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Новий регіональний проект «Електронний каталог»
20 публічних бібліотек області долучилися до створен-
ня спільного електронного каталогу на книжкові фонди 
та перейшли на систему корпоративної каталогізації з 
формування зведеного краєзнавчого каталогу статей із 
періодичних видань. 

Події 2016 року БЕРЕЗЕНЬ-ГРУДЕНЬ

 КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Первоучителів 
слов’янських Кирила і Мефодія» – найбільший 
в області інформаційний та соціокультурний 
центр. Мета діяльності бібліотеки – сприяння роз-
витку інноваційного наукового та виробничого 
потенціалу регіону, забезпечення вільного й опе-
ративного доступу громадян до інформації, ство-
рення умов для інтелектуального розвитку кожної 
людини на основі формування єдиного бібліотечно-
інформаційного простору Дніпропетровщини.
 У фондах бібліотеки зберігається понад 3 млн 
примірників документів, у т. ч. на електронних 
носіях. У 2016 році послугами бібліотеки скориста-
лися 53 053 користувача, що на 2% більше, ніж у ми-
нулому році.
  Щорічно бібліотеку відвідує близько 200 000 
читачів, яким видається весь масив бібліотечного 
фонду. До електронних ресурсів звертається понад 
440 000 віддалених користувачів.

 Бібліотека підтримує наукові та творчі стосунки з безліччю установ і 
організацій м. Дніпра та області: навчальними закладами всіх рівнів, промисло-
вими підприємствами, установами культури, соціальної сфери, громадськими 
організаціями, творчими спілками.

Бібліотека – регіональний бібліотечно-ресурсний  центр
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На сайті ДОУНБ: www.libr.dp.ua  вже можна побачити 
нові ресурси 16 бібліотек. 

Події 2016 рокуБЕРЕЗЕНЬ-ГРУДЕНЬ

 Важлива умова якісного 
бібліотечного обслуговування – форму-
вання та збереження фонду бібліотеки 
з врахуванням запитів її пріоритетних 
користувачів. Нині фонд бібліотеки 
складає 3 034 856 одиниць зберігання. 
За рік отримано 9 019 примірників. Як 
регіональний центр краєзнавчих видань 
бібліотека отримала 1607 примірників, у 
т. ч. книг – 968, що, майже, вдвічі менше 
від минулого року. 
 Репертуар періодичних перед-
платних видань склав 447 назв га-
зет, журналів, документів органів 
науково-технічної інформації, що на 
35 назв більше ніж у минулому році.  
Запит читачів на бібліотечний фонд 
залишається високим і складав у 2016 
році 2 066 930 примірників. 
 

Бібліотека – регіональний бібліотечно-ресурсний  центр
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Навчально-просвітницька кампанія «2016 – рік англійської 
мови»

Дніпропетровська ОУНБ долучи-
лася до проведення року англійської 
мови в межах національної про-
грами «УкраїнаSpeaking».  

Події 2016 року СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ

Бібліотека – регіональний бібліотечно-ресурсний  центр
 Одним зі стратегічних напрямків роботи бібліотеки є надання населенню 
можливості широкого доступу до краєзнавчого книжкового фонду та книжко-
вих колекцій у т. ч. у віддаленому режимі. В межах реалізації проекту «Електрон-
на бібліотека» створено дві повнотекстові бібліотеки «Дніпропетровщина» та 
«Колекції». На кінець 2016 року в бібліотеці «Дніпропетровщина» розміщено 373 

книги, Кількість заходів на сторінку 
сайту – 215 131 (у 2015 р. – 104 933, 
збільшення на 48%), кількість переглядів 
джерел із повнотекстової бібліотеки – 
130 855 (у 2015 р. – 70 335, збільшення на 
53%). 
 У бібліотеці «Колекції» 
розміщено 56 документів, які перегля-
нули 4 882 рази.  Кількість заходів на 
сторінку – 20 852.
 Для організації системи до-
ступу та збереження повних текстів 
в електронному вигляді розробле-

на і здійснюється технологія 
обробки та збереження даних 
на сервері, створюється ре-
зервна копія оцифрованих ви-
дань на лазерних дисках. Для 
«Електронної бібліотеки» оциф-
ровано і розміщено 75 книг (16578 
сторінок), всього в Електронній 
бібліотеці на 01.01.2017 р. – 424 
видання.
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Стартували нові проекти: для людей, які ніколи не вивчали 
англійської – «Базова англійська мова» 
та для молоді, якій необхідно активу-
вати лексичний запас і покращити 
культуру спілкування – «Активуй 
англійську!». 

Події 2016 рокуСІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ

 Бібліотека – регіональний центр автоматизації 
бібліотечних процесів

 ДОУНБ – найбільший в області 
регіональний краєзнавчий центр. 
У 2016 році продовжувалась робо-
та з реалізації проекту «Електрон-
ний краєзнавчий корпоративний ка-
талог «Дніпропетровщина», який 
забезпечує можливість доступу до 
бібліографічних краєзнавчих баз да-
них бібліотек області, дозволяє презен-
тувати Дніпропетровщину світовому 
співтовариству. 
 У 2016 році розпочато реалізацію 
регіонального проекту «Електронний каталог». Його мета – створення елек-
тронних каталогів на книжкові фонди публічних бібліотек області та перехід на 
систему корпоративної каталогізації з формування зведеного краєзнавчого ката-
логу «Дніпропетровщина» та розміщення цих ресурсів на сайті ДОУНБ. За рік 
до проекту приєдналося 20 центральних бібліотек області, 16 із них вже мають 
доступ до свох каталогів на сайті ДОУНБ і продовжують роботу з їх наповнення.
 Бібліотека – учасник міжнародних 
проектів зі створення корпора-
тивних електронних каталогів, 
відділ періодики координує роботу 
міжрегіонального електронного  ката-
логу «Придніпровський корпоратив-
ний каталог», учасниками якого є 14 
бібліотек,  4 з яких – бібліотеки міст 
Києва та Харкова, 10 – бібліотеки 
м. Дніпра. 
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    Бібліотека долучилася до проведен-
ня найбільшого уроку англійської 
мови у світі в межах програми 
«GoGlobal»#УкраїнаSpeaking

Події 2016 року СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ

  Загальний обсяг електронного 
каталогу бібліотеки складає 1 959 586 
записів, що на 3% більше у порівнянні 
з 2015 роком. Відвідування електрон-
ного каталогу – найбільший показник 
використання електронних ресурсів 
бібліотеки, у 2016 році він становив 
2 759 062 рази, що на 12% менше від 
минулого року. 
  У цілому кількість відвідувань 
сайту ДОУНБ у 2016 році склала: хости, 
– 443 112, що складає 69% від загальної 

кількості відвідувань бібліотеки користувачами; хіти – 5 690 095 (за 2015 рік: хіти 
– 5 546 193, хости – 300 778)
Значно розширений спектр послуг, які надаються населенню в електронному 
вигляді. На сайті створено 10 нових розділів. Найпопулярнішими були:

•	 	пошук	за	каталогами	–	2 759 062 (48% від загальних відвідувань хітів сайту);
•	 «Студенту	на	замітку»,	«Світ	захоплень»	–	507 685 (9%);
•	 «Дніпропетровщина	бібліотечна»	–	402 910 (7%);
•	 «Повнотекстова	бібліотека	«Дніпропетровщина»	–	215 131 (4%) 

Бібліотека – регіональний центр автоматизації бібліотечних процесів
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 В інформаційно-ресурсному 
центрі «Вікно в Америку» на урок 
зібралося 74 учасники. Заходи, 
присвячені року англійської мови, 
відвідав 7 781 користувач. Це ре-
кордний показник останніх років!

Події 2016 рокуСІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ

Бібліотека – регіональний інформаційний центр
	 Пріоритет	в	інформаційній	роботі	бібліотеки	мав	розвиток	електронних	
послуг.	Популярність	окремих		послуг	зростала,	серед	них:		

•	Доступ	до	Інтернету:
9 164 користувача	відвідали	Інтернет		34 105 разів (на 34% більше від 
минулого року)
у т. ч. через  Wi-Fi – 519 користувачів використали 1 303 разів (4% від за-
гальних	відвідувань	Інтернету).
•	Електронна	доставка	документів		(ЕДД):	
відскановано та відправлено замовникам 2 510 сторінок різних 
документів.  
кількість заходжень на сторінку сайту – 1 544.
•	Передплата	на	тематичні	розсилки		зі	сторінки	сайту	ДОУНБ:	
передплатників – 1 023;
тем – 69;
Кількість заходжень на сторінку сайту – 3 236.
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Регіональна кампанія «Дмитро Яворницький – ім’я, овіяне легендами» 
(регіональний проект ДБА та КЗК «ДОУНБ» «Читаємо разом»).
	 Публічні	 бібліотеки	 області	 провели	
різноманітні заходи з популяризації творчості 
Дмитра	 Івановича	 Яворницького	 –	 українського	
історика, археолога, фольклориста, етнографа, лек-
сикографа, письменника.

Події 2016 року ЛЮТИЙ-ЖОВТЕНЬ

•	Електронне	замовлення	літератури	(АРМ	«Читач»):
виконано 2 410 замовлень для 997 читачів,
у	т.ч.	з	Імідж-каталогу	–	607;
Web-замовлень – 65.
•	Електронна	документовидача	114 234 (5,5% від загальної документовидачі)
(за 2015 рік – 65 051: збільшення на 57%)
•	Віртуальна	довідка	–	як	і	в	минулому	році	не	набула	популярності.	
Загалом виконано 1 003 запити (у 2016 році – 51 запит). 
Кількість заходів на сторінку сайту – 2 900.
•	Бібліотека	в	соціальних	медіа

 Бібліотека має два блоги «Бібліотечна універсалка» та «Вікно в Америку». 
Адміністратори блогів – відповідно сектор соціокультурних проектів і зовнішніх 
зав’язків та інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку». Крім цього в 
соціальних мережах Facebook та ВКонтакте організовано 30 груп, в яких здійснено 
12 366 публікацій. Загалом блоги та групи в соціальних мережах користувачі 
відвідали 180 366 разів. 

Бібліотека – регіональний інформаційний центр
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      Серед бібліотек-учасниць визначені 
переможці регіональної кампанії, які 
отримали подяки. Учасники кампанії 
взяли участь і в фотоконкурсі, присвя-
ченому популяризації книг про знаме-
нитого земляка.

Події 2016 рокуЛЮТИЙ-ЖОВТЕНЬ

 ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ
З метою покращення умов для роботи користувачів створені різноманітні 

центри для цільових читацьких 
аудиторій ДОУНБ. Зараз ефектив-
но працюють:
	 •Центр правової інформації 
– головний утримувач правових 
ресурсів, організовує їх збереження, 
накопичення та використання. Го-
ловний	ресурс,	що	є	в	ЦПІ	–		юри-
дична інформаційно-пошукова 
система	 «Законодавство».	 Число	
звернень до бази склало 1 211 разів, 
(більше на 3%). За домовленістю з 
обласним управлінням юстиції що-
тижня проводилися юридичні консультації для користувачів. За 2016 р. юридичні 
безкоштовні консультації отримало 98 осіб (у 2015 р. – 95). Уже кілька років 
поспіль Центр тісно співпрацює з Координаційною радою молодих юристів. 
Майбутні правники активно беруть участь у більшості заходів просвітницьких 
проектів	ЦПІ.
	 • І н ф о р м а ц і й н о - п р а в о в и й 
Центр «Інтелектуальна власність» 
– до постійно діючого при патентно-
технічному відділі консультаційно-
інформаційного	 центру	 «Інтелектуальна	
власність» протягом року звернулися за 
консультаціями 54 відвідувачі. Їм надано 
110 консультацій з питань промислової 
власності та авторського права (у 2015 р. 
- 109).
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Презентація-бенефіс	бібліотек	області	«Бібліотеки	Дніпропетровщини	
запрошують на побачення»: зустріч п’ята 
         Традиційно в день міста Дніпро та 
напередодні Всеукраїнського дня бібліотек 
публічні, спеціальні та спеціалізовані бібліотеки 
області зібралися в парку, щоб привернути увагу 
городян до сучасних можливостей бібліотек, їх 
унікальних фондів, інноваційних послуг.

Події 2016 року ВЕРЕСЕНЬ

	 •«Коворкінг-офіс» – створено на 
території патентно-технічного відділу 
у 2014 році як додаткову послугу для 
представників малого бізнесу – чинних і 
потенційних	користувачів	бібліотеки.	Про-
тягом 2016 року коворкінг поповнював-
ся новими фрілансерами. За минулий рік 
кількість відвідувачів «Коворкінг-офісу 
склала» 942 особи (збільшення на 18%).
	 •Канадсько-Український бібліотечний 
Центр працює на базі колекції книг і 
періодичних видань із різних галузей знань, 

яку	у	2000	році	Бібліотеці	подарувало	Канадське	Товариство	Приятелів	України	
(м. Торонто). Матеріали Центру містять вагому додаткову інформацію для вив-
чення історії України. Загальна кількість читачів Центру тримається протягом 
останніх трьох років на рівні 700 осіб.
 •Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» працює в бібліотеці 
з	2004	року	як	проект,	який	підтримує	Посольство	США	в	Україні.	За	останні	роки	
центр став відомим жителям міста й області. 2016 року співробітники центру ви-
явили професійні здібності, наполегливість, творчість і ефективно реалізували 
проект із вивчення англійської мови для різних груп читачів. 

Інформаційно-культурні центри
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 Організацією заходу опікувалась громадська організація 
«Дніпропетровська бібліотечна асоціація» 
та	 ДОУНБ	 ім.	 Первоучителів	 слов’янських	
Кирила і Мефодія за підтримки управління 
культури національностей і релігій ДОДА, 
Дніпропетровської обласної ради, управління 
культури департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради.

Події 2016 рокуВЕРЕСЕНЬ

		 •Центр Європейської інформації 
діє у відділі документів іноземними мо-
вами. Завдяки роботі цього проекту 
з’явилися нові партнери, цільові гру-
пи користувачів, впроваджуються нові 
інтерактивні форми роботи з читачами, 
співробітники використовують актуальні 
інформаційні приводи для просування 
літератури.
	 •Центр художньої літератури 
створено з метою організації комфорт-
ного	 місця	 для	 обслуговування	 користувачів	 художньою	 літературою.	 Проект	
розробили та впроваджують співробітники відділу зберігання основного фон-
ду. Вільний доступ до літератури, приємний інтер’єр приміщення, ввічливий 
персонал зробили цей бібліотечний простір популярним і улюбленим місцем  
читачів ДОУНБ. 
 Кількість читачів, які звертаються до послуг Центру, продовжує зростати. Зросло 
число відвідувань з 6 154 до 6 566  на 6% порівняно з 2015 роком. Щорічно зростає 
кількість примірників літератури, виданих в ЦХЛ (з 15 998 до 16 547 – на 3%).

Інформаційно-культурні центри



12

 Науково-практична	 конференція	 «Публічні	 бібліотеки	
Дніпропетровщини в системі збереження 
історичної пам’яті, вивчення та розвитку 
місцевої культури»
 29 листопада 2016 року відбулася 
регіональна міжвідомча науково-прак-
тична	 конференція	 «Публічні	 бібліотеки	
Дніпропетровщини в системі збереження 
історичної  пам’яті, вивчення та розвитку місцевої культури». 

Події 2016 року ЛИСТОПАД

   БІБЛІОТЕКА - РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
 Соціокультурні проекти та акції 2016 року були спрямовані на долучен-
ня населення до вітчизняної та світової культурної спадщини, просуванню 
книги і читання, Культурно-просвітницькі проекти бібліотеки орієнтовані на 
різноманітність цільових читацьких груп і форм проведення. 
 Яскравою подією року була п’ята зустріч бібліотек області під час прове-
дення презентації-бенефісу «Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на 
побачення». У день міста Дніпра та напередодні Всеукраїнського дня бібліотек 
бібліотеки різних систем і відомств області зібралися в парку, щоб привернути 
увагу мешканців міста до сучасних можливостей бібліотек, їх унікальних фондів, 

інноваційних послуг, які бібліотеки на-
дають місцевим громадам. Організацією 
заходу опікується громадська організація 
«Дніпропетровська бібліотечна асоціація» 
та	ДОУНБ	ім.	Первоучителів	слов’янських	
Кирила і Мефодія за підтримки управління 
культури національностей і релігій 
ДОДА, Дніпропетровської обласної 
ради, управління культури департамен-
ту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради. 
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На ній заслухали наукові дослідження відомих науковців з 
історичного краєзнавства, розглянули інноваційні практики публічних 
бібліотек у галузі бібліотечного краєзнавства. До уваги учасників 
були представлені: презентації інноваційних проектів, електронних 
продуктів із краєзнавства, виставки-презентації документів із питань 
краєзнавства; проведені підсумки конкурсу на кращий краєзнавчий 
електронний продукт «О, рідна земле, люба моя нене!», дискусії, обгово-
рення, виступи краєзнавців, віртуальні екскурсії Дніпровським краєм.

Події 2016 рокуЛИСТОПАД

 Цього року свою роботу представили 
дев’ятнадцять бібліотек, які інформували 
відвідувачів парку про широкий спектр сучас-
них інформаційних технологій та інноваційних 
бібліотечних послуг. Городяни мали унікальну 
можливість познайомитися з виданнями 
фондів бібліотек, відвідавши тематичні ви-
ставки книжкових і періодичних видань; 
оволодіти новими знаннями, взявши участь у 
професійних майстер-класах; розважитися під 
час проведення пізнавальних ігор і вікторин; 
зустрітись і поспілкуватися з цікавими людь-
ми або просто отримати корисні консультації 
від професіоналів у сфері книгознавства та 
бібліотекознавства. 
	 Приємні	 сюрпризи	 до	 свята	 підготувала	
Бібліотека для відвідувачів парку: запроси-
ла на Ярмарок майстрів «Бібліотечний Hand 
made». Яскраве книжкове асорті, майстер-кла-
си, інсталяції, вікторини та авторські колекції 
солодких ласощів, прикрас, сувенірів додали 
святкового	настрою.	Прихильників	художньої	
творчості чекала зустріч із професійним ху-
дожником	 Павлом	 Бондарем,	 який	 малював	
бажаючим портрети на згадку про це яскраве 
свято.

Бібліотека - регіональний соціокультурний центр
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	 •Регіональна кампанія «Дмитро Явор-
ницький – ім’я, овіяне легендами» – цікава 
подія року, в якій взяли участь публічні 
бібліотеки області.
	 Постать	 ученого	 є	 важливою	 для	
розуміння подій історії не тільки нашого 
міста, а й цілого регіону, країни. Вже за 
життя його називали «живою легендою», 
тому великий інтерес громади викликала 
краєзнавча регіональна кампанія «Дми-
тро Яворницький – ім’я, овіяне легенда-
ми», яку ініціювала Дніпропетровська 
бібліотечна асоціація.
 Дніпропетровська ОУНБ взяла на себе 
методичне керівництво регіональною 
кампанією та розробила на сайті 
бібліотеки тематичну сторінку, де 
розмісила положення про організацію, 
проведення регіональної кампанії, умо-
ви участі в обласному конкурсі на кра-

щий електронний продукт із краєзнавства «О, рідна земле, люба моя нене!» та в 
фотоконкурсі «Дніпропетровщина читає Дмитра Яворницького». Всі бібліотекарі 
області мали можливість використовувати у своїй роботі методичні рекомендації 
з найрізноманітнішими формами масової роботи, бібліографічні покажчики, 
приклади презентаційних матеріалів і буктрейлерів. До уваги користувачів були 
представлені роздаткові матеріали, а саме: настінний календар та інформаційний 
флаєр.

 

Бібліотека - регіональний соціокультурний центр

ЛИШЕ ФАКТИ

В бібліотеці для користувачів 
організовано 65 автоматизова-
них робочих місць з доступом 
до	Інтернет
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	 •Бібліотека просто неба – Open air. 
Протягом	п’яти	 років	 у	 бібліотеці	 змістовно	
та цікаво проводяться вуличні проекти 
«Бібліотечна альтанка» та «Бібліотечна 
парасолька». Влітку щочетверга бібліотекарі 
привертають увагу городян до бібліотечних 
послуг і популяризують читання, викори-
стовуючи інтерактивні форми та методи ро-
боти.	 Понад	 800	 мешканців	 міста	 відвідали	
інформаційні локації біля бібліотеки та взя-
ли	 участь	 у	 креативних	 заходах.	 Понад	 70	
відвідувачів виявили бажання записатися до 
бібліотеки та скористатись її послугами, деякі 
запропонували співробітництво в організації 
спільних інформаційних майданчиків. 
	 •Проект «Моя нова поліція: громадсь-
ка підтримка реформи національної поліції» 
реалізували співробітники відділу абонемен-
та.	Проект	мав	 на	меті	 підвищити	 обізнаність	
громадськості про зміну ролі поліції в межах 
нового закону «Про Національну поліцію», 
його впровадження на практиці та вплив на 
щоденне життя українських громадян. У відділі 
абонемента відбулася зустріч із патрульни-
ми поліцейськими в форматі «живої книги». 
До заходу залучили вчителів і учнів трьох 
найближчих шкіл, Дніпропетровського цен-
тру професійної освіти та літніх людей, які 
відвідують курси комп’ютерної грамотності 
при бібліотеці.  

Бібліотека - регіональний соціокультурний центр

ЛИШЕ ФАКТИ

776 осіб пройшли навчання 
з	 ІТ	 в	 бібліотеці,	 для	 них	 було	
організовано 148 семінарів-
тренінгів
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	 •У відділі читальних залів 
стартував проект «Відкриваємо 
Україну разом із відомими та 
успішними!», метою якого є пробуд-
ження національної гордості за свою 
країну, патріотичне виховання молоді 
через пізнання. У межах проекту про-
ведено 7 масових заходів, які відвідали 
227 читачів. Учасники подорожували 
по географічних містах, пов’язаних 
із іменами великих українців. На-
приклад, година духовності «Києво-
Печерська Лавра. Світло духовності 
та культури», присвячена 280-річчю 
від дня народження керівника 
Лаврської іконописної майстерні 
Захарія Голубовського. Здійснити 
віртуальну подорож у часі та «про-
гулятися» вуличками Львова разом 
із	 Данилом	 Галицьким,	 Іваном	 Фе-
доровим,	 Іваном	 Франком	 мали	
можливість відвідувачі заходу 

«Львів. Місто натхнення та любові».	 П’ятий	 рік	 поспіль	 у	 відділі	 активно	 діє	
соціокультурний проект «Імена відомі та повернуті із забуття». Загалом за рік 
проведено 11 заходів, приурочених до ювілеїв майстрів української літератури. 
Особливим попитом користувалися виховні заходи, присвячені 160-річчю від дня 
народження	І.Я.	Франка	«Іван Франко. Співець боротьби і контрастів» і «Співець 
братерства і боротьби». Творчому доробку Г. Тютюнника був присвячений кру-
глий стіл «Схожий сам на себе». З нагоди 145-річчя від дня народження Лесі 
Українки організована зустріч «Поетеса зламу тисячоліть».

 

Бібліотека - регіональний соціокультурний центр

ЛИШЕ ФАКТИ

Бібліотека отримала 12439 
нових документів, з   них – 5160 
книг, 10% з них – дарунки від 
партнерів бібліотеки та жителів 
– шанувальників книги
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		 •Бібліотека	 продовжує	 працюва-
ти з внутрішньо переміщеними особами. 
Організовано «Куточок з питань пра-
цевлаштування» для мешканців міста, 
які шукають роботу. Він складається з 
комфортного місця для самостійної ро-
боти	на	комп’ютері	з	виходом	в	Інтернет	
і стенду «Шукаємо роботу разом із 
бібліотекою», де всі охочі знаходять 
для себе корисні та актуальні поради з 
працевлаштування. Крім того поради 
бібліотекаря-консультанта орієнтують у 
різноманітних веб-сайтах для пошуку ро-
боти, допомагають скласти резюме та супровідний лист і багато іншого. Відділ 
абонемента також реалізував проект «Бібліо-крило», націлений на підтримку 
вразливих верств населення. Організовано 
20 різноманітних заходів, які відвідало 162 
учасника. У бібліотеці обслуговується 50 
внутрішньо переміщених осіб, із них – 35 
дітей. Особливою популярністю користували-
ся сімейні кіноперегляди, професійні майстер-
класи, інтерактивні ігри Кinekt. 
	 •Відділ	 абонемента	 в	 межах	
Міжнародного проекту з медійної грамотності  
школярів реалізував проект «Справа. Вголос 2.0». 
Проведено	 8	 тренінгових	 занять	 зі	 створення	
мультимедійної	 газети	на	 Інтернет-платформі	
www.mammedia.com. Результатом тренінгів 
стали 2 випуски мультимедійної газети 
«Підліток».

 

Бібліотека - регіональний соціокультурний центр

ЛИШЕ ФАКТИ

Для користувачів бібліотеки 
виконано 23884 довідки, 25% 
з них  - складні тематичні  
довідки.
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	 •З	 метою	 популяризації	 творчості	 видатних	
письменників відділи обслуговування прово-
дили різноманітні заходи. У відділі документів 
іноземними мовами проведені міжнародні читан-
ня твору Г. Сенкевича «Quo vadis?», присвячені 
170-річчю	від	дня	народження	письменника.	Пред-
ставники Дніпровського центру польської культури 
ім. Кароля Войтили читали уривки твору польською 
та українською мовами. Бібліотекарі підготували 
презентації про життя та творчість Г. Сенкеви-
ча та про екранізації його творів. Особливу увагу 
учасників заходу привернули книги з рідкісного 
фонду відділу, датовані початком 20 сторіччя. 
 

 

Бібліотека - регіональний соціокультурний центр

ЛИШЕ ФАКТИ

Бібліотека готує інформацію 
для електронної розсилки за 
69 темами,  інформацію на свої 
скриньки  отримують  1023  пе-
редплатники.
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Бібліотека - регіональний соціокультурний центр
	 •Естетичному	 напрямку	 в	
діяльності бібліотеки традиційно 
приділяється велика увага. За 2016 
рік у відділі документів з питань ми-
стецтва відбулося 114 різноманітних 
інформаційно-просвітницьких заходів, 
які відвідало 1 572 мешканця громади. 
Новий рекламно-навчальний проект 
«Книга навколо нас» демонстрував книгу 
як синтез мистецтв, як арт-об’єкт. 
 У межах проекту для відвідувачів 
організовували змістовні заходи, які 
відвідали 433 особи та записалися 128 
нових користувачів. Особливим попитом ко-
ристувалися: документально-ілюстративна 
виставка «Мистецтво книги», перегляд 
літератури «Читай! Формат не має значен-
ня», палітра нотних видань «Музичні род-
зинки», тренінги для студентів відділення 
образотворчого мистецтва та дизайну ДНУ 
«Книга і навколишнє середовище», вистав-
ка творчих робіт «Книжкова ілюстрація», 
інформаційно-пізнавальна година «Дизайн: історія і 
сучасні ідеї». 
 За підтримки партнерів продовжив діяти навчально-
просвітницький проект «ART-резиденція», який став 
справжнім відкритим громадським простором для розвит-
ку та занять творчістю. Відбулися 18 майстер-класів для 
художників-початківців, вишивальниць, фотохудожників, за-
няття з плетіння з бісеру, ораторського мистецтва.

ЛИШЕ ФАКТИ

Бібліотека підготувала та 
провела 1026 просвітницьких 
заходів, які відвідало   25373 
користувачі та мешканці міста 
і області.
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	 •Для	організації	інтелектуального	дозвілля	населення	організовано	робо-
ту 19 читацьких клубів і об’єднань. У межах їх діяльності у 2016 році організовано 
229 заходів, які 385 постійних учасників відвідали 4 282 рази:

1. «Літературна вітальня»;
2. «Експромт»; 
3. «Захопленість»;
4. «Ріднокрай»;
5. «Українська духовна спадщина»;
6. «Академія досліджень та винахідництва»;
7. «TRIZ (теорія вирішення винахідницьких задач)»;
8. «Еколог»;
9. «Кіноклуб ім. Данила Сахненка»;
10. «Speaking club» (розмовний дискусійний клуб шанувальників 

англійської мови); 
11. Кіноклуб «Wednesday Movie club»;
12.	 Молодіжний	науковий	клуб	«Південне	сузір’я»;
13. Клуб програмування для дітей «Code Club UA»;
14.	 Клуб	професійних	психологів	«Психологічний	практикум»;
15.	 Клуб	японської	культури	«Фудошинкан»;
16. «Англомовний клуб для дітей молодшого шкільного віку 

«Цвіркуни вчать англійську»;
17. «Американський клуб для підлітків».
18. Медіа клуб Docuday’s UA

 Загалом у 2016 році бібліотека організувала 1 026 публічних  заходів, 
які користувачі відвідували 25 373 рази. 109 (10%) заходів відбулися поза 
приміщеннями бібліотеки, їх відвідування – 3 600 (14%) разів.

 

Бібліотека - регіональний соціокультурний центр

ЛИШЕ ФАКТИ

Фахівці	 ДОУНБ	 здійснили	
95 відряджень, 20 із них до 
провідних бібліотек України.
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 Бібліотека – регіональний науково-методичний 
центр для публічних бібліотек

 У 2016 році в Дніпропетровській області функціонувало 1 869 публічних, 
спеціальних і спеціалізованих бібліотек. З них 3 – обласні бібліотеки, 663– публічні 
бібліотеки системи Міністерства культури 
України. 
 ДОУНБ забезпечувала методичну 
підтримки розробки та реалізації Стратегії роз-
витку бібліотечної справи в Україні до 2025 року 
«Якісні зміни бібліотек для забезпечення ста-
лого розвитку України». Велику роботу про-
вела група з реформування бібліотечної галузі 
у Дніпропетровській області («Розпорядження 
голови обласної державної адміністрації» № 
Р – 23/0/3-16 від 20.01.2016 р.). У галузі методичної роботи здійснено 4 експертно-
діагностичних аналізи діяльності структурних підрозділів ЦБС області.

 Реалізуючи «Концепцію розвитку методичної роботи на період 2016–2020 рр.», 
продовжувалась робота над реалізацією щорічних освітніх проектів професійного 
навчання, спрямованих на підвищення професійної компетентності бібліотечного 
персоналу	ЦБС	області.	Продовжена	практика	проведення	професійного	навчання	у	
вигляді обласної виїзної проблемно-творчої лабораторії для сільських бібліотек.  
У 2016 році відбулась 14-а творча лабораторія. 
Базою	 проведення	 обрана	 П’ятихатська	 район-
на ЦБС, бібліотеки якої останнім часом знач-
но зміцнили матеріально-технічну базу, стали 
справжніми соціокультурними майданчиками 
для місцевої громади. Тому проблемно-творча 
лабораторія мала назву «Сільська бібліотека як 
комунікативний майданчик інтелектуального 
розвитку і культурного дозвілля громади». 

 ЛИШЕ ФАКТИ

Бібліотека – учасник  міжнародних 
проектів зі створення корпоратив-
них електронних каталогів.
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Також у минулому році на базі 
Синельниківської центральної 
районної бібліотеки відбувся облас-
ний семінар-тренінг для бібліотекарів 
відділів комплектування й об-
робки літератури та бібліографів 
міських і районних ЦБС за темою 
«Інформаційно-бібліотечні ресурси: 
проблеми формування, використан-
ня, доступу». 
 Щорічна обласна нарада директорів 
ЦБС і завідуючих бібліотеками 
області «Основні напрямки плану-
вання роботи бібліотек на 2017 рік» 
стосувалася головних пріоритетних 
напрямків діяльності бібліотек 
області на наступний рік.
 Важливою подією минулого 
року було проведення регіональної 
міжвідомчої науково-практичної 
конференції «Публічні бібліотеки 
Дніпропетровщини в системі збере-
ження історичної пам’яті, вивчен-
ня та розвитку місцевої культури». 

 Загалом у 2016 році усіма формами 
професійного навчання було охопле-
но 832 бібліотечних працівника.

 

Бібліотека – регіональний науково-методичний центр для публічних
бібліотек

Роботу ДОУНБ забезпечу-
ють 144 співробітники, з них – 
101 бібліотекар. Більшість ма-
ють вищу освіту.

ЛИШЕ ФАКТИ
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 ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
 Редакційно-видавничий центр бібліотеки  видав  22 назви  методико-
бібліографічних, інформаційних, довідкових посібників,  12 з них – 
бібліографічні видання за актуальною тематикою.
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