Управління культури, національностей та релігій
Миколаївської обласної державної адміністрації

Відкриття культурно-освітніх центрів у
бібліотеках Вітовської ЦБС

Центр освіти для дорослих
(Прибузька бібліотека-філія)

Молодіжний ресурсний центр
(Галицинівська бібліотека-філія)

Поповнення комп’ютерного парку

Єланецька ЦБС

Снігурівська ЦБС

Баштанська ЦБС

Новоодеська ЦБС
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Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека
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2019

Професійні події року

Рада керівників бібліотечних закладів «Бібліотека як складова
соціально-культурного середовища територіальних громад»

У середньому на 1 сільську бібліотеку-філію у 2018 р.
було виділено 63,5 тис. грн.

Загальне фінансування на 1 сільську бібліотеку-філію
Найбільші обсяги
По ЦБС:
Вітовська – 107 тис. грн.

По ОТГ:
Коблівська – 192 тис. грн.

Найменші обсяги
По ЦБС:
Єланецька – 35 тис. грн.
Братська – 34 тис. грн.

Фокус-семінар «Сучасна бібліотека в ракурсі суспільних змін»

Урочисті збори до Всеукраїнського дня бібліотек

По ОТГ:
Ольшанська – 19 тис. грн.;
Радсадівська – 18 тис. грн.

Питання, що потребують вирішення та
постійного методичного супроводу:
- вирішувати питання щодо організації бібліотечного обслуговування у населених
пунктах з населенням більше 500 осіб та забезпечувати обслуговування малих
населених пунктів;
- дотримуватися процедури комплексної передачі бібліотек від ЦБС до ОТГ;
- закріпити за головною бібліотекою ОТГ функції методичного центру для бібліотек
громади;
- проводити адвокаційні заходи для вирішення питань функціонування та розвитку
бібліотек;
- вирішувати питання зміцнення МТБ бібліотек, поповнення фондів та
комп’ютеризації;
- розширити формати та тематичну спрямованість діяльності бібліотек з урахуванням
Глобальних цілей сталого розвитку суспільства;
- удосконалювати та впроваджувати нові формати проведення заходів з підвищення
кваліфікації та долучатися до різних рівнів дистанційного навчання.

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

Бібліотечна мережа регіону - 482 бібліотеки






3 обласні;
384 сільських;
55 міських;
22 центральні міські та районні;
1 центральна міська та
17 районних для дітей.

У т.ч. входять до ОТГ:
 74 сільських;
 3 міських;
 1 ЦБ;
 2 РДБ.

Кадровий склад

Матеріально-технічний стан бібліотек:
 відремонтовано

66 бібліотек (по районних ЦБС – 55,
по ОТГ – 2) на суму 3 млн 357 тис. грн;
 переведено до інших приміщень 11 бібліотек-філій;
 розміщується в орендованих приміщеннях 77 % бібліотек;
 опалюється 78 % бібліотек, у т. ч. 74 % сільських бібліотекфілій, з них 11 % – по ОТГ.
Проведення ремонтів
Бюджетне фінансування
Найбільші обсяги:

Братська ЦБС – 207 тис. грн;
Снігурівська ЦБС – 182 тис. грн

Позабюджетне фінансування
Найбільші обсяги:

Новоодеська ЦБС – 220 тис. грн

Бюджетне фінансування на комплектування фондів
Належний рівень:

Первомайська ЦБС – 83 тис. грн;
Веселинівська ПБ – 69 тис. грн;
Вітовська ЦБС – 67 тис. грн.

Кошти не виділялися:

Врадіївській, Миколаївській ЦБС;
бібліотекам ОТГ Вознесенського та
Миколаївського районів,
Воскресенській ОТГ Вітовського
району; Доманівській ПБ.

Бібліотечні фахівці регіону – 929 осіб:
 по обласних бібліотеках – 119 осіб;
 по міських бібліотеках – 238 осіб;
 по районних ЦБС – 488 осіб;
 по бібліотеках ОТГ – 84 особи.
Освіта:
 повна вища – 489 осіб,
у т. ч. вища спеціальна – 321 особа;
 базова вища – 386 осіб,
у т. ч. спеціальна – 307 осіб.

Зайнятість персоналу:
 повна ставка – 688 осіб;
 0,75 ставки – 76 осіб;
 0,5 ставки – 140 осіб;
 0,4 ставки – 7 осіб;
 0,25 ставки – 18 осіб.

Інформаційно-ресурсна база бібліотек
Бібліотечний фонд складає 7 млн 270 тис. прим. видань, у
т. ч. по районних ЦБС – 3 млн 308 тис. прим., по бібліотеках
ОТГ – 664 тис. прим.
Надійшло до фондів бібліотек 93 тис. прим. у т. ч. серед
районних ЦБС найбільше до Снігурівської – 4,8 тис. прим.
Фонди бібліотек зменшилися на 263 тис. прим.
Комп'ютеризація
В області:
 комп’ютеризовано 263 бібліотеки, у т. ч. 170 сільських
бібліотек, з них: 132 сільські бібліотеки-філії районних ЦБС,
38 бібліотек-філій ОТГ;
 комп’ютерний парк - 1041 ПК, у т. ч. у сільських бібліотекахфіліях – 297 од., з них: по бібліотеках-філіях районних
ЦБС – 226 од., по сільських бібліотеках-філіях ОТГ – 71 од.

Підвищення професійного рівня бібліотечних працівників
у рамках обласних науково-методичних заходів

бліотек
Професійна активність бі

Реалізація міжнародних проектів

 Прибузька та Галицинівська сільські бібліотеки-філії Вітовської ЦБС – проект «Центр
освіти дорослих, як платформа активності розвитку Галицинівської ОТГ»
за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE),
Представництва DVV International в Україні та громадської організації «Клуб сталого
розвитку «Південна ініціатива».
 Новоєгорівська сільська бібліотека-філія Баштанської ЦБС – проект «Оновлення
матеріально-технічної бази у Новоєгорівській сільській бібліотеці» за підтримки
платформи «Громадський проект» та програми «Бюджет участі».

Семінар-тренінг
«Імідж та інформаційні
комунікації сучасної бібліотеки»

Семінар-тренінг
«Сучасні вимоги до формування та
організації бібліотечного фонду»

 Новобузька центральна бібліотека – проект «Speaking Club» за підтримки ГО
«Флокс».
 Мішково-Погорілівська сільська бібліотека-філія Вітовської ЦБС спільно з місцевою
ЗОШ – проект «Майбутнє за бібліотеками» за підтримки Центру європейської
політики Словацької Республіки.

Участь у соціальних проектах

Семінар-тренінг
«Інформаційно-бібліографічна
діяльність публічної бібліотеки»

Web-коучинг
«БібліоSTUDIES»
для бібліотекарів ОТГ

 Арбузинська, Березанська, Єланецька, Казанківська ЦРБ – презентація виставки «100
років боротьби: Українська революція 1917-1921» у рамках проекту
Українського інституту національної пам'яті;
 Арбузинська, Казанківська ЦРБ – презентація виставки «УПА – відповідь
нескореного народу» у рамках проекту Українського інституту національної пам'яті
та інших;
 Братська, Врадіївська, Кривоозерська ЦРБ, Коблівська ПБ – показ та обговорення
фільмів у рамках ІІ фестивалю «Європейського кіно» за ініціативи УБА спільно з
кінодистриб’юторською компанією «Артхаус Трафік» на замовлення Представницва
ЄС в Україні;
 Братська, Єланецька, Кривоозерська, Новобузька, Первомайська ЦРБ – організація
виставки «Читай зі смаком!» у рамках всеукраїнського проекту «Display – кросинг»
Молодіжної секції УБА.

Участь у міжнародних та всеукраїнських професійних заходах

Виїзний моніторинг «Стан бібліотечних закладів
в умовах формування територіальних громад»
(Вознесенський та Миколаївський райони)

 Вітовська ЦБС: VІІІ Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна
безперервна освіта: стратегічні орієнтири» (Львівська обл., смт Славське);
IX Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – творимо
свободу» (м. Львів); XІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і
книга в контексті часу» (м. Київ);
 Братська
ЦБС:
науково-практичний
стандарти» (м. Київ).

семінар

«Міжнародні

бібліотечні

