В О Л О Д И М И РЕЦ ЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Р ІВ Н Е Н С Ь К О Ї О БЛ А С ТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ
2021 року

№

Про
звіт
директора
комунального
закладу
«В олодимирецька централізована системапублічношкільних бібліотек» Володимирецької селищної ради
Ілони КУР АЧ про виконання умов контракту від
25 жовтня 2016 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», беручи до уваги умови контракту з директором комунального
закладу «Володимирецька централізована система публічно-шкільних
бібліотек» Володимирецької
селищної ради від 25 жовтня 2016 року, за
погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада,

ВИРІШИЛА:
1.
Звіт
директора
комунального
закладу
«Володимирецька
централізована система публічно-шкільних бібліотек» В ол одимирецької
селищної ради Ілони КУР АЧ про виконання умов контракту від 25 жовтня
2016 року взяти до відома, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань
бюджету, фінансів та с о ц і а л ь н о ї ^ о х о р о н и здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту^ голо;в4 д ^ І 9 І і Анатолій БОВА).

Селищний гологіа

Василь КОВЕНЬКО

Звіт про роботу
директора
КЗ
« Володимирецька централізована система публічношкільних бібліотек » Володимирецької селищної ради про стан виконання
контракту за період 2016-2021 роки
Згідно Статуту структура установи станом на 1 червня 2021 року
складала 45 структурних підрозділів, зокрема; районна бібліотека, районна
бібліотека для дітей, 43 публічно-шкільні бібліотеки. На сьогоднішній день
структура КЗ «Володимирецька централізована система публічно-шкільних
бібліотек » Володимирецької селиш,ної ради складає 16 одиниць:
Володимирецька центральна бібліотека, Володимирецька бібліотека для дітей з
двома шкільними відділами, 9 публічно-шкільних бібліотек та 5 пунктів видачі
літератури.
Як звісно, успіх роботи кожного закладу залежить від колективу
працівників, його професіоналізму та здатністю вирішувати завдання, що
постають перед ними. На 1 червня 2021 року згідно «Штатного розпису» в
установі працювало 79 штатних одиниць працівників, сьогодні 19 спеціалістів
з базовою вищою та повною вищою освітою. Зміни відбулися у зв’язку зі
створенням об’єднаних територіальних громад.
За період дії мого контракту установі КЗ
« Володимирецька
централізована система публічно-шкільних бібліотек » Володимирецької
селищної
ради
вдавалося
адекватно
реагувати
на
виклики
що
з’являлися
в
процесі
діяльності
закладу.
Установою забезпечена подача у встановленому порядку податкової,
фінансової та інших звітностей. Діяльність комунального закладу є прозорою.
Закупівлі товарів та послуг, в тому числі більшість допорогових здійснюється
через Рго2огго. Зміцнена матеріально-технічна бази бібліотек системи;
забезпечені стабільність роботи установи та його підрозділів в нових
фінансово - економічних умовах. За звітний період забезпечено належне
виконання завдань передбачених Статутом.
Працюючи директором, свої зусилля направляла на розвиток та
удосконалення роботи Володимирецької централізованої системи публічношкільних бібліотек.
Як методичний центр Володимирецька районна бібліотека працювала над
підвищенням кваліфікації працівників. Розвивати творчу ініціативу, формувати
професіоналізм бібліотечних кадрів, стимулювати інноваційні процеси в
бібліотеках можна лише постійно удосконалюючи систему професійного
навчання бібліотекарів.
Методична робота базується на:

1. Розробці та впровадженні системи заходів по створенню позитивного
іміджу бібліотек.
2.Навчанні персоналу:
- навчання новопризначених бібліотечних працівників;
навчання бібліотечного персоналу навичкам інноваційної творчості в
бібліотечній діяльності, надання консультативної допомоги в освоєнні
процесів змін у бібліотеках,
3.Здійснюється методичний супровід участі бібліотек у конкурсах з
популяризації книги і читання, професійних конкурсах, ярмарків інноваційних
бібліотечних ідей.
4.проводиться робота по провадженню в практику роботи бібліотек послуг,
заснованих на інформаційно - комп’ютерні технології.
5. Ведеться особлива робота по методичному забезпеченню проєктної
діяльності бібліотек: підготовка проєктних заявок у різні донорські
організації, реалізація проектів.
Відповідно до міжнародних стандартів бібліотеки системи проводить роботу по
переведенню фондів та каталогів всіх бібліотек на Універсальну десяткову
класифікацію.
Станом на 1 01.2021 р. бібліотеками системи обслужено 31484 читачі.
В т.ч. читачів - дітей - 12142.
Сільські бібліотеки громади у свій більшості є єдиними культурно інформаційними закладами у сільській місцевості, найбільш наближені до
місцевої громади, є доступними та безкоштовними установами.
Основними параметрами характеристики стану бібліотек є: бібліотечний
фонд, де основна увага приділяється новим надходженням, обсяг передплати
періодичних видань, стан матеріально-технічної бази.
На початок 2021 р. фонд бібліотечної системи становить 665 182 прим.
В т.ч. Володимирецька центральна бібліотека - 41096 прим.
Володимирецька бібліотека для дітей - 40822 прим.
Середньорічне поповнення фонду протягом 2016-2020 р становить 3096 книг,
передплата періодичних видань - в середньому З назви на одну бібліотеку.
Основні джерела комплектування :
- Державна програма «Українська книга»;
«Щодо придбання україномовних книг для поповнення фондів
бібліотек»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку книжкової продукції для поповнення бібліотечних
фондів»;
- Програма підтримки існиговидання, сприяння
книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у
Рівненській області»;
- книги, придбані за кошти від платної діяльності бібліотек;
- книги подаровані читачами.
По Державних програмах надійшло 6218 прим, на суму 592648 грн.
Протягом 2019-2020 р. збільшено асигнування на придбання книг для
бібліотек за кошти місцевого бюджету.
У 2019 році за бюджетні кошти надійшло 267 прим, книг на суму 25 тис.
грн.
За кошти районної Програми розвитку книговидавничої справи,
сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у
Володимирецькому районі на 2019-2023, протягом двох років(2019-2020 р.)
оновлено тематику краєзнавчих видань та поповнено фонди бібліотек району
469 прим, книг на суму 46128 грн .
Видано:
- художньо-публіцистичне видання Є.Хуткої «Живу тобою, мій
рідний краю»,
- збірку «У сяйві непогасної зорі»: переможці районного конкурсу
літературних творів імені Михайла Дубова 2014-2018 років»,
історико-публіцистичне видання Андрія Кужіля «Історія
Володимирця. Погляд на межі тисячоліть»,
«Історія села Великі Цепцевичі у фактах і спогадах»,
«Легенди Володимирецького краю».
За період 2016-2021 р. надійшло книг в кількості 3146 прим, на суму
75255 грн. - подарованих читачами.
Від платної діяльності бібліотек у фонди протягом 5 років надійшло
1887 прим, на суму 81886 грн.
Поєднання традиційних форм бібліотечної роботи з інноваційними,
дозволяє бібліотекам системи бути сьогодні центром інформації, місцем
проведення успішного дозвілля, задоволення освітніх і духовних потреб
користувачів.
Вже стало традицією проводити в бібліотеках конкурс «Найкращий
читач року», тиждень дитячого читання, тиждень права, презентації книг,
конкурси, засідання літературно-мистецької світлиці «Світ прекрасного » та
любительських об’єднань за інтересами, творчого об’єднання літераторів краю
«Криниця».

Популяризації краєзнавства та краєзнавчих традицій краян
сприяють створені при 11 бібліотеках музейні експозиції . Матеріали
неодноразово представлялися на районних заходах галузі культура. Широко
користуються популярністю серед учнів, студентів, краєзнавців, осіб, які
цікавляться історією краю.
Бібліотеки системи - постійні учасники конкурсів з популяризації
книги і читання . Успішна робота залишає позитивні результати.
Серед переможців обласного огляду-конкурсу 2020 року "Краща
сільська бібліотека" - Половлівська публічно-шкільна бібліотека( 1 місце).
Читачі-діти бібліотечної системи - неодноразові учасники та переможці
конкурсів «Лідер читання» «Творчі канікули», конкурсу читців-аматорів
«Кобзарева струна не вмирає», читацьких зустрічей «Різдвяні посиденьки»,
літературному конкурсі дитячої творчості «Провесінь», Всеукраїнському
конкурсі дитячої творчості «мрійник року».
у районному конкурсі літературних творів імені Михайла Дубова
протягом 2016-2018 років прийняли участь понад 200 учасників, надійшло
понад півтори тисячі конкурсних робіт. Переможцями конкурсу
стали
11учасників.
Особливу увагу приділяю участі в конкурсах і проектах на здобуття
грантів, впровадженню інноваційних проектів, які забезпечують доступ до
книги та інформації.
Протягом звітних 2016-2021 років бібліотеками підготовлено 9
проєктних заявок, поданих до різних грантових донорів («Рух «Зелені
бібліотеки» в Україні», проєкт «100000 книжок для сільських бібліотек»
фундації Дарини Жолдак, Рівненське обласне відділення Української
бібліотечної асоціації (УБА і ін.).
Отримано гранти на загальну суму 139 тис. грн. Створено музейну
композицію «Городецькі стежки відомих людей», а р т -о б ’єкт садиби
Урбановських при Городецькій публічно-шкільній бібліотеці.
У фонди бібліотек надійшли брошури, журнали, плакати, календарі,
закладки з екологічної тематики, дитячі видання.
За кошти проекту «Капітальний ремонт теплового вузла з встановленням
вузла регулювання споживання теплової енергії Володимирецької центральної
районної бібліотеки, вул.Соборна,24, с.м.т.Володимирець » (вартість 104 390
грн) у приміщенні бібліотеки встановлено вузол регулювання споживання
теплової енергії.
Запроваджено в практику роботи проект «Бібліотека - інформаційний центр
громади», «Туризм крізь призму бібліотек».

Участь у конкурсному відборі бібліотек на поповнення книг від
Українського інститут книги сприяла поповненню фондів Володимирецької
центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей 827 примірниками нових книг на
суму 103593 грн.
На даному етапі здійснюється реалізація заходів проекту «Цифра в
кишені» ( до проекту залучено лише 5 громад області): проведення освітніх
заходів за напрямком підвищення рівня цифрової грамотності населення у
Володимирецькій територіальній громаді.
Сьогодні Володимирецька центральна бібліотека - майданчик для
складання іспиту з української мови для кандидатів на державну службу.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій на сучасному етапі
зумовлює інноваційні перетворення в усіх сферах людської діяльності, що, у
свою чергу, потребує оперативного та повного інформаційного забезпечення
цих процесів. Найбільший потенціал для цього е у публічних бібліотек, які
завжди виконували роль посередників між людиною та інформацією. Відбулися
зміни і в сфері бібліотечного обслуговування населення нашого району.
Починаючи з 2003 року по бібліотечній системі району, в т.ч. в сільській
місцевості, рік за роком здійснювалася комп’ютеризація бібліотек.
Станом на звітний період комп’ютеризовано 25 % бібліотек. Підключено
до мережі Інтернет 16% бібліотек.
Зв’язком \¥І-РІ користуються читачі
центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей, публічно-шкільних бібліотек.
Комп’ютеризація суттєво змінила роботу бібліотек. Створено електронні
каталоги, електронні бази даних «Краєзнавство», «Нові книги», «Навчальна
література», «Періодичні видання». У бібліотеках діють
центри
обслуговування громадян електронною інформацією (ЦОГЕІ).Проводиться
комп’ютерне навчання для осіб, які виявили бажання навчитися основам
комп’ютерної грамотності та роботи в мережі Інтернет.
Володимирецька бібліотека оснащена мультимедійним обладнанням:
веб-камери, екран, діапроектор, відеокамера, фотоапарат.
Проводиться соціокультурна робота для різних груп населення : людей
похилого віку, соціально незахищених, малозабезпечених осіб (акції «На шляху
до милосердя», «Не будь байдужим», «Стати сильним у своїй слабкості»,
«Бібліотека і інклюзія»). Для людей з обмеженими можливостями у
центральній бібліотеці, бібліотеці для дітей, у комп’ютеризованих публічношкільних бібліотеках виділено окреме комп’ютерне місце.
Рекламу ресурсів і послуг бібліотеки здійснюють в соціальних
мережах, що є важливою складовою їх іміджу в інформаційному просторі. На
сторінках оперативно розміщується інформація про нові надходження, цікаві
події, заходи, конкурси, дослідження, факти з життя бібліотек.

На сьогодні по бібліотечній системі, яку я очолюю 2005 року, створено
комфортні умови для користувачів та є належна матеріально-технічна база. За
ці роки приміщення Володимирецької бібліотеки підтримувалося в належному
стані: постійно підтримуються фасад бібліотеки, відділів бібліотеки, коридору.
Здійснена заміна віконних блоків на енергозберігаючі пластикові вікна, заміна
дверей на нові у відділах бібліотеки, придбано сучасні меблі, проведено заміну
світильників.

Щороку проводилися поточні ремонти і в публічно-шкільних
бібліотеках . Бібліотеки з пічним опаленням- щороку забезпечуються дровами.
Поряд з тим є проблеми, які потребують вирішення;
• Оновлення бібліотечних фондів бібліотек. Збільшення репертуару
періодичних видань.
• 100% комп’ютеризація бібліотечних установ, підключення до мережі
Інтернет, оновлення оргтехніки.
• Забезпечення бібліотек сучасним типовим обладнанням.
Векторами роботи бібліотек громади на майбутнє я вважаю:
- виконання державних , обласних, районних програм , що стосуються
розвитку бібліотечної справи;
- впровадження у практику роботи бібліотек інноваційних методів роботи;
- розвиток бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікативних
технологій;
- підтримка творчої ініціативи спеціалістів галузі;
- участь у творчих фестивалях, конкурсах, популяризація книги і читання;
- краєзнавство, збереження історичної пам’яті громади;
- бібліотуризм;
- проектна діяльність;
- фахове навчання спеціалістів.

