Історія районної дитячої бібліотеки
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Районна дитяча бібліотека
Корецька районна бібліотека була створена 6 серпня 1948р. Перше приміщення
бібліотеки знаходилось по вул. Ворошилова, де разом розміщувались і районний Будинок
культури, масова бібліотеки та відділ культури. Завідуючою районної бібліотеки для
дітей наказом №2 від 6 серпня 1948 року районним відділом культури було призначено
Осінську Вікторію Станіславівну.
З 1950 по 1953 рік бібліотеку очолив Баб’юк Віктор Павлович. З 1953 по 1966 рік –
Кречмаровська Тетяна Василівна. З 1966 по 1994 рік – Редька Надія Максимівна.
В
1959 році міська дитяча бібліотека об’єдналась з районною бібліотекою для дітей. У
цьому році в районній бібліотеці працювало уже 5 працівників. В цей період бібліотека
обслуговувала 2746 читачів, книговидача становила 7346 екземплярів, а бібліотечний
фонд нараховував 25632 примірників книгВ 1960 році бібліотеці присвоєно почесне
звання “Бібліотека відмінної роботи”. Кількість читачів зростає. Бібліотека обслуговує
уже 2904 читачів з книговидачею 88155 книг, книжковий фонд нараховує 26827 екз. До
послуг читачів відкритий доступ до книжкових фондів. Тут юні читачі 3-4 кл., 5-6 кл.,7-8
кл., можуть знайти багато пізнавальних книг з питань техніки, мистецтва, кращі твори
класичної і сучасної літератури. Працівники бібліотеки велику увагу приділяють
індивідуальному керівництву читанням юних читачів.
В 1970-1974р. приміщення бібліотеки відремонтовано і розташувалось на першому
поверсі в затишних кімнатах. В практиці роботи бібліотеки з’явилися такі форми як
ленінські уроки, з’їздівські, піонерські читання, усні журнали.
В 2000-2004 роках пріоритетними напрямками діяльності бібліотеки є: популяризація
кращих творів, як українських письменників так і творів класиків, всебічне інформаційне
забезпечення, підвищення пріоритету морально-етичних засад поведінки, допомога у
вивченні і розширенні знань учнів з предметів шкільної програми та виховання культури
читання, розвиток творчих здібностей дітей, організація змістовного дозвілля.
Бібліотека в ці роки обслуговує понад 2000 читачів, а книговидача становить 16 тис.
прим. книг та періодики різної тематики.
В 2003 році користувачі бібліотеки брали участь у обласному конкурсі дитячої творчості
“В гармонії з природою”, де перше місце в номінації “Випалювання по дереву” зайняв
Журавель Андрій, а третє місце зайняла колективна робота “На морському дні” читачів із
3-го класу Закорчицької початкової школи.
В березні 2004 року при бібліотеці створено клуб для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей
з обмеженими можливостями “Надія”, засідання якого проходять щомісяця. Для цих дітей
та їх батьків діє інформаційний центр “Повір у себе” .
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