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ВИМІРЮЄМО ЯКІСТЬ РОБОТИ

27 478
користувачі
відвідали
інформаційнопросвітницькі
заходи
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМФОРТНОСТІ ДЛЯ ЧИТАЧІВ
•У
відділі
читальних
залів
організовано комфортні зони обслуговування з відкритим вільним доступом до
фонду: зала економічної та природничої
літератури; електронна читальна зала;
правовий та комунікативний майданчики;
•Для
забезпечення
відвідувачам
бібліотеки швидкого доступу до електронного каталогу, анонсів бібліотечних
заходів та інших сервісних послуг
у холі був встановлений Infobox
(інформаційний кіоск);
•У
відділі
абонемента
було
організовано
бібліотечне
антикафе
«Кімната друзів». Завдяки настільним
іграм, інтерактивним розвагам з приставкою Кінект, кіно з відеотеки, зручним меблям вдалось створити комфорт та сприятливу атмосферу для
спілкування груп відвідувачів.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ
За рік отримано 8 364 примірника документів.
Як регіональний центр краєзнавчих видань
бібліотека отримала 1728 документів, у т. ч. книг
– 1459, що, майже, на третину більше від минулого року.
Репертуар періодичних передплатних видань
склав 435 назв газет та журналів, що на 12 назв
менше ніж у минулому році.
Збільшилось вилучення із фонду фізично
зношених, морально застарілих документів.
Всього списано 27455 примірників видань. Загальний фонд бібліотеки складає 3 015 765
одиниць зберігання, він зменшився на 19091
примірник.
Запит читачів на бібліотечний фонд
залишається високим. У 2017 році читачам видано 2 074 440 документів.
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БІБЛІОТЕКА - РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
РЕГІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ БІБЛІОТЕКИ:
•презентація-бенефіс
«Бібліотеки
Дніпропетровщини запрошують на побачення» - зустріч шоста. В рамках святкових
заходів до Всеукраїнського дня бібліотек в
день святкування Дня міста у парку ім. Лазаря Глоби на майданчику біля пам’ятника В.
Чкалову свою роботу представили бібліотеки
різних систем і відомств. Приємні сюрпризи
до свята підготувала Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека для
відвідувачів парку: запросила городян та
гостей міста на бібліомандрівку «Мрій! Читай! Подорожуй!». Яскраве книжкове асорті,
майстер-класи, інсталяції, вікторини додали
святкового настрою, бібліотечні подорожі
з героями книг, рідний край у туристичних маршрутах та багато іншого - спонукали кожного спланувати власну подорож та
відпочинок;
•регіональна кампанія «Улюблені поети
Придніпров’я» покликана дати розширене
уявлення про здобутки поетів нашого краю.
Протягом року співробітники бібліотеки
організували
низку
інформаційнокомунікативних заходів, направлених на привернення уваги до творчої спадщини поетів
Придніпров’я. Було проведено 8 презентації
книг місцевих поетів, які відвідало 235
користувачів. Завдяки творчим зустрічам з
поетами 140 відвідувачів більше дізналися
про творчість місцевих письменників. Протягом року було організовано 11 ілюстративнодокументальні виставок, які максимально
розкрили зміст теми
•обласний конкурс читців-декламаторів «Читаємо разом поетів
Дніпропетровщини». Учасники конкурсу влаштували справжнє свято поетичного слова, адже до свого репертуару дібрали як ліричну, так і патріотичну
поезію. Вони підготували відеоролики із записом декламації вірша і з допомогою
декорацій та музичного супроводу зачаровували, надихали й змушували задуматись над життєвими істинами.
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БІБЛІОТЕКА - РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
• просвітницький проект присвячений культурі Придніпров’я Портал
«ДніпроКультура». Протягом року
співробітники ДОУНБ підготували та
опублікували на Порталі 155 матеріалів.
Над підготовкою матеріалів працювали
співробітники 16 відділів. Було залучено 13 авторів серед істориків, краєзнавців,
мистецтвознавців.
На Порталі «ДніпроКультура» розміщуються матеріали про цікаві культурномистецькі події нашого краю, видатних діячів творчих професій, публікуються
нариси з історії міст і сіл Дніпропетровщини, розповіді про пам’ятники культури
та пам’ятки природи, театри, музеї, бібліотеки. Тут можна прочитати про розвиток народних традицій і обрядів, огляди мистецького та літературного життя
регіону. Пропонуються додаткові посилання на друковані джерела та веб-ресурси
з інформацією про культуру регіону.
Користувачі Порталу мають можливість переглянути фотографії визначних
пам’яток архітектури, портрети видатних діячів, світлини виробів майстрів народних промислів, почитати твори місцевих письменників, ознайомитися з
мультимедійними ресурсами культурного надбання Дніпропетровської області.
На кінець 2017 року кількість переглядів склала понад 13 тисяч.
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БІБЛІОТЕКА - РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
КОРПОРАТИВНІ ІНІЦІАТИВИ БІБЛІОТЕКИ:
•Рік Японії у бібліотеці. 2017 рік за
ініціативою Президента України оголошено
роком Японії в Україні. До уваги відвідувачів
у фойє бібліотеки експонувалася виставказнайомство «Рік у стилі Japan». Книги, альбоми та періодичні видання були представлені
японською, українською, російською та
англійською мовами. Інсталяція біля виставки додала їй витонченості та допомогла зануритися в дивовижний край, який вражає
багаторічною історією та давніми традиціями.
У межах культурно-просвітницького проекту
«Українське вікно до японської душі» налагоджена співпраця з Товариством японської
культури «Фудошинкан». Організована низка інформаційних заходів «Японія – країна
незвичайних винаходів», які містили цікаву
інформацію про нові дослідження в області
астрономії, про розробки в енергозбереженні
та медицині, про експерименти в створенні
біороботів та робототехніки. В межах
просвітницького проеукту «Стежка, що веде
на Схід» проведені майстер-клас «Яскравий
світ орігамі», віртуальний вояж «Головні секрети японської кухні», майстер-клас «Сад витончених слів»;
•рекламно-інформаційний
проект
«Бібліотечна альтанка». Влітку щочетверга бібліотекарі привертали увагу городян до
бібліотечних послуг і популяризували читання, використовуючи інтерактивні форми та
методи роботи. Понад 700 мешканців міста
відвідали 28 інформаційних локацій біля
бібліотеки та взяли участь у креативних заходах. 60 відвідувачів виявили бажання записатися до бібліотеки та скористатись її послугами, деякі запропонували співробітництво
в організації спільних інформаційних
майданчиків;
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КОРПОРАТИВНІ ІНІЦІАТИВИ БІБЛІОТЕКИ
•навчальний проект «Бібліотека – знання під
рукою». Відбулося 140 тренінгів з комп’ютерної
грамотності. 146 читачів опановували можливості
роботи з текстовими та графічними редакторами,
он-лайн-спілкування та пошук інформації у мережі
Інтернет, створення власних акантів у соціальних мережах;
•Всеукраїнській інформаційно-просвітницький
проект «Культура академічної доброчесності». Було
організовано 35 інформаційних заходів для студентів
та викладачів вузів, школярів старшої школи, які
відвідало 1 161. На заходах підіймалися питання
ефективності інформаційного пошуку і надійності
джерел інформації, використання міжнародних
стилів бібліографічних посилань та правил наукового цитування. За підтримки професійниого тренера-патентного повіреного України В.В. Авраменко
були організвовані навчання «Академічна культура
українських студентів». Особливий інтерес викликали
знання про такі цінності «академічної доброчесності»,
як запобігання шахрайству, фальшуванню та
плагіату; підтримку академічних стандартів; чесність
і ретельність у дослідженнях і науковому видавництві.
Локальні ініціативи спеціалізованих відділів
Бібліотеки:
•просвітницький проект «Моя свята і рідна
Україна». У 2017 році було організовано 18 заходів
присвячених національно-патріотичному вихованню
молоді. Їх учасниками стали 560 студентів, що на 140
відвідувачів більше ніж у минулий рік;
• соціокультурний проект «Імена відомі та
повернені із забуття» діє вже шостий рік і користується
незмінною популярністю. За рік було проведено 10
заходів, які були приурочені до ювілеїв майстрів
української культури. 258 учасників взяли участь
у інтерактивних заходах, голосних читаннях та тематичних обговореннях;
•просвітницький проект «Нам є ким пишатися: галерея видатних постатей України». Цикл
інформаційних зустрічей-презентацій привернули увагу «історичній освіченості» сучасної молоді,
до біографії талановитих українців та українок, через яких нас ідентифікують по всьому світові;
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КОРПОРАТИВНІ ІНІЦІАТИВИ БІБЛІОТЕКИ
•навчально-просвітницький
проект
«ART-резиденція» Проект діє уже чотири
роки і користується попитом серед громади.
Відбулися 15 майстер-класів для художниківпочатківців, вишивальниць, з мистецтва
фотографії , ораторського та сценарного мистецтва;
•інформаційно-просвітницький
проект «Шляхами долі, успіху та любові».
160 користувачів здійснили мультимедійні
подорожі у ті міста, де народжувалися, навчалися та формувалися відомі і успішні
українці;
•соціокультурний проект «Джерела
духовності»;
«Відкриваємо Україну разом з відомими
та успішними!». Кожний захід давав
можливість відвідувачам впевнитися в тому,
що наша держава великої культури, маршрути якої сповнені історичної краси, духовного
та змістовного наповнення;
• соціальний проект «Бібліотерапія».
Партнер проекту професійний біотерапевт
підготувала
та провела 9
лекцій з
різноманітних тем, які відвідали 242 слухачі;
•тренінги з використання сучасних
технологій «Maker Space: технології майбутнього». Завдячуючи співпраці з Посольством США в Україні на грантові кошти було
придбано 3D-принтери, 3D-ручки та роботи
mBot Ranger і Sphero, які відразу стали досить
популярні серед користувачів. На перших заняттях присутні мали можливість спочатку
познайомитися з теорією, а потім на практиці
спробували керувати роботами, моделювати,
малювати або друкувати тривимірні об’єкти;
•інформаційно-просвітницький
проект «Правова культура – міцність держави». Бібліотекарі організували 6 заходів з
підвищення правосвідомості і правової культури молоді, які відвідало 180 студентів.
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БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ
Для організації інтелектуального дозвілля населення організовано роботу 17
читацьких клубів і об’єднань. У межах їх діяльності у 2017 році організовано 258
заходів, які 355 постійних учасників відвідали 6505 разів.
•
«Академія досліджень та винахідництва» ;
•
«TRIZ (теорія вирішення винахідницьких задач)»;
•
Молодіжний науковий клуб «Південне сузір’я»;
•
«Ріднокрай»;
•
«Українська духовна спадщина»;
•
«Літературна вітальня»;
•
«Експромт»;
•
«Еколог»;
•
Дніпропетровська обласна асоціації релігієзнавців;
•
Клуб японської культури «Фудошинкан»;
•
Обласна громадська організація «Дніпровське генеалогічне товариство»;
•
«Захопленість»;
•
Клуб професійних психологів «Психологічний практикум»;
•
Кіноклуб «Wednesday Movie club»;
•
«Speaking club» (розмовний дискусійний клуб англійської мови);
•
Англомовний клуб « Kelly-club»;
•
Розмовний клуб польської мови.
Загалом у 2017 році бібліотека організувала 1 038 публічних заходів,
які користувачі відвідували 23 827 разів. 120 (12%) заходів відбулися поза
приміщеннями бібліотеки, їх відвідування – 3 651 (15%) разів.

11

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ
Формування
користувачів:

інформаційної

культури

•374 навчальних заходів, в яких навчались
7901 особа;
•188 тренінгів з інформаційних технологій,
де навчались 1463 особи;
З метою покращення умов для роботи
користувачів створені різноманітні центри для
цільових читацьких аудиторій ДОУНБ:
•Регіональний тренінговий центр сприяє навчанню та розвитку як бібліотечної спільноти
так і громад. Протягом року РТЦ відвідало 5046
користувачів, 2482 з яких, з метою скористуватися вільним доступом до мережі Інтернет,
2564 осіб відвідало масові заходи, 2353 осіб
відвідало заходи, що проходили безпосередньо
у приміщенні РТЦ, а 211 користувача відвідали
заходи, що проходили поза межами бібліотеки.
Окрім вільного доступу до мережі Інтернет,
працівники сектору соціокультурних проектів
надають індивідуальні та групові консультації.
Усього за рік було проведено 49 індивідуальні
консультації та 15 групових. Загальною темою
яких була робота в мережі Інтернет;
•Центр правової інформації – головний утримувач правових ресурсів, організовує їх збереження, накопичення та використання. Число
звернень до бази склало 1220 раз, цей показник вище торішнього на 3%. За домовленістю
з обласним управлінням юстиції щотижня проводилися юридичні консультації для
користувачів. За 2017 р. юридичні безкоштовні
консультації отримало 100 осіб (у 2016 р. – 98);
•«Коворкінг-офіс» – додаткова послуга для
представників малого бізнесу. За минулий рік
кількість відвідувачів «Коворкінг-офісу» склала 942 особи;
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ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ
•Інформаційно-правовий
Центр
«Інтелектуальна власність». До консультаційноінформаційного центру протягом року звернулися за консультаціями 57 відвідувачі. Їм надано
111 консультацій з питань промислової власності
та авторського права;
•Канадсько-Український бібліотечний Центр
– українознавчий проект для науковців та
студентської молоді. Загальна кількість читачів
Центру складає 735 осіб;
•Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в
Америку» працює в бібліотеці з 2004 року як проект, який підтримує Посольство США в Україні.
Загальна кількість читачів Центру складає 1 618
осіб. Було організовано освітніх 313 заходів,
спрямованих на вивчення англійської мови, які
відвідало 8 954 користувачів;
•Центр
Європейської
інформації
–
інформаційно-просвітницький
проект
з
європейських цінностей (відділ документів
іноземними мовами);
•Центр художньої літератури – проект з просування читання. Вільний доступ до літератури,
приємний інтер’єр приміщення, ввічливий персонал зробили цей бібліотечний простір популярним і улюбленим місцем читачів ДОУНБ. 6
578 читачів звернулися до послуг Центру.
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БІБЛІОТЕКА – РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Пріоритет в інформаційній роботі бібліотеки
мав розвиток електронних послуг. Популярність
окремих послуг зростала, серед них:
•Віртуальна довідка
За рік виконано – 100 довідок
•Кількість заходів на сторінку сайту – 4763
•Доступ до Інтернету:
8491 користувача відвідали Інтернет – 36 061
(на 5 % більше від минулого року), в т. ч. через
Wi-Fi – 6 583 (2016 – 1 303).
•Електронне замовлення літератури (АРМ
«Читач»):
виконано 2508 замовлень для 968 читачів,
у т.ч. із Імідж-каталогу – 475,
Web – замовлень – 48
•Передплата на тематичні розсилки зі сторінки
сайту ДОУНБ:
Кількість відвідувань сторінки сайту – 4169
Всього абонентів – 735, розсилок – 1083
•Електронна документовидача 187 403 (5,6 %
від загальної документовидачі)
(за 2016 рік – 114 234: збільшення на 65 %)
•Бібліотека в соціальних медіа
Бібліотека має два блоги «Бібліотечна
універсалка» та «Вікно в Америку». Крім цього в соціальних мережах Facebook та Twitter
організовано 20 груп, в яких здійснено 8 660
публікацій.
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БІБЛІОТЕКА – РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
ДОУНБ
–
засновник
Дніпропетровської
бібліотечної
асоціації (ДБА)
•підтримує сторінку ДБА на сайті
бібліотеки http://www.libr.dp.ua/DBA;
•
готує
друковані
видання
«Інформаційний
бюлетень
ДБА»,
«Бібліотечна Дніпропетровщина»;
• ініціює регіональні акції з
популяризації книги «Читаємо разом»
та інформаційнорекламні
акції
«Бібліотеки
Дніпропетровщини запрошують на побачення»;
• організовує професійні конкурси
для бібліотекарів;
• створює статистичну базу даних показників роботи спеціальних та
спеціалізованих бібліотек.
Оптимізація
базової
мережі
бібліотечних закладів області:
У 2017 році в Дніпропетровській
області функціонувало 1869 публічних,
спеціальних та спеціалізованих бібліотек.
З них 666 публічних бібліотеки системи
Міністерства культури України. ДОУНБ
забезпечувала методичну підтримки
розробки та реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до
2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України».
У галузі методичної роботи здійснено
4 експертно-діагностичних аналізи
діяльності структурних підрозділів ЦБС
області. З метою надання методичної і
практичної допомоги фахівцям міських
і районних ЦБС в бібліотеки області
було здійснено 108 виїздів. За рік фахівці
Бібліотеки надали 916 консультації, з
них групових – 59.
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БІБЛІОТЕКА – РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
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 2017
році відбулась творча лабораторія «Сільська
бібліотека і місцева громад: простір успіху,
взаємодія і партнерство». Базою проведення була обрана Магдалинівська районна
ЦБС, бібліотеки якої досягли певних успіхів у
соціокультурній діяльності. Обласна квітнева
школа методистів ЦБС області «Сучасна
методична практика: концепція розвитку,
результативність взаємодії» проходила на 2
професійних майданчиках: КЗК «ДОУНБ» та
КЗК «Новомосковська міська ЦБС». Методисти міських і районних бібліотек області
знайомились з досвідом роботи колег ДОУНБ
та бібліотек області.
Школа
керівника-менеджера
для
директорів ЦБС, керівників бібліотек ОТГ
та завідуючих публічними бібліотеками
області відбулась на базі КЗК «Павлоградська міська ЦБС» за темою «Публічні
бібліотеки області: трансформаційні процеси
в умовах децентралізації та досвід проектних
ініціатив».
На базі КЗК «Міська бібліотека для дорослих» Криворізької міської ради відбувся
обласний семінар-тренінг для бібліотекарів
відділів комплектування і обробки літератури
та бібліографів міських і районних ЦБС за темою «Інформаційно-бібліотечні ресурси: проблеми формування, використання, доступу».
В системі професійної безперервної освіти
бібліотечного персоналу області продовжували залишатись обласні курси підвищення
кваліфікації бібліотечних фахівців.
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БІБЛІОТЕКА – РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
Для працівників відділів комплектування і обробки літератури міських і районних
ЦБС були організовані навчання за темою
«Бібліотечні фонди: сучасні реалії і шляхи
подальшого формування і використання».
Для завідуючих сільськими бібліотеками
області проведені заняття за темою «Сільська
бібліотека на шляху змін: напрямки діяльності
та стратегія розвитку»
Всього у 2017 році усіма формами
професійного навчання було охоплено 624
бібліотечних працівників, що на 10% більше
ніж у попередньому.
Важливою подією минулого року стала організація та проведення обласної
літньої школи «Молодий бібліотечний лідер
Дніпропетровщини-2017». Цей новий проект
мав на меті підтримати творчих, ініціативних,
талановитих
молодих
бібліотечних
працівників у їхній професійній діяльності.
Учасниками школи стали 20 активних молодих бібліотечних фахівців з різних міст і
районів області. Учасники школи познайомились з проектами наукової бібліотеки, які
реалізують молоді спеціалісти, дізнались про
історії успіхів окремих соціальних проектів,
для них провели захід з використанням
інтерактивних форм та майстер-клас щодо
створення відеороликів з популяризації читання. Другий день учасники школи провели в смт Петриківка. Зустрічалися з
керівництвом селища, знайомилися з майстрами петриківського розпису, з проектами бібліотеки та зі знаковими культурноісторичними місцями селища. Останній день
відбувався біля с. Шульгівка. Тут молоді
бібліотекарі проявили професійні навички та
досвід: презентували особисті проекти, проводили майстер-класи і тренінги, флешмоби
і квест-ігри, демонстрували командну роботу.
Пізній вечір біля вогнища завершив школу
обміном сувенірами, адресами, піснями та побажаннями знову зустрітися наступного року.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
•Участь
у
загальнодержавному
дослідженні «Кадрові ресурси публічних
бібліотек України: стан та перспективи
розвитку», який ініціювала Національна
бібліотека ім. Ярослава Мудрого;
•Підготовка матеріалів до «Української
бібліотечної енциклопедії»;
•Експрес-опитування жителів регіону
в межах регіонального проекту «Улюблені
поети Придніпров’я»;
•Книгознавче дослідження на базі центру художньої літератури «Що читають
бібліотекарі»;
•Експрес-опитування на сайті ДОУНБ.
Всього 662 користувача відповіли на запитання.
• Організація та оцифрування музейноархівного фонду ДОУНБ у межах проекту
«Електронний музей ДОУНБ»;
•Поповнення сторінки «Історія ДОУНБ» на сайті бібліотеки. В рубрику «Гортаючи сторінки історії» написано 12 статей;
«Неймовірно, але правда» - 10статей
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ЕКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
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Ін-т укр. літ. ім. Т.Г. Шевченка). – 749 с.
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2017 році Редакційно-видавничий центр ДОУНБ підготував 21
видання загальним накладом 923 примірники.
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ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ

96 бібліотечних працівників забезпечували роботу всіх напрямків
бібліотечної діяльності, а 41 працівник підтримував технічну,
фінансову та господарську діяльність.
Найбільша вікова група співробітників знаходиться в межах
від 45 до 60 років, середній показник у фахівців віком 30-45 років.
Молоді небагато – 14% від загального бібліотечного персоналу.
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ГРОМАДІ – ПРО БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ
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