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Статут клубу «Світлячок» 

I. Загальні положення 
1. Дитячий клуб за інтересами «Світлячок» (далі - клуб), створений  2 січня 

2018 року при  Нетішинській міській бібліотеці для дітей Нетішинської 

міської ЦБС. Це добровільне об`єднання, яке здійснює свою діяльність 

згідно з даним Статутом. 

2. Мета клубу – виховувати у читачів бережне ставлення до книги, інтерес 

до світової літератури, розвиток дитячих здібностей, організація змістовного 

дозвілля дітей. 

3. Принцип добровільності забезпечує право вільного  вступу і виходу з 

клубу. 

4. Клуб має емблему 

5. Адреса клубу:  м. Нетішин,   вул. Незалежності,  31 

ІІ. Цілі і завдання клубу 

1. Поглиблення і розширення знань читачів отриманих в школі. 

 

2. Просування  читання  серед дітей, як  достойний засіб змістовного та 

цікавого проведення дозвілля. 

 

3.  Активізація читацької та творчої активності  підростаючого покоління.   

 

4. Організація проведення  ігор, конкурсів, бесід. 

ІІІ. Структура  клубу 

1. Організаторами  клубу є працівники бібліотеки для дітей, які спільно з 

радою клубу координують всю роботу, проводять засідання. 

 

2. Загальне керівництво діяльності клубу здійснює Рада клубу створена на 

громадських засадах. 

 

3. До складу Ради клубу входять  найбільш активні користувачі  бібліотеки, 

бібліотекарі. 

 

4. Безпосереднє керівництво діяльності клубу здійснює керівник клубу на 

громадських засадах. 

 

5. Керівник клубу може бути членом ради клубу. 



 

6. Вищий орган управління клубу – загальні збори членів клубу, які 

проводять раз на рік (січень), де вносяться зміни та доповнення до 

статуту, заслуховуються і обговорюються програми роботи клубу. 

 

7. Клуб проводить свою роботу на основі прийнятої програми. 

ІV. Члени  клубу 

1. Членами клубу можуть бути діти молодшого та середнього шкільного 

віку, які визнають даний Статут, виявляють бажання активно брати 

участь у роботі  клубу. 

 

2. Прийом у члени клубу проводиться в індивідуальному порядку по 

рекомендації бібліотеки і школи. 

 

V. Права  членів клубу 

      1. Займатися діяльністю клубу. 

      2. Обговорювати на засіданнях Ради клубу питання діяльності клубу. 

3. Вносити свої пропозиції щодо покращення роботи клубу. 

4. Вільно виходити зі складу клубу. 

 

VІ. Обов`язки  членів клубу 

1. Брати активну участь у всіх формах діяльності клубу. 

2. Дбати про авторитет клубу. 

3. Виконувати доручення клубу 

4. Залучати друзів до роботи в клубі. 

5. Слідкувати за новинками літератури. 

6. Надавати допомогу в організації і проведенні масових форм пропаганди 

книги. 

VІІ. Порядок обліку в клубі 

Клуб має наступні документи: 

 Статут 

 Склад Ради клубу 

 План роботи клубу 

 Емблему клубу 

 Девіз клубу 

 Матеріали по проведених заходах 

 



Девіз клубу: 

«Через казку, фантазію, гру, 

через неповторну дитячу творчість 

вірна стежка до серця дитини» 
 

 

Емблема  клубу: 
 

 

 


