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ПОЛОЖЕННЯ
про книжковий клуб «Автограф»
бібліотеки Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського(ВДПУ)
Загальні положення
Книжковий клуб «Автограф» – це відкрите, добровільне об’єднання
студентської молоді, яку згуртовує любов до книги, інтерес до поезії та прози.
Книжковий клуб «Автограф»
- створений і діє на засадах добровільності та рівноправності її членів;
- знаходить талановитих людей , які пишуть вірші і невелику прозу;
- направляє свою роботу на надання підтримки та допомоги молодим
початківцям літераторам;
- сприяє розкриттю творчого потенціалу талановитої молоді, надає їй
допомогу в самовираженні;
- організовує зустрічі з цікавими особистостями, поетами та
письменниками;
- виступає за міжособисту толерантність, допомагає знайти друзів та
однодумців;
- організатором і засновником книжкового клубу є читальна зала відділу
обслуговування науковою та художньою літературою ;
- вся робота клубу здійснюється згідно річного плану.
Мета діяльності
Книжковий клуб «Автограф» створений для всіх любителів книги, з
метою виховання у молоді любові до прекрасного, сприяння її творчій
самореалізації .

Клуб допомагає кожному учаснику підняти свій культурний рівень,
розкрити індивідуальні можливості .
Головною метою книжкового клубу «Автограф» є популяризація новинок
вітчизняної та зарубіжної літератури, знайомство членів клубу з творчістю
відомих поетів та письменників Вінниччини, створення сприятливих умов для
різностороннього спілкування і організації дозвілля .
Поповнює
сторінку бібліотечного сайту інформацією
актуальної
тематики.
Книжковий клуб «Автограф» реалізує свою мету та завдання у тісній
співпраці і взаємодії з відділом виховної роботи педуніверситету.
Завдання клубу
Головним завданням роботи книжкового клубу є надання кожному
членові клубу суттєвої допомоги у розкритті потенціалу
особистих
можливостей, у виявлені та розвитку привабливих індивідуальних рис у
повноцінному та різносторонньому спілкуванні.
Клуб:
- направляє свою роботу на надання підтримки та допомоги молодим
початківцям літераторам;
- активно сприє розкриттю творчого потенціалу молодих талантів, надає
допомогу у самовираженні;
- організовує зустрічі з цікавими особистостями, поетами та
письменниками.
Права та обов’язки членів клубу
- Приймати активну участь у роботі клубу;
- Приймати участь у всіх заходах;
- Вносити пропозиції щодо планування та покращення роботи клубу,
приймати участь у всіх засіданнях ;
- Користуватися моральною підтримкою та літературою яка є у фонді
бібліотеки .
Програма клубу
- Програма розрахована на рік з урахування побажань членів клубу.
- Програма включає творчі зустрічі, диспути з актуальних тем, друк
літературних творів членів клубу на сайті бібліотеки та ін.
Підготувала:
завідувач сектору
відділу обслуговування
науковою та художньою літературою
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