БЛАНК-ЗАЯВКА
на поточний ремонт бібліотеки Ліцею №4 міста Новограда-Волинського
Житомирської області, реалізація якої відбудеться за рахунок коштів бюджету'
участі (громадського бюджету) у м. Новограді-Волинському
Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Дата народження:
Паспорт:

Сільвертюк
Валентина
Анатоліївна

Виданий:
Адреса
реєстрації
місця проживання:
Телефон:
Адреса
пошти:

електронної

1.Назва проекту:
2.Місце
реалізації
завдання (адреса, назва
■установи/
закладу,
кадастровий
номер
земельної
ділянки,
якщо відомо):
З.Мета:

4.
Опис
завдання
(повинен
містити
інформацію про те, що
потрібно зробити):

Сучасна бібліотека - ворота в майбутнє.
Ліцей №4 міста Новограда-Волинського Житомирської області
вул. Пушкіна, 46
м. Новоград-Волинський
Житомирська область
11700
Створити у бібліотеці ліцею
громади.

життєво-ресурсний центр для

3 початку нового століття інформація стала глобальним чинником
світового прогресу. Тому нині маємо нагальне завдання: відкрити
для громади «двері» ліцею, знайти місце і механізми опрацювання,
створити міцну інформаційну платформу для набуття знань. До
виконання цього завдання найбільш наближена
бібліотека
ліцею. Звідси постає потреба у реорганізації бібліотеки в
бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ).
У бібліотеці нашого ліцею щороку проводиться більше 75
масових заходів різного форматуюгляд літератури, конкурси,
вікторини, літературні ігри, читацькі конференції, тематичні
вечори тощо, в яких беруть участь учні, працівники ліцею, батьки
та громада міста. Бібліотека є ініціатором проведення літературних
конкурсів серед учнів. Проте її структура не відповідає часу.
Для цього необхідно по-новому обладнати приміщення
бібліотеки, а саме:
1. Модернізувати читальну залу:
- провести поточний ремонт бібліотеки (за рахунок коштів
бюджету участі (громадського бюджету) у м. НовоградіВолинському
- змінити дизайн бібліотеки, створивши «Дерево знань», що
слугуватиме книгосховищем та місцем для читання.
- створити сучасний
медіацентр із сучасним оснащенням

(мультимедійний комплекс, комп’ютери, електронні читанки
(рідери), сканери тощо);
- створити закритий простір для читання наодинці та відкриті зони
із спеціальними місцями для читання вголос (за рахунок коштів
спонсорів).
2. Забезпечити бібліотеку мережею Інтернет.
3. Взяти участь у проекті «Інформаційне забезпечення
загальноосвітнього
навчального
закладу»
Українського
інституту нормативної інформації.
5. Орієнтовний
кошторис:

Кошторисна документація «Поточний ремонт бібліотеки Ліцею №4
міста Новограда-Волинського» за рахунок коштів бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новограді-Волинському
додається.

6.Очікувана користь, Бібліотекою будуть користуватися 1090 учнів, 130 працівників
приблизна
кількість ліцею, випускники, батьки та громадяни мікрорайону
людей,
що
зможе Кожен бажаючий матиме можливість:
скористатися
якісні - користуватися ресурсами та технічним обладнанням медіацентру;
зміни:
- надрукувати будь-яку інформацію, потрібну для навчання;
- опрацювати потрібну йому інформацію в мережі Інтернет або у
внутрішньо-ліцейній мережі;
- перевірити електронну пошту;
- ознайомитися самостійно або з консультаційною допомогою
бібліотекаря-медіаспеціаліста з будь-яким з наявних електронних
ресурсів;
- отримувати в тимчасове користування з фонду медіацентру
електронні документи на цифрових носіях;
- безкоштовні інтерактивні читання, майстер-класи для дітей та
дорослих;
- відвідувати дискусійні клуби, кінопокази, літературні вечори,
семінари, індивідуальні заняття для дітей з особливими потребами
тощо.
Реалізація даного проекту забезпечить зайнятість дітей
мікрорайону у позаурочний час та спільного сімейного дозвілля.
7, Інша інформація, яка
може бути додана, але Громадська організація «Спільна мета» виготовила кошторисну
документацію «Поточний ремонт бібліотеки Ліцею №4
не є обов’язковою:
міста Новограда-Волинського».
8.Фото локації (місця, Додається
де
має
бути
реалізовано проект):
9. Мапа із зазначенням Додається
місця
реалізації
(прикріпити до бланкузаявки)
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 №2297-УІ

Я. Сільвертюк Валентина Анатоліївна.
даю згоду на обробку моїх персональних даних

ПІБ
Дата 27.09.2018р.
*Заповнює особа, яка *Дата надходження:
(РР
реєструє
проектну
пропозицію
Включено до реєстру поданих проекті? за № (/ПІБ та підпис особи, що реєструє:
...................
Секретар міської ради

В.І. Остапчук
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