можуть самостійно або з 

допомогою бібліотекаря отримати доступ до інформації будь-якого змісту від 

органів влади, а також брати участь у обговоренні законодавчих актів у режимі 

онлайн. Тут же – виставка видань Програми сприяння парламенту України і 

картотека повнотекстових матеріалів Інституту Президента України, що 

надходять щомісяця і зберігаються в електронному вигляді. Ці фонди 

виявилися надзвичайно цікавими для рівнян, які ґрунтовно вивчають політичне 

життя України та світу і яким не байдужі проблеми нашого життя. 

Бібліотеки перестали бути сховищами книг, натомість перетворилися в 

заклади, які забезпечують загальну доступність документів, інформації і знань 

(Недоводієва Т. Бібліотеку вже неможливо уявити без Інтернету // 7 днів 

(http://7d.rv.ua/2012/06/14/бібліотеку-вже-неможливо-уявити-без-і/). – 2012. 

– 14.06). 

 


