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Професійні події року

У середньому на 1 сільську бібліотеку-філію у 2016 р.
було виділено 42,6 тис. грн.

Науково-практична конференція «Миколаївська обласна універсальна
наукова бібліотека – центр громадського життя та інноваційного
розвитку», приурочена до 135-річчя з дня заснування бібліотеки

Обсяги фінансування на 1 сільську бібліотеку-філію
Найбільші :
Вітовська ЦБС – 65,3 тис. грн.;
Снігурівська ЦБС – 65 тис. грн.;
Вознесенська ЦБС – 54,6 тис. грн.
«Круглий стіл» за темою «Аналіз та поширення досвіду співпраці
Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва
з бібліотеками як центрами розвитку сільських громад»

Найменші :
Братська ЦБС – 18 тис. грн;
Єланецька ЦБС – 16 тис. грн.

Ключові напрямки діяльності бібліотек у 2017 р.:
 забезпечення


Урочисте відкриття Місячника
з нагоди 80-річчя від дня
народження М.С. Вінграновського
у рамках Року літераторів-краян
на Миколаївщині

Звітно-виборна конференція
Миколаївського
Регіонального відділення
Української
бібліотечної асоціації





оптимального
рівня
бібліотечного
обслуговування населення в умовах формування ОТГ;
реалізація соціально-орієнтованих ініціатив для громади на
основі широкої партнерської взаємодії;
комп’ютеризація та інтернетизація сільських бібліотек;
поширення практик електронного урядування;
продовження адвокаційної, проектної та фандрейзингової
діяльності.

Фінансування районних ЦБС
(без витрат на оплату праці)

ах
Позитивні зміни у бібліотек
Перемога у міжнародному проекті
Євгенівська сільська бібліотека-філія Снігурівської ЦБС –
проект «Створення центру соціальної активності для
громадян поважного віку» за підтримки німецького фонду
«Пам’ять,
відповідальність
і
майбутнє»
та
всеукраїнської благодійної
організації «Турбота про
літніх в Україні» у рамках програми «Місце зустрічі –
діалог».

Матеріально-технічна база бібліотек
По області відремонтовано 75 бібліотек (по районних ЦБС –
59) на суму 8 млн 933 тис. грн (2015 р. – 4 млн 356 тис. грн). До
інших приміщень переведено 7 бібліотек-філій. В аварійному
стані знаходяться бібліотеки у Миколаївській (3) та Братській
(2) ЦБС.
В орендованих приміщеннях розміщується 83% бібліотек.
Значні бюджетні та спонсорські кошти на придбання меблів
залучено Вітовською (більше 100 тис. грн) та Березанською
(більше 95 тис. грн) ЦБС.
Бюджетне фінансування
ЦБС на проведення ремонтів:

Загальне фінансування
ЦБС на проведення ремонтів:

Найбільша кількість:
Новобузька – 70 тис. грн.;
Вітовська – 66 тис. грн.;
Вознесенська – 41 тис. грн.

Не залучалися кошти:
Арбузинська, Братська,
Доманівська, Казанківська,
Очаківська.

Бюджетне фінансування на комплектування фондів ЦБС
Належний рівень:
Вітовська – 140 тис. грн;
Березанська – 90 тис. грн;
Снігурівська – 73 тис. грн.

Низький рівень:
Вознесенська – 5 тис. грн;
Миколаївська – 3 тис. грн;
Очаківська – кошти не виділялися.

Участь у соціальних проектах
 Врадіївська

центральна районна бібліотека та Інгульська
бібліотека-філія Баштанської ЦБС – конкурс «Бібліотека
як сучасний інформаційний центр» у рамках проекту
«Жива сучасна бібліотека»;
 Братська
та
Первомайська
центральні
районні
бібліотеки - всеукраїнський проект «Display – кросинг»
Молодіжної
секції
УБА
(організація
виставки «Книжковий Біг-Бен» у рамках Року англійської
мови в Україні);
 Казанківська центральна районна бібліотека – соціальний
проект «Одну купуєш – одну даруєш» Літературної
агенції «Discursus» за підтримки видавництв України.

Участь у всеукраїнських професійних заходах
 VIІ

Львівський міжнародний бібліотечний форум
«Модерна бібліотек@ – в мінливому світі» (КУ
«Вітовська ЦБС»);
 тренінг
«Інформаційна
безпека
та
медіаграмотність» (Веселинівська ЦБС).

Підвищення професійного рівня бібліотечних
працівників у рамках науково-методичних заходів

Бібліотечна мережа регіону - 498 бібліотек:






3 обласні;
398 сільських (у т.ч. 2 бібліотеки – Куцурубська ОТГ);
56 міських;
22 центральні міські та районні;
1 центральна міська та 18 районних для дітей.

Кадровий склад
Рада директорів ЦБС Миколаївської області «Діяльність бібліотек
області в умовах соціально-економічних змін: професійні орієнтири»

Семінар-тренінг
«Методична діяльність бібліотек в
умовах реформування»

Семінар-тренінг «Управління
бібліотечним фондом: відповідність обліку до звітності»

Бібліотечні фахівці:
 загальна кількість по області – 991 чол.;
 по міських ЦБС – 257 чол.;
 по районних ЦБС – 613 чол.;
 по обласних бібліотеках – 121 чол. Зайнятість персоналу:
Освіта:
 повна ставка – 735 чол.;
 повна вища – 503 чол.,
 0,75 ставки – 86 чол.;
у т. ч. вища спеціальна – 338 чол.;
 0,5 ставки – 140 чол.;
 базова вища – 429 чол.,
 0,4 ставки – 7 чол.;
у т. ч. спеціальна – 341 чол.
 0,25 ставки – 23 чол.

Інформаційно-ресурсна база бібліотек
Бібліотечний фонд бібліотек області на 01.01.2017 р.
складає 7 млн 822 тис. прим. видань (по районних ЦБС – 4
млн 441 тис. прим.). Надійшло до фондів бібліотек 124 тис.
прим.
Загалом бібліотечні фонди зменшилися на 133 тис. прим.

Моніторинг діяльності бібліотек
(Очаківський та Березнегуватський райони)

Веб-конференції міжнародного рівня
«Децентралізація і
«Україна-Литва:
сільські/районні бібліотеки»
бібліотечний міст»

Комп'ютеризація
В області комп’ютеризовано 43% бібліотек, з них – 31%
сільських бібліотек-філій. Комп’ютерний парк нараховує 919
ПК, у т. ч. по сільських бібліотеках-філіях – 226 ПК.
Найбільша кількість (44 ПК) – у КУ «Вітовська ЦБС».
Підключено до мережі Інтернет 40% бібліотек, з них – 27%
сільських бібліотек-філій.
Підтримується 19 web-сайтів центральних бібліотек, 77
бібліотек районних ЦБС ведуть блоги та акаунти в соціальних
мережах.

