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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  

ІМ. ПЕРВОУЧИТЕЛІВ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ» 

ГОЛОВНА БІБЛІОТЕК@ 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ У 2018 РОЦІ 
 

ЩОРІЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ ЗВІТ 

«Бібліотек@. Все тут, всі тут!» 
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Бібліотека – збереження 

культурної спадщини  

Бібліотека – інтелектуаль-

не дозвілля  

Бібліотека – майданчик 

для творчих ідей  

БІБЛІОТЕКА – ТЕРИТОРІЯ ЧИТАННЯ 

Бібліотека – соціальний 

центр місцевої громади  
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 ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНО- 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ 
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 ВІДКРИТИЙ ДОСТУП – ШВИДКИЙ ШЛЯХ 

ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Організовано сім інфор-

маційних локацій з віль-

ним доступом до книг 

Штрих-кодування фонду 

скорочує час книговидачі 

та обліку книг, що вида-

ються користувачу. За рік 

відштрихкодовано 19 294 

документи 

Сканування книжкових па-

м'яток дозволяє не тільки 

зберігати фонд рідкісних та 

цінних документів, а й  акти-

вно його використовувати. За 

рік відскановано 25 466 сторі-

нок. Для збереження фонду 

було підготовлено і передано 

для оправи 1402 видання і 

реставровано 792 примірни-

ки  
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 МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ – ІНФОРМА-

ЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДАЛЕНИХ КОРИС-

ТУВАЧІВ ТА РОЗШИРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ БІБЛІОТЕКАМИ РЕГІОНУ 

 Науковці та викладачі отримали електронною поштою 

статті з періодичних видань. 

 Для електронної доставки документів було оцифровано 

1224 сторінки. 

 Найбільше запитів від 

користувачів надійшло з науково-

технічної та історичної тематики. 

 Для колег-бібліотекарів, які 

працюють у  проекті 

«Придніпровський корпоративний 

каталог» було оцифровано  1197 

сторінок журналів.  



- 7 - 

 
КОРИСТУВАЧ БІБЛІОТЕКИ – 

2018 
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 АКТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ 

ГРОМАДИ 
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 ПРОГРАМИ  ТА ПРОЕКТИ З 

ПРОСУВАННЯ ЧИТАННЯ 
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 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

ПРО КРАЙ 
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ЕЛЕКТРОННЕ КРАЄЗНАВСТВО 

У межах просвітницького проекту «ДніпроКультура» було 

підготовлено 530 публікацій про знакові культурно-мистецькі 

події нашого краю та видатних діячів творчих професій,  які 

переглянуло 277 557 віддалених користувачів. 

Повнотекстова бібліотека «Дніпропетровщина» - 52 джерела 

розміщені на сайті бібліотеки (всього на кінець року - 495). 

Повнотекстова бібліотека «Колекції» - 21 джерело розміщене на 

сайті бібліотеки (всього на кінець року - 107). 

 

Поповнюється  сторінка «Історичне Придніпров’я» в соціальній 

мережі Faсebook. На сторінці подається коротка інформація про 

історичні події та видатних людей нашого краю. Протягом року було 

розміщено 220 краєзнавчих постів. Організована сторінка на Faсebook 

«Краєзнавча локація «ДніпроКультура». 

Було підготовлено 359 постів для користувачів.  
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 ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО –  

УСПІХ БІБЛІОТЕКИ 

 Регіональний центр безоплатної вторинної 
правової допомоги у Дніпропетровській 
області  

 Громадська організація «Фонд «Професійний 
розвиток» 

 Головне управління юстиції у 
Дніпропетровській області 

 Громадське об'єднання «Товариство 
інтелектуальної власності» 

 Дніпропетровська обласна рада молодих 
вчених 

 Національна спілка  краєзнавців 
України 

 Дніпровське генеалогічне товарис-
тво 

 Клуб програмування «Code Club 
UA»  

 Дніпропетровський суспільний 
фонд 

 ГО «Скаутське об’єднання «Сокіл» 

 Центр польської культури ім. Ка-
роля Войтили  
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 МІЖНАРОДНІ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНІ 

ЗВ’ЯЗКИ 

Здійснюється книгообмін з Науковою бібліотекою 

ім. Михайла Максимовича Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка, 

Харківською державною науковою бібліотекою   

ім. В. Г. Короленка, Національною бібліотекою України ім. 

Ярослава Мудрого, Національною бібліотекою України ім. 

Вернадського.  

Плідні партнерські відносини із зарубіжними 

партнерами: Національною бібліотекою Білорусі 

та бібліотекою Конгресу США. 

У співпраці з Відділом преси, освіти та культури 

Посольства США організовується низка 

інформаційних заходів, метою яких є спілкування 

між українцями та американцями. 
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КЗК «ДОУНБ» – РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ 

БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ ТА МІСТА  

У 2018 РОЦІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ФУНКЦІОНУВАЛО 1804 ПУБЛІЧНИХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ТА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БІБЛІОТЕК  

 Бібліотеки  9 міст та 21 району області отримали 5 604 видання 

різноманітної тематики з обмінно-резервного фонду; 

 Здійснено 3 експертно-діагностичних аналізи діяльності бібліотек 

області; 

 Для  надання методичної та практичної допомоги фахівцям  міських 

і районних ЦБС в бібліотеки області було здійснено 44 виїзди 

 Фахівці Бібліотеки надали 949  консультацій керівникам та 

методистам ЦБС, керівникам бібліотек новостворених ОТГ, 

керівникам відділів культури, особам, які будуть відповідати за 

питання культури в ОТГ. 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ БІБЛІОТЕКАРІВ: 

 Обласні курси підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців 

публічних бібліотек області (березень, травень, вересень); 

 Обласна школа методистів ЦБС області «Методична робота: 

проектний вектор бібліотечного простору»; 

 Друга  обласна літня школа «Молодий бібліотечний  лідер 

Дніпропетровщини – 2018»; 

 Обласна виїзна проблемно-творча лабораторія для сільських 

бібліотек «Сільська бібліотека –  місце колективного спілкування, 

розвитку та реалізації творчих здібностей користувачів місцевої 

громади»; 

 Щорічна обласна нарада директорів ЦБС та завідуючих 

бібліотеками області «Основні напрямки планування роботи 

бібліотек на 2019 рік». 

УСІМА ФОРМАМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БУЛО ОХОПЛЕНО  

830  БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛАСТІ 
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 БІБЛІОТЕКА В ЗМІ ТА В 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
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 УСПІХИ КОЛЕКТИВУ ТА 

ПРОФЕСІЙНА ТВОРЧІСТЬ 

98 бібліотечних працівників забезпечували роботу 

всіх напрямків бібліотечної діяльності, а 39 

працівників підтримували технічну, фінансову та 

господарську діяльність  

СПІВРОБІТНИКИ БІБЛІОТЕКИ: 
 Побували у творчих відрядженнях по Україні та за 

кордоном; 

 Взяли участь в обласній літній школі молодого 

бібліотечного лідера; 

 Були учасниками проекту «Всеукраїнський правовий 

диктант»; 

 Відвідали IX Львівський міжнародний бібліотечний форум 

 Навчалися у Шостій всеукраїнській школі бібліотечного 

журналіста; 

 Прослухали  5 вебінарів, відвідали 17 тренінгів,    7 

семінарів-практикумів; 

 Виступили на ХІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Бібліотека і книга в контексті часу»; 

 Стали дипломантами Всеукраїнського бібліотечного 

«Біографічного рейтингу» (“Патріот Придніпров'я та 

України” (до 185-річчя від дня народження О. Поля). 

Більшість працівників нашої бібліотеки – це люди, відда-

ні бібліотечній справі, професіонали, які постійно підви-

щують свою кваліфікацію і займаються самоосвітою. 



- 18 - 

 БІБЛІОТЕКА У СВІТІ ВІДКРИТОГО 

ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Кількість переглядів інформаційно-рекламного 

блогу «Бібліотечна універсалка» у порівнянні з 

минулим роком зросла на 17076 та загалом склала 

52187. З’явилась нова рубрика «Обличчя 

ріднокраю». 

ФАХІВЦЯМИ БІБЛІОТЕКИ В 2018 РОЦІ 

ПІДТРИМУВАЛАСЬ 21 ГРУПА В СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖАХ ІНТЕРНЕТ, РОЗМІЩЕНО 8146 

ПУБЛІКАЦІЙ 
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ФІНАНСУВАННЯ 

 Проведено 58 допорогових закупівель через систему 

ProZorro; 

 Відбулося 5 тендерних закупівель; 

 На комплектування фонду за рахунок обласного 

бюджету було витрачено 857 865 грн.,  подаровано 

користувачами книг на  суму 242 900 грн.; 

 Придбано канцтоварів, витратних матеріалів для 

оргтехніки на суму 297 422 грн.; 

 На  поточний та капітальний ремонти було витрачено 

947 070 грн.; 

 Придбанно комп'ютерне обладнання (БФП, сканер) на 

суму 159 615 грн.  
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Наші контакти: 
 

www.libr.dp.ua 

e-mail: library@libr.dp.ua 
  

49006, вул. Ю. Савченка, 10 
 

Комунальний заклад культури 

«Дніпропетровська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. Первоучителів 

слов’янських Кирила і Мефодія» 

Головна бібліотека Дніпропетровщини у 2018 році.  

«Бібліотек@. Все тут, всі тут!» [Текст]: щорічний інфор-

маційно-рекламний звіт / уклад. О. Шевченко, Ю. Зюлева.- 

Дніпро: ДОУНБ, 2018. - 20 с. 


