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Професійні події року

У середньому на 1 сільську бібліотеку-філію у 2017 р.
було виділено 58,7 тис. грн.

Регіональна Літня школа з адвокації
«Бібліотечна адвокація: дієвість, втілена в результат»

Обсяги загального фінансування
на 1 сільську бібліотеку-філію
Найбільші
По ЦБС:
Снігурівська – 92 тис. грн;
Вітовська – 83 тис. грн.

По ОТГ:
Коблевська – 151 тис. грн.

Найменші
Тренінг «Публічна бібліотека: сучасні виклики та орієнтири
розвитку» за участю головного бібліотекаря науково-методичного
відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

По ЦБС:
Єланецька – 29 тис. грн;
Братська – 27 тис. грн.

По ОТГ:
Прибужанівська – 18 тис. грн;
Ольшанська – 12 тис. грн.

Питання, що потребують вирішення та
постійного методичного супроводу:



Тренінг «Робота PR-клубів бібліотек в умовах децентралізації»
у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні»






закріплення за головною бібліотекою ОТГ функції
методичного центру для бібліотек громади;
охоплення бібліотечним обслуговуванням жителів усіх
населених пунктів громади;
стимулювання співпраці бібліотек ОТГ;
забезпечення доступності та якості бібліотечних послуг;
діагностування питань щодо місця бібліотек у житті громад;
підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців області.

Фінансування районних ЦБС
(без витрат на оплату праці, тис. грн)

ках
Позитивні зміни у бібліоте
Реалізація міжнародного проекту
Євгенівська сільська бібліотека-філія Снігурівської ЦБС – проект «Підтримка
колишніх жертв націонал-соціалізму через організацію дозвілля, направленого на
зміну якості життя та відчуття своєї значущості в суспільстві, подоланні
ізольованості» за підтримки німецького Федерального Фонду «Пам'ять,
Відповідальність, Майбутнє» та всеукраїнської благодійної організації «Турбота
про літніх в Україні» у рамках програми «Місце зустрічі – Діалог».

Участь у соціальних проектах

Матеріально-технічна база бібліотек:
відремонтовано 101 бібліотеку (по районних ЦБС – 73, по
ОТГ – 2) на суму 4 млн 293 тис. грн;
 переведено до інших приміщень 8 бібліотек-філій;
 розміщується в орендованих приміщеннях 78% бібліотек;
 опалюється 80 % бібліотек, у т. ч. 76% сільських бібліотекфілій, з них 9 % – по ОТГ.


Проведення ремонтів
Бюджетне фінансування

Позабюджетне фінансування

Найбільші обсяги:

Найбільші обсяги:

Арбузинська ЦБС – 421,5 тис. грн;
Снігурівська ЦБС – 95,5 тис. грн;
Братська ЦБС – 40,7 тис. грн;
Веселинівська ОТГ – 28 тис. грн

Вознесенська ЦБС – 46 тис. грн;
Казанківська ЦБС – 38,7 тис. грн;
Новоодеська ЦБС – 37 тис. грн.

 Арбузинська, Єланецька, Казанківська ЦРБ – презентація пересувної виставки
«Люди Свободи» у рамках проекту Українського інституту національної пам’яті
спільно з Галузевим державним архівом Служби безпеки України, Центром
досліджень визвольного руху, Першим національним телеканалом;
 Братська ЦРБ – презентація виставки «Моє місце» у рамках проекту «Зустріч на
новому місці: можливості та мережа молодих внутрішньо переміщених осіб»
Київського освітнього центру «Простір толерантності» за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини та програми «МАТРА»;
 Братська, Кривоозерська, Первомайська ЦРБ – показ та обговорення фільмів у
рамках кінофестивалю «Кіно проти корупції» та «Європейського кіно» за
ініціативи УБА спільно з кінодистриб’юторською компанією «Артхаус Трафік»
на замовлення Представництва ЄС в Україні;
 Врадіївська, Єланецька, Казанківська, Кривоозерська, Первомайська ЦРБ –
організація виставки «Мрій! Читай! Мандруй!» у рамках всеукраїнського проекту
«Display – кросинг» Молодіжної секції УБА .

Переможець професійного конкурсу
Баштанська ЦРБ – лауреат V Регіонального конкурсу на краще методичне та
бібліографічне видання публічних бібліотек півдня України (Одеська національна
наукова бібліотека).

Участь у міжнародних та всеукраїнських професійних заходах

Бюджетне фінансування на комплектування фондів
Належний рівень:

Кошти не виділялися:

Снігурівська ЦБС – 96 тис. грн;
Березанська ЦБС – 93 тис. грн;
Вітовська ЦБС – 86 тис. грн.;
Коблевська ОТГ – 30,5 тис. грн.

Бібліотекам ЦБС та ОТГ
Миколаївського району

Вознесенській та Очаківській ЦБС

 VIІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – від
ідеальної до ефективної», м. Львів (Березанська, Вітовська, Єланецька,
Новобузька ЦБС);
 Міжнародний семінар «Адвокація на користь сталого фінансування
бібліотек в умовах економічної нестабільності», м. Київ (Братська ЦБС);
 Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті
часу», м. Київ (Вітовська ЦБС);
 VІI Всеукраїнська конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна
освіта: європейські орієнтири», Львівська обл., смт Славське (Вітовська ЦБС).

 присвоєно
ім’япрофесійного
українського
Підвищення

поета-земляка
рівня
бібліотечних працівників
у рамках обласних науково-методичних заходів







Бібліотечна мережа регіону - 483 бібліотеки

3 обласні;
385 сільських, у т.ч. 55 входять до ОТГ;
55 міських, у т.ч. 3 входить до ОТГ;
22 центральні міські та районні, у т.ч. 1 входить до ОТГ;
1 центральна міська та 17 районних для дітей,
у т. ч. 2 входять до ОТГ.

Кадровий склад

Рада директорів ЦБС та керівників бібліотек ОТГ
«Актуалізація публічної бібліотеки у сучасній громаді»

Бібліотечні фахівці регіону – 955 осіб:
 по обласних бібліотеках – 121 особа;
 по міських ЦБС – 249 осіб;
Зайнятість персоналу:
 по районних ЦБС – 518 осіб;
 повна ставка – 705 осіб;
 по ПБ ОТГ – 67 осіб.
 0,75 ставки – 84 особи;
Освіта:
 0,5 ставки – 137 осіб;
 повна вища – 505 осіб,
 0,4 ставки – 7 осіб;
у т. ч. вища спеціальна – 330 осіб;
 0,25 ставки – 22 особи.
 базова вища – 401 особа,
у т. ч. спеціальна – 317 осіб.

Інформаційно-ресурсна база бібліотек
Семінар-тренінг
«Адміністративні послуги для
громади: доступ через бібліотеки»

Семінар-тренінг
«Інформаційне забезпечення
потреб сільської громади: роль
районного методичного центру»

Семінар-тренінг
«Професійні складові діяльності
публічної бібліотеки ОТГ»

Семінар-тренінг «Використання
Універсальної десяткової
класифікації у процесі
систематизації документів»

Бібліотечний фонд складає 7 млн 533 тис. прим. видань,
у т.ч. по районних ЦБС – 3 млн 677 тис. прим., по ПБ ОТГ–
515 тис. прим.
Надійшло до фондів бібліотек 85 тис. прим., у т. ч. 20% –
у рамках державної та обласної програм.
Фонди бібліотек зменшилися на 288 тис. прим.

Комп'ютеризація
В області:
 комп’ютеризовано 251 бібліотеку, у т. ч. 159 сільських
бібліотек-філій, з них: 136
сільських бібліотек-філій
районних ЦБС, 23 сільські бібліотеки-філії ОТГ;
 комп’ютерний парк – 988 ПК, у т. ч. у сільських бібліотекахфіліях – 279 ПК, з них: по сільських бібліотеках-філіях районних ЦБС – 235 ПК, по сільських бібліотеках-філіях ОТГ–
44 ПК .

