Науково-дослідна та методична робота
1. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та надання практичної допомоги на місцях
У 2012 році система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців ЮСП бібліотек
Херсонської області набула розвитку завдяки застосуванню нових форм та методів з
використанням новітніх інформаційних технологій в галузі бібліотечної справи.
Різноманітні форми професійного навчання і самоосвіти сприяли розвитку творчої уяви, професійних здібностей
бібліотечних фахівців і стимулювали їх до впровадження інноваційних бібліотечних ідей.
Успішній діяльності сучасної молодіжної бібліотеки сприяли:
забезпечення доступу до глобального інформаційного простору в умовах
безперервного розвитку інформаційних мереж, пошук найбільш ефективних,
затребуваних моделей і форм бібліотечного обслуговування молоді та
модернізація структурних підрозділів, що обслуговують юнацтво.
Розгляду цих питань був присвячений семінар-практикум
«Трансформація діяльності бібліотек, що обслуговують юнацтво, у
новому інформаційному середовищі», який відбувся 26 червня 2012 р.
і зібрав у Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова
працівників юнацьких структурних підрозділів 14 районних бібліотек
Херсонської області, Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки та
філій Херсонської ЦБС.

У роботі семінару взяла участь начальник управління культури Херсонської облдержадміністрації І.В.Корольова. Увазі
учасників пропонувалися:
• доповідь заступника директора з основної діяльності Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова
Ігнатової Т.Ф. «Сучасна юнацька бібліотека: інноваційна діяльність» представила панораму творчих знахідок бібліотек
Херсонщини, України і Росії у роботі з юнацтвом та визначила найбільш перспективні напрями трансформації їхньої
діяльності
• знайшли відгук у бібліотечних фахівців області нові ідеї,
спрямовані на модернізацію сучасної молодіжної бібліотеки,
які озвучила у методичних порадах завідуюча науковометодичним відділом Тарадименко І.І.
• майстер-клас представника програми «Бібліоміст» Ямщикової
Л.Г. «Використання Web 2.0 у сучасних бібліотеках для
молоді» допоміг бібліотекарям зрозуміти для себе зміст
понять сайт і блог та розширити навички спілкування у
соціальних мережах
• обмін досвідом у форматі «печа-куча» щодо інформаційнокомунікативних технологій як ресурсу для залучення сучасного
молодого користувача та просування книги і читання
• інформація бібліотекаря бібліотеки-філії №3 Херсонської
ЦБС «Мультимедійний вербатім як форма інтерактивного
спілкування з молоддю».

Цікавою інтерактивною формою стала «Бібліостіна: знайомство зблизька».
Представники бібліотек Херсонщини, презентуючи візитівки-плакати своїх бібліотек,
сформулювали творче кредо у роботі з молоддю та поділилися власними знахідками.15
яскравих візитівок-плакатів перетворили «Бібліостіну» у куточок, який привертав увагу
учасників семінару.
Семінар показав, що інформаційні технології, в тому числі і Веб 2.0, стрімко
увійшли у життя бібліотек і стали однією з основних складових модернізації діяльності
юнацьких структурних підрозділів бібліотек області.
Підведення підсумків семінару та коментарі на «Бібліостіні» засвідчили зростання
професійної компетентності бібліотекарів та їхню зацікавленість у подальшій співпраці
щодо створення для молоді комфортного інформаційного середовища у сучасній бібліотеці.
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Інформаційне забезпечення діяльності ЮСП бібліотек області здійснювалося завдяки черговому
випуску
інформдайджесту «На замітку методисту», в якому представлені матеріали щодо трансформації діяльності бібліотек у новому
інформаційному середовищі, а також рекомендації щодо запровадження нових форм роботи з огляду на зміни у суспільстві та
використання сучасних інформаційних технологій у різних напрямах діяльності бібліотек.
Методичне забезпечення діяльності ЮСП бібліотек області з питань обслуговування молоді, а також процесу планування
та звітності здійснювалося за допомогою інформаційних листів щодо:
•
проведення Тижня молодіжної книги
•
участі у створенні путівника «Музейний простір України очима бібліотекаря» із серії «Бережімо все українське»
•
участі бібліотек в українсько-польському конкурсі-вікторині «Ми творимо історію разом»
•
участі у ІІ обласному фестивалі молодіжного читання «Відкрий свою книгу»
•
звітності за 2012 та планування діяльності ЮСП бібліотек області на 2013 рік.
•
просування проекту «Книга мандрує Херсонщиною».
На базі науково-методичного відділу продовжував діяти консультативний пункт «Секрети бібліотечної майстерності».
Фахівці бібліотек різних систем та відомств могли отримати консультативну допомогу з питань інноваційного підходу щодо
бібліотечного обслуговування молоді в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій.
У звітному році у зв’язку з поступовим впровадженням у бібліотеках Херсонської
області новітніх інформаційних технологій та всесвітньої мережі Інтернет система
безперервної бібліотечної освіти набула нової якості.
Вона включала інтерактивні форми, що сприяли професійному зростанню бібліотечних фахівців, які працюють з молоддю:
•
у Великоолександрівській ЦБС у 2012 році методико-бібліографічним відділом була започаткована діяльність Школи
безперервної бібліотечної освіти «Я – професіонал» за окремими модулями, які охоплюють різні напрями бібліотечної
діяльності:
- «Бібліотеки ХХІ століття» (міжрайонний день фахівця «Моделюємо успіх: бібліотека, читач, бібліотекар», день
теорії та практики «Бібліотечне краєзнавство: від традицій до інноваційного пошуку», в програму якого входила скайппрезентація, віртуальна подорож «Найкращими краєзнавчими сайтами та блогами України», скайп-спілкування з
колегами інших бібліотечних систем Херсонської області, творча лабораторія «Іміджеві технології в роботі з
підлітками»);
- «Від простого до складного» (професійна підготовка молодих та новопризначених спеціалістів);
- «Штрихи до портрета сільського бібліотекаря» (науково-дослідна робота на користь розвитку професійних
якостей бібліотечного фахівця сучасності: міні-тест «Творчий потенціал сільського бібліотекаря», анкетування
«Бібліотекар: пошук формули успіху», бліц- інтерв’ю «Я – директор ЦБС»);
- «З комп’ютером на ти» (освоєння новітніх інформаційних технологій на користь бібліотечному обслуговуванню
читачів та підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників);
- «Самоосвіта – основа професійного росту» (підготовка буклетів із серії «В банк бібліотечних ідей»: «Week-end в
Інтернеті», «Школа-скарбничка «Самоцвіт», буклетів із серії «Віртуальний бібліотечний туризм»: маршрут перший
«Бібліотекарю-професіоналу – методичні поради», маршрут другий «У світі професій», маршрут третій «Про все на
світі», маршрут четвертий «Ігри люблять всі на світі»);
- «Бібліoпланета» (участь в фестивалях, конкурсах, грантах та інших заходах);
- «Бібліовізити» (відвідини бібліотек-філій з метою надання методичної та практичної допомоги на місцях).
•

у Голопристанській ЦБС діє безперервне підвищення кваліфікації, що проводиться за програмою «Сходинки успіху»

•

у Цюрупинській ЦБС для молодих бібліотечних працівників впродовж року діяв бібліоклас «Розуміння професії»

•
у Новокаховській ЦБС були проведені майстер-класи «Сільська бібліотека: аспекти оновлення» та «Масова
робота з користувачами з використанням новітніх технологій», на яких фахівці бібліотек Новокаховської ЦБС поділилися
досвідом використання Інтернету та забезпечення інформаційних потреб користувачів різних вікових категорій. Інтерактивними
стали перегляди показових заходів бібліотек-філій з використанням ІКТ.
•

у Н-Воронцовській ЦБС діяла "Методична невідкладна допомога"

•
у Херсонській ЦБС продовжувалась робота бібліотечно–інформаційної біржі «Професіонал», в рамках якої протягом
року було проведено:
- семінар: «Технології Web 2.0 – нові можливості розвитку бібліотечного середовища»
- майстер- класи для різних категорій фахівців «Вдосконалюємо майстерність»
- «Школа молодого бібліотекаря» на теми: «PR в бібліотеці», «Вміння бути публічним: майстерність чи талант» та
«Бібліотечні блоги: їх ведення, впровадження в практику роботи».
Традиційно протягом року діяли «Школи бібліотекаря-початківця» (Білозерська, Голопристанська ЦБС), відбувалися
Дні професійного спілкування «Професія наша – дерзання і пошук, горіння і творчість – усе для людей» (Чаплинська ЦБС) та
«Розповідаємо. Пропонуємо. Обговорюємо» (Бериславська ЦБС) тощо.

2

2 Науково-дослідна робота та поширення нововведень
Участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Патріотизм у розумінні
сучасної молоді» дозволила зробити висновки щодо ставлення молоді до
загальнонаціональної ідеї як об’єднуючого чинника у вихованні патріотизму.
В опитуванні по Херсонській області взяли участь 1474 респонденти – молоді люди віком від 18 до 30 років. Це були
користувачі обласної бібліотеки для юнацтва та юнацьких структурних підрозділів з 11 районів області: Бериславського,
Білозерського, Великолепетиського, Великоолександрівського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського, Каховського,
Новотроїцького, Цюрупинського та Чаплинського.
Проаналізувавши результати соціологічного дослідження, можна зробити висновок, що в молоді Херсонщини все ж таки
проявляється в певній мірі патріотизм: у відчутті пошани до своєї країни, у знанні історичного минулого, активності у громадському
житті свого краю та України в цілому. У цьому не останню роль відіграє сімейне виховання. Але реалії життя дуже негативно
впливають на рівень патріотизму. Результати дослідження розміщено на всеукраїнському сайті – Майдан
http://maidanua.org/2012/08/page/11/ (23.08.2012).
До участі у Всеукраїнському анкетуванні «Привабливість бібліотечної професії» було залучено молодих спеціалістів
ЮСП бібліотек 11 ЦБС області, а саме: Бериславської, Генічеської, Голопристанської, Горностаївської, Іванівської, Каланчацької,
Новокаховської, Нижньосірогозької, Чаплинської, Цюрупинської, Херсонської.
Результати дозволяють зробити висновок, що більшість опитаних нами респондентів усвідомлено підійшли до вибору
професії і значна частина молодих спеціалістів прийшла працювати в бібліотеку через захопленість книгами та за покликанням.
Молодь розуміє соціальну значущість бібліотек у суспільстві, в епоху розвитку новітніх інформаційних технологій як інформаційних
та дозвіллєвих центрів і тому пропонує представити бібліотечну професію як цікаву для молоді роботу та проводити більше акцій,
молодіжних заходів профорієнтаційного характеру.
Більшість респондентів вважають, що для роботи бібліотекарем обов’язково потрібна профільна освіта. Це питання
викликало дебати в нашому колективі, тому на блозі «Методист OBU Херсон» http://metobuks.blogspot.com/ було проведено
анкетування «Чи потрібна профільна освіта для того, щоб працювати в бібліотеці?». Протягом 2 тижнів у ньому взяли участь 24
учасники. Позитивну відповідь дали 83%.
Яскравим святом книги і майданчиком для обмінну досвідом роботи
бібліотекарів став ІІ обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу»,
який відбувся 28 листопада у м. Каховка Херсонської області.
У фестивалі взяли участь представники бібліотечних установ з
13 районів Херсонської області, а саме: Бериславської, Білозерської,
Голопристанської,
Великолепетиської,
Великоолександрівської,
Нововоронцовської, Новокаховської, Новотроїцької, Скадовської,
Херсонської, Цюрупинської, Чаплинської ЦБС та комунальної установи
«Каховська районна об’єднана бібліотека», фахівці з обласної
бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова і обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О.Гончара.
На Ярмарку бібліотечних інноваційних ідей бібліотекарі
презентували нові творчі знахідки 2012 року у справі залучення молоді
до читання.
Загалом на розгляд оргкомітету було подано 15 проектів. Дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів отримали бібліотекарі
Великоолександрівської ЦРБ, комунальної установи "Каховська районна об'єднана бібліотека", юнацької бібліотеки м. Нова Каховка
відповідно. Почесними грамотами та подарунками відзначені бібліотекарі Голопристанської ЦРБ, Скадовської ЦРБ та НовоАсканійської селищної бібліотеки Чаплинської ЦБС. Приз глядацьких симпатій завоювали бібліотекарі Білозерської центральної
районної бібліотеки.
Серед кращих були:
• проект юнацької кафедри Великоолександрівської ЦБС «Літературномолодіжна акція «Замов письменника», щодо підтримки та
просування читання у молодіжне середовище та привернення уваги до
сучасного українського літературного процесу
• проект комунальної установи «Каховська районна
об’єднана
бібліотека» «Книга як пам’ять про війну» розширив уявлення про
можливості сучасної бібліотеки щодо патріотичного виховання молоді
на прикладі героїчного минулого періоду Великої Вітчизняної війни
Каховського
• проект міської юнацької бібліотеки Новокаховської ЦБС «Літературний
клуб «ЛІК», спрямований на розвиток творчих здібностей літературно
обдарованої молоді.
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Фестиваль дав старт новому проекту «Книга мандрує Херсонщиною», заснованому на
принципах буккроссингу. Першою ластівкою стала поетична збірка «Формула Сократа» херсонського
письменника, голови обласної організації НСПУ Василя Загороднюка.
Книгу було зареєстровано на сайті http://bookcrossing.net.ua/, де вона отримала свій
спеціальний код: 321-731465853. Мандрувати книга буде за спеціальним маршрутним листом і
перебувати в кожній ЦБС по 2 тижні. Таким чином вона повинна повернутися восени 2013 року на
наступний ІІІ фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу». В кожній ЦБС бібліотекарі
познайомлять молодіжну аудиторію зі збіркою за допомогою різноманітних заходів, а читачі
залишають свої враження про книгу в імпровізованому альбомі-записнику, який має книга.
Для Інтернет-супроводу книжкової подорожі у кожному пункті робляться відмітки на сайті
http://bookcrossing.net.ua/, а в соціальній мережі Facebook було створено групу «Книга мандрує
Херсонщиною», прихильниками якої стали бібліотечні фахівці Херсонщини та Росії, які працюють з молоддю, студенти ВНЗ (всього
31 особа). Матеріали про перебіг мандрів книги висвітлюються на однойменній сторінці блогу «Методист OBU Херсон».
Протягом грудня 2012 року книга побувала у 3 ЦБС області: комунальному
закладі «Каховська районна об’єднана бібліотека», Великоолександрівській та
Високопільській ЦБС.
Молоді користувачі знайомилися з творчим шляхом Василя Загороднюка
на книжкових виставках однієї книги «Поетичний світ Василя Загороднюка», а з
чудовою поезією «Формули Сократа» – на читаннях по колу та презентаціях.

Журналіст Великоолександрівської районної газети "Жайвір" Юлія
Марецька провела літературне смакування поезії Василя Загороднюка і
написала відгук на книгу свого улюбленого викладача "...Легкі, крилаті рядки,
що випурхують з під пера нашого земляка, чимдуж рвуться у вільний політ,
аби вкотре повідати нам глибинну симфонію українського слова, котре живе,
б'ється, вирує в душі поета." Книга продовжує свою подорож Херсонщиною.

Завдячуючи програмі «Бібліоміст», за сприяння Ради міжнародних наукових досліджень
та обмінів (IREX), Фундації Білла та Мелінди Гейтс (США) в бібліотеках Херсонської області у
звітному році активно запроваджувались новітні інформаційні технології.
Нові комп'ютери з вільним доступом до мережі Інтернет з'явилися у 7 ЦБС Херсонської області: 7 центральних та 23
бібліотеки-філії отримали обладнання від програми «Бібліоміст» в рамках третього раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних
послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» (у кінці 2012 року): Херсонська, Бериславська, Іванівська, Н-Воронцовська,
Н-Каховська, Н-Сірогозька та Чаплинська ЦБС.
Протягом 2012 року набувала більш широкого змісту діяльність Інтернет-центрів бібліотечних закладів Херсонщини:
■ в Н-Воронцовській ЦБС центральна районна бібліотека та Осокорівська, Новоолександрівська і Гаврилівська сільські
бібліотеки завдяки відкриттю Інтернет-центрів мають змогу здійснювати:
• задоволення інформаційних запитів користувачів за допомогою новітніх технологій
• забезпечення користувачів оперативним безкоштовним доступом до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, сприяння
формуванню інформаційної культури
• участь у підготовці, оформленні та випуску друкованої продукції бібліотеки
• навчання користувачів та працівників бібліотеки володінню комп’ютерними технологіями, навичками роботи в мережі
Інтернет
• надання консультативної, методичної та практичної допомоги бібліотекам в організації впровадження новітніх
інформаційних технологій
■ у Чаплинській ЦБС в ЦРБ, центральній районній бібліотеці для дітей, бібліотеці-філії с. Хрестівка та бібліотеці-філії с. ПКостянтинівка до послуг молодих відвідувачів безкоштовний доступ до мережі Інтернет, WI-FI, можливість скористатися
електронною поштою і скайпом, сканування та розпізнавання тексту, ксерокопіювання, збереження інформації на носії, консультації
стосовно пошуку в мережі Інтернет комп'ютерних програм
■ у Н-Каховській ЦБС проведено презентації нових Інтернет-центрів в центральній, Корсунській, Тополівській та юнацькій
міській бібліотеках.
■ у Великоолександрівській ЦБС в Інтернет–центрі центральної бібліотеки проведено велику кількість заходів для молоді,
пов’язаних з Інтернет–ресурсами: віртуальний екскурс «Інтернет для абітурієнта», інформаційна година «Всесвітній день
мережі Інтернет», інтернет-мандрівка «Мальовничі куточки України», віртуальна екскурсія «Найкрасивіші місця нашої
планети», цикл Інтернет- мандрівок «Різдвяні канікули в Інтернеті».
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Протягом року продовжували свою роботу і центри вільного доступу до мережі Інтернет в трьох бібліотеках системи:
Білокриницькій, Борозенській, Малоолександрівській. Цікаво прорекламувала послуги Інтернет-центру бібліотекар
Малоолександрівської бібліотеки-філії Ірина Варивода: створений відеоролик «Бібліотечний простір Великоолександрівщини»
було виставлено на YouTube та подано на обласний конкурс Херсонського регіонального осередку УБА - «Я – бібліотекар».
■ у Білозерській ЦБС в Інтернет-центрі було проведено такі інноваційні заходи для молоді, як: віртуальна імперія
«Острови моїх інтересів», Інтернет-каюта «Я пізнаю світ», міні-дискусія «Феномен «віртуальної» культури», гра-подорож
«Підкорюємо Інтернет-простір», день інформації «Пізнання починається зі здивування», інтелект-кафе «На глибинах і мілинах
інформаційної повені»
■ в КУ КРОБ візитною карткою Інтернет-центру залишався веб-сайт бібліотеки www.kcrb.com.ua. До послуг користувачів:
бібліотечні новини, інформаційний бюлетень нових надходжень, віртуальні виставки, відомості про визначних людей Каховщини.
Інтернет-центр надає постійну допомогу в підготовці і проведені різноманітних масових заходів для молоді: веб-панорама
«Краще за дискотеки – віртуальні бібліотеки», віртуальна екскурсія «На допомогу абітурієнту», он-лайн географія основних ВНЗ
Херсонщини, віртуальна прогулянка «Футбольний уік-енд», година профорієнтації «Вибір професії за допомогою Інтернет»,
урок-подорож «У лабіринті світу фарб» (веб-ресурси картинних галерей світу), веб-прогулянка «Чудеса Каховки», віртуальний
бібліографічний квест за сторінками періодичних видань «Мой компьютер», «Компьютер», «Домашний ПК».
■ у Каланчацькій ЦБС завдяки Інтернет-центру центральна бібліотека взяла участь у всеукраїнських та міжнародних
акціях, проектах та конкурсах, одержала перемогу в 6 проектах, які принесли їй світове визнання. Це шість грантів, які значно
покращили матеріально-технічне становище бібліотеки, відкрили вихід у світовий інформаційний простір.
■ у Голопристанській ЦБС завдяки відкриттю Інтернет-центрів у Старозбур′ївській та Великокардашинській бібліотекахфіліях покращується їх позитивний імідж серед сільських громад, збільшився потенціал бібліотек в наданні різноманітної
інформації і підвищився рівень обслуговування користувачів
■ у Херсонській ЦБС на сайті http://cls.ks.ua протягом року поповнювались повнотекстові електронні бази даних:
«Методична служба ХЦБС», «Бібліографічна студія», БД «Національно-культурні громади Херсонщини», «Екологія Херсонщини»,
«Періодичні видання».
Продовжувалась робота виділеного каналу Інтернет, обслуговування
локальних користувачів. У звітному році в локальну систему ЦБС, з метою
створення єдиного інформаційного простору, було включено 10 бібліотек-філій.
В Інтернет-центрі для різновікової аудиторії користувачів і бібліотекарів
пройшов День Інтернету. Складовою частиною якого став бібліотечний
квест «Книга там, де молодь» з використанням QR-кодів, SMS-естафети.
Разом з «Центром сприяння інформаційним технологіям» в рамках
проекту «Інформаційний простір Херсонщини — місток до громадянського
суспільства» провели підсумок Конкурсу громадських журналістів-блогерів.
Переможцем став студент Херсонського державного університету, організатор
першої в Херсоні конференції користувачів соціальної мережі мікро-блогів Twitter
(https://twitter.com/DearOldAndrew) Андрій Козлов.
Активізувалась діяльність бібліотек щодо використання соціальних сервісів Web 2.0 ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир,
Twitter, Friendfeed, YouTube та Slideshare з метою просування інформації про свою діяльність, для реклами бібліотек та їх послуг,
залучення нових читачів, у тому числі і віртуальних. Група «Бібліотекарі Херсонщини» у мережі Facebook активно
використовувалася для обміну досвідом та інформацією у професійній сфері.
Протягом року в бібліотеках Херсонщини продовжували діяти та
створювалися нові ресурси – бібліотечні блоги, на яких оперативно розміщувалась
інформація, фото та відео матеріали про діяльність книгозбірень.
З метою популяризації методичної діяльності бібліотеки, підвищення кваліфікації, надання методичної допомоги ЮСП
бібліотек Херсонської області та обміну інноваційним бібліотечним досвідом у роботі з юнацтвом та молоддю в жовтні 2012 року
науково-методичним відділом нашої бібліотеки було створено новий інформаційний сервіс – блог науково-методичного відділу
обласної бібліотеки для юнацтва імені Б.Лавреньова «Методист OBU Херсон» - http://metobuks.blogspot.com/. Матеріали, подані
на блозі, знайшли позитивний відгук серед бібліотечних фахівців як Херсонщини, так і інших регіонів України, а також зарубіжних
колег.
У 2012 році створено також 7 бібліотечних блогів у 5 ЦБС Херсонської області, а саме:
у Великоолександрівській ЦБС: «Відкрий для себе Великоолександрівщину» - http://volexandrbible.blogspot.com/
у Каланчацькій ЦБС: «Каланчак Літературний» - http://kalanchaksk.blogspot.com
у Скадовській ЦБС: «Комунальний заклад «Скадовська ЦБС» - http://biblioskad.blogspot.com/
у Херсонській ЦБС: блоги бібліотек-філій:
№13 - http://mybiblioteka.blox.ua/html
№14 - http://ks14lib.blogspot.com/
№19 - http://biblioteka19.blogspot.com/
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Продовжували свою діяльність 11 блогів 4 ЦБС, а саме:
в Білозерській ЦБС:
«Блог Білозерської ЦБС» - http://bilozerkacbs.blogspot.com/
«Інгулецька бібліотека» - http://ingulez-lib.blogspot.com/
«Киселівська сільська бібліотека» - http://kislib.blog.net.ua/
«Музиківська сільська бібліотека» - http://muz-lib1920.blogspot.com/
«Токарівська бібліотека» - http://tokarivka-lib.blogspot.com/
«Чорнобаївська сільська ббліотека» - http://chernobaevka.blogspot.com/
в Каланчацькій ЦБС:
блог центральної районної бібліотеки - http://kalanchakcbs.blogspot.com
блог Новопавлівської бібліотеки-філії - http://novopavlivka.blogspot.com/
в КУ КРОБ:
«Каховщина бібліотечна» - http://kaxovbib.blogspot.com/
«Книжкова скарбниця». Блог Волинської с/б КУ КРОБ - http://volunbibl.blogspot.com/
в Н-Каховській ЦБС:
«Нова Каховка бібліотечна» - http://cbsnkah.blogspot.com/
До ЄВРО-2012 ЮСП бібліотек Херсонщини взяли участь у проекті ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва» за
підтримки Посольства Польщі в Україні та польської громади України - українсько-польському конкурсі-вікторині «МИ ТВОРИМО
ІСТОРІЮ РАЗОМ» на знання історії спорту ХХ століття. Приємно, що серед переможців і наш 15-річний земляк - учень Н-Троїцької
гімназії Дмитро Голобородько.
У зв’язку з тим, що 2012 рік в Україні було оголошено Роком культури та відродження музеїв, ЮСП бібліотек
Херсонської області долучилися до створення путівника „Музейний простір України очима бібліотекаря” з серії „Бережімо
все українське”.
У проекті ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва» взяли участь бібліотеки Білозерської, Голопристанської,
Іванівської, Новокаховської, Скадовської, Цюрупинської ЦБС та Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова.
3 Організація мережі юнацьких структурних підрозділів
За звітний рік мережа ЮСП бібліотек Херсонської області збереглася, за винятком юнацьких груп у сільській місцевості.
Зменшилася кількість юнацьких груп у деяких філіях Новокаховської, Великолепетиської, Великоолександрівської.
Верхньорогачицької, Високопільської, Новотроїцької ЦБС. І, навпаки, збільшилась у деяких сільських філіях Білозерської, НСірогозької, Н-Воронцовської, Скадовської ЦБС.
Загалом кількість груп складає 395, що у порівнянні з минулим роком на 4 менше. Зменшення кількості юнацьких груп у
сільських філіях пояснюється зменшенням населення даної категорії у сільській місцевості. У Н-Каховській, Високопільській та
Цюрупинській ЦБС у зв’язку з реорганізацією структури системи (за рішенням місцевих органів влади) ліквідовано 4 бібліотеки-філії:
Н-Каховська – 2, Високопільська – 1, Цюрупинська – 1. Мають юнацькі групи також: обласна універсальної наукова бібліотека ім.
О.Гончара. та обласна дитяча бібліотека.
На 01.01.2013 року мережа ЮСП бібліотек Херсонської області налічує 432 підрозділи, а саме: 1 обласна бібліотека, 4
бібліотеки-філії (2 - Херсонська, 1 - Новокаховська, 1 - Генічеська ЦБС), 1 - юнацький відділ (Херсонська ЦБС), 10 юнацьких
абонементів (1 - Херсонська, 1 - Новокаховська, 1 - Білозерська, 1 - Бериславська, 1 - Голопристанська, 1 - Каланчацька, 1 Нижньосірогозька, 1 - Новотроїцька, 1 - Скадовська ЦБС, 1 - КУ КРОБ), 21 юнацька кафедра, 395 юнацьких груп.
Загальна кількість користувачів юнацького віку в порівнянні з минулим роком зменшилась на 5.45 тис. і склала 101.5 тис.
осіб у зв’язку зі зменшенням кількості жителів юнацького віку.
Відбулися незначні зміни у кадровому складі бібліотечних фахівців ЮСП. У бібліотеках Херсонської області у 2012 році
працювало 516 чол., з них вищу повну фахову освіту мають лише 42 чол., базову вищу - 272. Стаж понад 20 років – 214 чол., від
10 до 20 років – 116. Збільшилася кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого часу - 280 чол., що складає
54.3% від загальної кількості.
Якість кадрового складу фахівців, які працюють з молоддю, залишається на задовільному рівні. Спостерігається поступове
оновлення бібліотечних кадрів області за рахунок молоді, яка підвищує свій професійний рівень у фахових навчальних закладах
різного рівня.
Минулий рік позначився покращанням технічного оснащення бібліотек області і
все більш широким запровадженням новітніх технологій у практику діяльності юнацьких
структурних підрозділів.
Загалом на 01.01.2012 року бібліотеки мали: комп’ютери - 397, мультимедійне обладнання - 142 , копіювальна техніка -192,
у т.ч. за 2012 рік придбано комп’ютерів - 107, копіювальної техніки - 27.
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16

2
8
4
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Магнітофон

Муз. центр

телевізор

6

2
23

2
9
8
3

1
2

3

1

3

1

2

27

1

1
1
7
4
5
1

Ламінатор

68
14
12
4
1
2
1
1
2
4
1
2
3
5
1
1
2
1
5
1

сканер

ксерокс

принтер
16
15
4

Телефакс

54
24
43
1

Аудіовізуальна техніка

Фотоапарати

118
24
39
12
1
19
1
1
3
18
1
16
26
28
16
16
3
19
17
19

Копіювальна техніка

DVD

Херсонська
Новокаховська
Білозерська
Бериславська
Великолепетиська
Великоолександрівська
Великорогачицька
Високопільська
Генічеська
Голопристанська
Горностаївська
Іванівська
Каланчацька
КУ КРОБ
Нижньосірогозька
Нововоронцовська
Новотроїцька
Скадовська
Цюрупинська
Чаплинська

Мультимедіа

ЦБС

ПК

До мережі Інтернет загалом підключено 289 комп’ютерів з них: 51 - Херсонська ЦБС, 15 - Новокаховська ЦБС, 12 –
Бериславська, 25 - Білозерська, 18 - Великоолександрівська,10 - Голопристанська, 1 - Горностаївська, 15- Іванівська, 25 Каланчацька, 34 - КУ КРОБ, 17 - Скадовська, 20- Н-Сірогозька, 15 - Н-Воронцовська, 31 - Чаплинська ЦБС, у т.ч. у 2012 році – 102
машини: 15 – Херсонська, 15 - Н-Каховська,12 – Бериславська, 15 – Іванівська, 15 – Н-Сірогозька, 15 – Н-Воронцовська, 15 –
Чаплинська ЦБС.
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У межах програми «Бібліоміст» бібліотеки Херсонської, Н-Каховської, Бериславської, Іванівської, Н-Воронцовської,
Н-Сірогозької та Чаплинської ЦБС за рахунок підтримки місцевої влади значно покращили свій матеріально-технічний стан:
• у Бериславській ЦБС ЦРБ, ЦДБ та сільські бібліотеки-філії: Зміївська та Одрадокам’янська отримали 12 комп’ютерів з
відеокамерами, навушниками та ліцензійним програмним забезпеченням, принтери та копіювальну техніку. Завдяки
бібліотекарям громада отримала інвестиції у розмірі 100 тисяч грн. на сучасні інформаційні центри, які розпочали роботу у
грудні 2012 року. У звітному році до мережі Інтернет було підключено ще 5 комп’ютерів для користувачів у ЦРБ
• у Нижньосірогозькій
ЦБС центральна районна бібліотека та Верхньосірогозька,
Новоолександрівська,
Нижньоторгаївська сільські бібліотеки-філії отримали у рамках проекту набір обладнання для організації безкоштовного
доступу до Інтернету для користувачів бібліотек: 15 комп’ютерів з програмним забезпеченням, 4 принтери, 4 сканери та 4
набори мережевого обладнання. В цих бібліотеках зроблено ремонт окремих приміщень, модернізовано електромережу,
замінено електропроводку, вставлені металеві двері, придбані сучасні меблі, електрообігрівачі для обігрівання приміщення
• в Чаплинській ЦБС на абонементі центральної бібліотеки встановили сучасні скляні вітражі, на вікнах встановлено ажурні
решітки, сучасні жалюзі, проведено сучасне освітлення, зроблено косметичний ремонт приміщень бібліотеки. Придбали нові
меблі: дві кафедри, столи під комп'ютери, офісні стільці, нові столи і стільці. В П-Костянтинівській та Хрестівській сільських
бібліотеках за рахунок сільських рад придбано нові столи та стільці, зроблено ремонт, модернізовано електромережу. В
поточному році в Іллінській бібліотеці-філії закінчено ремонт, використано 50 тисяч гривень з районного бюджету. В
Хлібодарівській бібліотеці-філії за рахунок сільської ради зроблено ремонт. В Строганівці відремонтовано покрівлю
приміщення будинку культури, де знаходиться і сільська бібліотека, за рахунок районного бюджету.
Протягом 2012 року були здійснені капітальні та поточні ремонти в ЮСП бібліотек Білозерської, Генічеської,
Голопристанської, Каланчацької, КУ КРОБ, Новокаховської, Нововоронцовскої, Скадовської, Цюрупинської, Херсонської ЦБС. В
Цюрупинській ЦБС встановлено автономне опалення (котел на вугіллі) у Великокопанівській для дорослих та Великокопанівській
для дітей сільських бібліотеках.
Разом з тим, матеріально-технічний стан багатьох сільських бібліотек Великолепетиської, Верхньорогачицької,
Високопільської, Генічеської, Горностаївської, Каланчацької та Новотроїцької ЦБС області хоча і покращився порівняно з минулим
роком, залишається в незадовільному стані: 60% приміщень бібліотек потребують ремонтів, заміни меблів і застарілого
обладнання. Болючим є питання опалення приміщень сільських бібліотек: тільки 30% бібліотек опалюються в осінньо-зимовий
період.
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