Відкриття нової бібліотеки
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У середньому на 1 сільську бібліотеку-філію у 2015 р.
У середньому
на 1виділено
сільську бібліотеку-філію
було
39,6 тис. грн у 2014 р.
було виділено 37,9 тис. грн
Поточні ремонти
Придбання основних
засобів
Комплектування
фондів

Регіональне обговорення «Бібліотеки в умовах кризи»

Заробітна плата

за участю представників УБА, органів влади, закладів культури та
освіти, громадських організацій та бізнесу з Миколаївської,
Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей (20.03.2015)
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Обсяги фінансування на 1 сільську бібліотеку-філію
Найбільші обсяги:
Жовтнева ЦБС – 60 тис. грн.;
Снігурівська ЦБС – 54 тис. грн.;
Первомайська ЦБС – 47 тис. грн.

Найменші обсяги:
Братська ЦБС – 16 тис. грн;
Єланецька ЦБС – 13 тис. грн.

Ключові напрямки діяльності бібліотек
на 2016 рік:
Професійний навчальний візит до бібліотек області
«Бібліотеки Миколаївщини: модельний формат розвитку»
за участю бібліотечних фахівців з 8 областей України
з відвідуванням Березанської та Жовтневої ЦБС (19-21.05.2015)










Конференція «Миколаївське регіональне відділення УБА:
реалії та тенденції розвитку професійного середовища»
за участю представників органів влади, УБА, професійних
делегацій з районів області, соціальних партнерів бібліотек
(24.09.2015)



забезпечення
оптимального
рівня
бібліотечного
обслуговування
населення
в
умовах
формування
територіальних громад;
виконання Меморандуму IІ Форуму соціального партнерства
«Бібліотека – влада – громада: стратегія єдності в
інформаційному суспільстві» та Резолюцій громадських
обговорень;
продовження адвокаційної, проектної та фандрейзингової
діяльності;
комп’ютеризація та інтернетизація сільських бібліотек-філій;
удосконалення модельного формату діяльності бібліотек;
реалізація соціально важливих ініціатив для громади на основі
широкої партнерської взаємодії;
впровадження сучасних послуг та форматів обслуговування
для населення.

Фінансування районних ЦБС
(без витрат на оплату праці)
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Матеріально-технічна база бібліотек
По області відремонтовано 100 бібліотек (по районних ЦБС – 81)
на суму 4 млн 356 тис. грн (2014 р. – 646,1 тис. грн). В аварійному
стані знаходяться бібліотеки у Миколаївському (3), Братському (2) та
Кривоозерському (1) районах.
На придбання меблів залучено бюджетні кошти Жовтневою (64
тис. грн) та Березанською (25 тис. грн) ЦБС, позабюджетні кошти Кривозерською (15 тис. грн) ЦБС.

Бюджетне фінансування на комплектування фондів ЦБС
Належний рівень:
Первомайська – 74 тис. грн;
Доманівська – 30 тис. грн;
Веселинівська – 23 тис. грн.

Низький рівень:
Єланецька та Миколаївська –
по 2,5 тис. грн;
Врадіївська – не виділялися кошти.

Надходження видань до районних ЦБС:
Найбільша кількість:
Первомайська – 5,6 тис. прим.;
Веселинівська – 5,0 тис. прим.;
Березанська – 4,5 тис. прим.

Найменша кількість:
Казанківська та Кривоозерська –
по 1,8 тис. прим.;
Врадіївська – 1,3 тис. прим.

Переможці конкурсів проектів:
 Арбузинська, Братська, Жовтнева, Новобузька ЦБС, ЦБС м. Первомайська та
ЦБ ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва – проект УБА
«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в
бібліотеках» за підтримки Програми Європейського Союзу «Еразмус+»;
 Врадіївська та Кривоозерська ЦБС – проект «Кампанія за права людини в
Україні
з
використанням
інструментів
Міжнародного
фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA» за підтримки
Європейського Союзу, Посольства Королівства Нідерланди та Фонду NED;
 Новобузька ЦБС – проект «Програма медіаграмотності для громадян» за
підтримки Міністерства закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади у
партнерстві з Академією української преси, IREX та StopFake та проект
«Питання міжнаціональних відносин Україна-Молдова-Білорусь» (Європейський
центр з питань меншин);
 Братська ЦРБ, Врадіївська ЦРБ, Мирнівська сільська бібліотека-філія
Жовтневої ЦБС, Новогригорівська сільська бібліотека-філія Арбузинської ЦБС –
проект «Допоможи своєму односельцю стати учасником Українського проекту
бізнес-розвитку плодоовочівництва» за підтримки Міністерства закордонних
справ, торгівлі та розвитку Канади та MEDA.

Переможці професійних конкурсів:
 Тарасівська сільська бібліотека-філія Первомайської ЦБС (Курочкіна І. І.) –
переможець Всеукраїнського конкурсу літературних творів бібліотечних
працівників (УБА);
 Арбузинська, Баштанська, Братська, Веселинівська, Новобузька та
Новоодеська ЦБС – лауреати IV Регіонального конкурсу на краще методичне та
бібліографічне видання публічних бібліотек півдня України (Одеська
національна наукова бібліотека).

Участь ЦБС у всеукраїнських професійних заходах:
 VІ
Львівський
бібліотечний
форум
«Бібліотек@
– стратегія
розвитку» (Жовтнева ЦБС);
 професійні навчальні поїздки до бібліотек України: Першої Львівської
Медіатеки (Новобузька ЦБС) та Івано-Франківської ОУНБ (Жовтнева ЦБС);
 всеукраїнський семінар «Рекомендаційна бібліографія в столітті знань» в
Одеській національній науковій бібліотеці (Первомайська, Арбузинська ЦБС);
 тренінги «Невідкладна адвокація для публічних бібліотек» (Березнегуватська,
Жовтнева, Вознесенська, Новобузька та Снігурівська ЦБС), «Національні
меншини та консультативні центри» (Програма Східного партнерства
Європейського центру з питань меншин), «Обмін досвідом: надання послуг
внутрішньо переміщеним особам в бібліотеках» (Новобузька ЦБС);
 інформаційний марафон «Відчуй свої права» – тур правозахисних організацій
для українських активістів (Новобузька ЦБС).

Підвищення професійного рівня бібліотечних
працівників у рамках науково-методичних заходів

Бібліотечна мережа регіону - 502 бібліотеки:






3 обласні;
400 сільських;
58 міських;
22 центральні міські та районні;
1 центральна міська та 18 районних для дітей.

Кадровий склад
Засідання Ради директорів ЦБС Миколаївської області
«Інформаційна підтримка у бібліотеці: формування соціальної та
правової обізнаності користувачів»

Бібліотечні фахівці:
 загальна кількість по області – 1002 чол.;
 по міських ЦБС – 261 чол.;
 по районних ЦБС – 613 чол.;
 по обласних бібліотеках – 128 чол.
Освіта:
 повна вища – 516 чол.,
у т. ч. вища спеціальна – 353 чол.;
 базова вища – 436 чол.,
у т. ч. спеціальна – 353 чол.

Семінар-тренінг «Інформаційні запити соціуму та організація
бібліотечного простору»

Зайнятість персоналу:
 повна ставка – 747 чол.;
 0,75 ставки – 104 чол.;
 0,5 ставки – 123 чол.;
 0,4 ставки – 7 чол.;
 0,25 ставки – 21 чол.

Формування ресурсної бази бібліотек
Бібліотечний фонд бібліотек області на 01.01.2016 р. –
7 млн 955 тис. прим. видань (по ЦБС – 5 млн 807 тис. прим.).
Бібліотечні фонди зменшилися на 103 тис. прим.
Семінар-тренінг «Бібліотека у реалізації сучасних
суспільно-просвітницьких проектів»

Тренінг «Успішна співпраця бібліотек з міжнародними донорами запорука успіху територіальних громад Миколаївщини»

Комп'ютеризація
Комп’ютерний парк нараховує 857 ПК (по районних ЦБС –
437 ПК).
Автоматизованих
робочих
місць
для
користувачів,
підключених до Інтернет – 798 (по районних ЦБС – 403, по
сільських бібліотеках-філіях –183).
Найбільша кількість АРМів – у бібліотеках-філіях Жовтневої
(40), Снігурівської (23), Березанської (20) ЦБС.

