КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гуманітарно-естетнчний
колегіуму № 29 Вінницької міської ради»
Дата: 12.03.2021 року

Назва проекту
Тип проекту
М ета проекту

Завдання проекту

Стислий опис проекту

Чотири простори сучасної бібліотеки
(«Сучасна шкільна бібліотека - територія дозвілля та творчості»)

^ великий
□ малий
Створення
комфортного,
мультифункціонального,
відкритого і доступного простору в шкільній бібліотеці
для освітніх можливостей кожного учня.
Розробка інноваційної моделі шкільної бібліотеки, як
поєднання чотирьох просторів («простір навчання»,
«вільний простір для творчості (коворкінг)», «простір
подій», «простір зустрічей») для:
- задоволення потреб учнів у вільному доступі до
інформації;
- підвищення інтересу дітей та молоді до читання;
- розкриття нових граней роботи бібліотеки, як
культурно-просвітницького
центру
школиколегіуму, коворкінг-простору, де відбувається
значуща подія;
- допомоги вчителеві серед безлічі документів
обирати якісні нові видання для роботи на
концептуальних засадах НУШ.
Шкільна бібліотека сьогодні є невід’ємною частиною
Нової української школи з
сучасним
ресурсним
забезпеченням
у відповідності до потреб учнів,
вчителів та батьків.
Сьогодні бібліотеки вже не просто місце зберігання
книг і отримання інформації, а і простір для творчості,
презентацій, майданчик для спілкування. 3 позицій
основних пріоритетів НУШ - це умова розвитку і
самореалізації
кожної
особистості,
формування
покоління, яке здатне вчитися упродовж всього життя,
продуктивно
розв’язувати
нагальні
проблеми
сучасності,
розвивати
цінності
громадянського
суспільства.
Книга - бібліотекар - читач - це нерозривний
ланцюжок, який пов’язує ці три нероздільні слова. Не
може існувати бібліотека без книги, а книга без читача.
Для того, щоб учні йшли до бібліотеки, необхідно
створити сучасні умови функціонування бібліотеки.
Сучасна бібліотека школи-колегіуму - це чотири
простори, де дитина буде відчувати себе комфортно і

Очікувані результати

Ключові заходи
проекту

отримувати задоволення від спілкування з книгою.
У «Просторі навчання»
основним є створення
доступу до актуальних та достовірних інформаційних
ресурсів, зручне віртуальне середовище зі спеціальним
обладнанням.
«Простір коворкінг» - вільний простір для
творчості. Тут читачі стають незалежними і вільними,
використовують спільний простір для творчості. Це
потребує нового, відкритого та гнучкого дизайну
бібліотеки.
«Простір подій» - (це івент маркетинг або подієвий
маркетинг) - це створення іміджу бібліотеки, залучення
до бібліотеки якомога більше користувачів.
«Простір зустрічей» - бібліотека може стати
зручним середовищем для вільного і зручного
перебування учнів під час проведення зустрічей з
письменниками, участі у майстер-класах, роботи у
гуртках.
Завдяки яскравому дизайну бібліотеки, правильному
зонуванню простору та забезпечення доступу до
інформації, бібліотека перетвориться на центр
громадського життя у школі-колегіумі.
Сьогодні
шкільна бібліотека - це шкільний
бібліотечний інформаційний центр (БІЦ), що займає
гідне місце в моделі єдиного інформаційного простору
навчального закладу:
- створено новий сучасний комунікативний простір;
- збільшено кількість учнів, які відвідують бібліотеку;
- відкрито
медіаосвітні
гуртки
«Основи
журналістики» та «Медіакультура»;
- викладаються факультативні курси «Біт» та «Байт»;
- створено віртуальну читальну залу (наявність аудіо
текстів (-відео) творів, що вивчаються за шкільною
програмою);
- створена загальношкільна мережа з доступом до
Інтернету (10 ПК);
- створений та активно працює сайт бібліотеки - http://
biblio029.blogspot.com
У читальному залі облаштування:
- smart - простору;
- встановлення
меблі в-трансформері в, які будуть
використані у всіх чотирьох просторах;
У бібліотеці:
- створення та використання власних медіа продуктів;
- проведення конкурсів буктрейлерів і промороликів
«Book fashion» (створення
рекламних роликів на
улюблені книги, з метою привернути увагу учнів до
новинок книжкового ринку та популяризації читання в

Період реалізації
проекту
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Учасники реалізації
проекту

Україні);
- проведення мистецьких заходів (виставок, зустрічей,
конкурсів)
червень-грудень 2021 року
(проект буде реалізовуватися і надалі, після завершення
конкурсного періоду)
299996,00
Учнівське
самоврядування
школи-колегіуму,
адміністрація, шкільні бібліотекарі, педагогічний
колектив, батьківська громада.

Коментарі
Наявність презентації

так

Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

Автори проекту: Морозюк Аріна - 10-Б клас
Бацалай Ірина - 10-Б клас

Кошторис
проекту «Чотири простори сучасної бібліотеки»
(«Сучасна шкільна бібліотека - територія дозвілля та творчості»)

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гуманітарно-естетичний
колегіум № 29 Вінницької міської ради»
№
п/п

1
2

3

4

5
6

7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17

Найменування витрат

Двері міжкімнатні
Вертикальні жалюзі
Комплект меблів в складі
Стіл мобільний модульний
(трансформер)
Комплект столів для засідань
(4 письмових столи без полиці та 4
кутових заокруглених столи)
Комп’ютерний стіл
Стійка для презентації книг
Шафа відкрита
Шафа напівзакрита
Стелаж односторонній
Стіл - кафедра для бібліотеки
Комплект стільців в складі:
Стільці офісні для відвідувачів
напівм'які
Стілець комп’ютерний (крісло
офісне)
Полиці з м’якими сидіннями
Ноутбук
Комп’ютер
Стереогарнітура (навушники)
Зовнішній пристрій для оптичних
носіїв DVD-RW
Вебкамера
Багатофункціональний пристрій
(БФП) у складі принтера, сканера,
копіра: з СБПЧ, без чіпа
Телевізор SMART TV:

Одиниця
виміру

Кількість,
одиниць

Вартість за
одиницю, грн

шт.
2
м~

1
20

5000,00
300 грн/м2

КОМП.

шт.

6

КОМПЛ.

1

шт.

5

ШТ.

ШТ.

2
4
2

шт.
шт.

2

ШТ.

Всього,
грн

5000,00
6000,00
80300,00

6

39100,00

шт.

15

шт.

2

шт.
шт.
шт.
шт.

4
2
5
7

18000,00
14000,00
600,00

36000,00
70000,00
4200,00

шт.

2

450,00

900,00

шт.

5

800,00

4000,00

шт.

2

6500,00

13000,00

Екран:58 Кронштейн для TB 40 дюймів и
більше: настінне кріплення, наклонноповоротний

шт.

1

17000,00

17000,00

Ламінатор А4
Біндер на пластикову пружину
Шабельний різак
Канцелярські товари

шт.
шт.
шт.

1
1
1

2500,00
2500,00
3500,00

2500,00
2500,00
3500,00

(папір офісний А4, кольоровий папір,
ножиці канцелярські, фоаміран глітерний,
клей з блискітками, клей канцелярський,
степлер канцелярський, скоби до степлера,
скотч двосторонній, ватман кольоровий.)
Набір чорнил (чорне+кольорове)

Мережеве та електричне

1781,00

шт.

КОМП.

2

400,00

800,00

обладнання*:
- Маршрутизатор
- комутатор мережевий
- кабель мережевий
- бокс під автомат:

м

1
1
1

1600.00
650,00
1200,00

1600.00
650,00
1200,00

ШТ.

1

50,00

50,00

ШТ.

6

150,00

900,00

м.

25

25,00

625,00

ШТ.

4

50,00

200,00

м/п

26

40,00

920,00

дюбель розпірний з універсальним
шурупом 6x60

уп.

1

50,00

50,00

- конектора: конектор rj45
- реле напруги D3 2
- коробка розподільча: коробка
розподільча КМ-233 зовнішня
круглаІР55
Растрові світильники
Кабель:
HDMI-HDMI 20m v2.1 4К Premium
Active
ВСЬОГО:

ШТ.

50
1

2,00
600,00

100,00
600,00

я

30,00

120,00

ШТ.

8

650,00

5200,00

ШТ.

1

1200,00

1200,00

коробка на 4-6 автомата накладна з
кришкою

ШТ.
ШТ.

- автоматичні вимикачі:
автоматичний вимикач ЕП ЕТІМ АТ10 Ір
D 25А
(3 иіт.)
автоматичний вимикач Е П ЕТІМАТ 10 1р
D 16А (10 кА)
(3 шт)

- кабель електричний:
провід ШВВП 3x2.5 ЗЗЦМ

- розетки зовнішні подвійні із
заземленням
- короб 40*25
- дюбеля:

18
19

*

ШТ.

ШТ.

299996,00

Роботи по встановленню мережевого та електричного обладнання будуть
виконані працівниками закладу.

ЗО березня 2021 року
Автори проекту: Морозюк Арі на - 10-Б клас
Бацалай Ірина - 10-Б клас

