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Конференція «Миколаївське регіональне відділення УБА:  

стратегія розбудови та динамічного розвитку»  

Ярмарок бібліотечних інновацій  

«Сучасна бібліотека: міст ваш!» (м. Київ)  

19 районних ЦБС стали учасниками Майданчика інновацій 
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У середньому на 1 сільську бібліотеку-філію у 2014 р.  

було виділено 37,9 тис. грн 

Найбільші обсяги фінансування  

на 1 сільську бібліотеку-філію: 

Жовтнева ЦБС – 54 тис. грн.; 

Березанська ЦБС – 50  тис. грн. 

Найменші обсяги фінансування 

на 1 сільську бібліотеку-філію: 

Братська ЦБС – 17 тис. грн;  

Єланецька ЦБС – 15 тис. грн. 

 зберегти мережу публічних бібліотек області;  

 провести ІІІ Форум сільських бібліотекарів «Бібліотека –

влада – громада: рухаємося вперед»; 

 продовжувати адвокаційну діяльність; 

 виконувати резолюцію громадських обговорень «Бібліотека 

нашої громади: сучасне і майбутнє» та Меморандуму II     

Форуму соціального партнерства «Бібліотека – влада –    

громада: стратегія єдності в інформаційному суспільстві»; 

 дотримуватися належного рівня підтримки Інтернет-зв’язку у 

бібліотеках-переможницях проекту програми «Бібліоміст»; 

 продовжити роботу з внутрішньо переміщеними особами; 

 провести моніторинги діяльності Арбузинської, Братської, 

Вознесенської, Врадіївської, Доманівської, Очаківської ЦБС. 

Завдання на 2015 рік: 



 

Матеріально-технічна база бібліотек 

Найбільша кількість бібліотек, що знаходяться в аварійному 

стані та потребують капітальних і поточних ремонтів, у           

Первомайській (12), Арбузинській та Новоодеській (по 8) ЦБС. 

По області відремонтовано 95 бібліотек (по районних ЦБС – 

94) на суму 646,1 тис. грн (2013 р. – 553,7 тис. грн.). 

На придбання меблів районними ЦБС залучено 39 тис. грн 

позабюджетних коштів, найбільшу кількість залучено            

Вознесенською (16 тис. грн) та Березанською (10 тис. грн) ЦБС. 

Належний рівень: 

Жовтнева ЦБС – 50 тис. грн; 

Первомайська ЦБС – 36 тис. грн.; 

Березнегуватська ЦБС– 33 тис. грн. 

Низький рівень: 

Очаківська ЦБС – 3,9 тис грн.; 

Братська  ЦБС – 4,0  тис. грн. 

Не виділялися кошти Єланецькій ЦБС  

Найбільша кількість надходжень 

видань до районних ЦБС: 

Веселинівська та Первомайська –  

по 4,6 тис. прим.; 

Березанська  –4,5 тис. прим. 

Найменша кількість надходжень 

видань до районних ЦБС: 

Кривоозерська - 1,5 тис. прим.; 

Доманівська – 1,1 тис. прим.; 

Врадіївська – 0,5 тис. прим. 

Бюджетне фінансування на комплектування фондів: 

Фінансування районних ЦБС (без витрат на оплату праці)  

 

 ЦБС м. Первомайська – проект «Кінотеатр без кордонів»; 

 Вознесенська ЦБС – проект «Організація безоплатної        

правової допомоги в бібліотеці»; 

 Новоодеська ЦБС – проекти «Мобільний Інтернет наближає 

світ до читачів» та «Мобільний комп’ютерний лікбез». 

 

 переможцями грантових конкурсів стали три ЦБС; 

 функціонує 30 Пунктів доступу громадян до офіційної         

інформації та 22 дистанційних консультаційних центри для   

підприємців;  

 створено 164 модельних сільських бібліотек-філій. 

Позитивні зміни в бібліотеках: 

Переможці проектів програми «Бібліоміст»: 

 Врадіївська ЦБ – III місце за проект «Дитячий 

ефір» (створення відеостудії та організація телепрограм в   

ефірі місцевого кабельного телебачення);  

 Арбузинська РДБ – подяка за проект «Замовляй письменни-

ка» (ефективне поєднання традиційних та інноваційних форм 

роботи в обслуговуванні читачів-дітей).  

Переможці всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року-2014»: 

 
 міжнародний семінар «Електронні книги та читанки в          

бібліотеці» (м. Київ) – Березнегуватська ЦБС; 

 ярмарок інновацій «Сучасна бібліотека: міст ваш!» (м. Київ) 

– ОУНБ ім. О. Гмирьова, Березанська, Березнегуватська,           

Веселинівська, Доманівська, Жовтнева, Казанківська,           

Кривоозерська, Новобузька, Первомайська ЦБС; 

 навчальна поїздка до бібліотек з метою ознайомлення з 

інноваційним досвідом (м. Рівне) – Березнегуватська ЦБС; 

 науково-практична конференція «Державна політика з        

електронного урядування в Україні: проблеми та                 

виклики» (м. Львів) – Жовтнева ЦБС. 

Участь у всеукраїнських  професійних заходах: 



 

 засідання Ради директорів ЦБС Миколаївської області за темою 

«Бібліотека у сучасному просторі громади» (Березнегуватська ЦБС); 

 семінари-тренінги за темами: «Система підвищення кваліфікації: 

мобільна база навчання інноваціям», «Теоретичні та практичні     

основи обліку бібліотечного фонду»; 

 Дні професійного аналізу (скайп-сесії) за темами: «Управління 

ЦБС: результативність та проблематика», «Ефективність              

професійної діяльності: звітуємо про результати»; 

 моніторинги районних ЦБС (відвідано 13 бібліотек).р 

Моніторинг діяльності бібліотек Миколаївського регіону 

Засідання Ради директорів ЦБС Миколаївської області 

Розширення методичного впливу 

Дні професійного спілкування 

 

 3 обласні; 

 402 сільські; 

 58 міських;  

 22 центральні міські та районні;  

 1 центральна міська та 18 районних для дітей. 

Бібліотечна мережа регіону - 504 бібліотеки:  

Бібліотечні фахівці:                                           

 загальна кількість по області - 1007 чол.;       

 по міських ЦБС – 258 чол.;                               

 по районних ЦБС – 623 чол.;   

 по обласних бібліотеках – 126 чол.                                  

                                                                

Освіта: 

 повна вища – 523 чол.,  

у т. ч. вища спеціальна – 350 чол.; 

 базова вища – 427 чол.,   

у т. ч. спеціальна – 356 чол.  

Кадровий склад 

Комп’ютерний парк нараховує 830 ПК (по районних ЦБС– 

434). 

Автоматизованих робочих місць для користувачів,               

підключених до Інтернет – 743 (по районних ЦБС – 390, по    

сільських бібліотеках-філіях -171).  

Найбільша кількість АРМів - у бібліотеках-філіях Жовтневої 

(39), Снігурівської (21), Березанської (20) ЦБС. 

Комп'ютеризація 

 

Бібліотечний фонд бібліотек області на 01.01.2015 р. –       

8 млн 59 тис. прим. видань (по ЦБС – 5 млн 906 тис. прим.).  

Бібліотечні фонди зменшилися на 57  тис. прим.  

Формування ресурсної бази бібліотек 

Зайнятість персоналу:                 

 повна ставка – 777 чол.; 

 0,75 ставки –  66 чол.; 

 0,5 ставки  – 131 чол.; 

 0,4 ставки –  7 чол.; 

 0,25 ставки  –  26 чол. 


