ЗВІТ
Рівненської державної обласної бібліотеки
за 2006 рік

Рівненська державна обласна бібліотека як обласна книгозбірня
району в 2006 році виконувала основні свої функції: формувала, зберігала та
ефективно використовувала інформаційні ресурси, які сприяли розвитку
економічного та господарського потенціалу країни, інтелектуальному і
моральному збагаченню, духовному зростанню кожної особистості.
Забезпечувала комунікацію і загальнодоступність до електронних та
паперових інформаційно-документальних ресурсів бібліотеки та світових
інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.
Користувачі бібліотеки. У звітному році бібліотекою було:
o зареєстровано користувачів
- 12068
o обслужено користувачів
- 42291
o видано документів
- 834100
o відвідало бібліотеку
- 159817 разів
Обслужено 13 користувачів через міжбібліотечний абонемент.
Замовлено ними 34 документа, надійшло з бібліотек України 19 видань.
В 2006 році кількісний склад обслужених користувачів майже не
змінився у порівнянні із попереднім роком і це на 6700 більше, ніж
передбачено планом роботи. Перевиконані показники з книговидачі на 77
тис. документів та відвідування користувачів на 29.3 тис. разів.
Щодо якісного складу користувачі книгозбірні за категоріями
визначились таким чином:
o науковці та фахівці різного роду занять становлять
- 11.57 тис. -27.8%
o студенти та учнівська молодь
- 24.42 тис.- 58.8%
o робітники
- 0.78 тис.- 1.9%
- 3.77 тис. – 4.2%
o службовці
o інші читачі
- 7.60 тис. - 7,3 %
За освітнім рівнем користувачі бібліотеки становлять:
o 7.78 тис. (18.7%)
- з вищою освітою
o 10.06 тис. (22.5%)
- з незакінченою вищою освітою;
o 3.22 тис. (7.8%)
- з середньою спеціальною освітою
o 18.93 тис. (45.6%)
- з середньою освітою;
o 2.30 тис. (5.4%)
- з незакінченою середньою освітою.
Формування та зберігання документних ресурсів. Формування
фонду бібліотеки протягом 2006 року здійснювалося за бюджетні кошти
відповідно до визначеного кошторису, коштів, отриманих від господарської
діяльності та завдяки дарункам від різних установ, організацій, та фондів.
Впродовж 2006 року в бібліотеку надійшло 7793 прим. документів.
З них:
 5583 книг і брошур;
 5 прим. нот;
 29 CD;
 3 відеокасети;
 2173 періодичних видань.
Кількість отриманих назв становить 3472 одиниці.
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За бюджетні кошти отримано 522 книги на суму 19 тис. грн.
Передплачено періодичних видань на суму 34 тис. грн. Із коштів від платної
діяльності на придбання бібліотечного фонду (книги, періодика) було
виділено 11875 грн.
Формування фонду бібліотеки у тематичному аспекті визначилось
пріоритетами складу користувачів за категоріями, їх запитами, суспільнозначимою та науковою цінністю видань з економіки, права, історії,
соціології, культури, художньої літератури, а також видань з питань техніки.
Основними джерелами комплектування були:
 Обов’язковий місцевий прим.
– 628 прим.
 Фірма „Періодика”
– 2173 прим.
 Книготорговельні організації:
- Видавництво “Знання”, Фірма “Кондор”,
книгарні „Слово”, „Знання”, Видавництва
„КНЕУ”, „Твердиня” та інші
- 620 прим
 Українська аудіокнига
- 21 прим.
 Держзамовлення
- 1337 прим.
 Видання бібліотек
- 63 прим.
 Взамін загублених читачами
– 364 прим.
 Видання Інформцентру з питань
культури і мистецтва
– 56 прим.
 Книгообмін
- 39 прим.
 Дарунки від установ та фізичних осіб
– 2202 прим.
 Обмінні фонди
– 602 прим
Ефективною була робота щодо поповнення фонду краєзнавчими
документами. У 2005 році їх надійшло 492 прим., в 2006 році – 628 прим.
Крім того, окремі видання (82 книги) представлені в базі даних повними
текстами на веб-сторінці РДОБ http://libr.rv.ua.
Завдяки обмінно-резервним фондам Національної парламентської
бібліотеки України та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
бібліотека придбала понад 600 видань. Значну кількість видань бібліотека
отримала як дарунки від установ, організацій та фізичних осіб. Серед яких
слід назвати: Наукове Товариство імені Тараса Шевченка, Українська
Видавнича Спілка, Інститут Дослідів Волині, Центр сучасних освітніх
технологій, Українська діаспора із Бразилії, обласне товариство „Просвіта”,
Українсько-американський доброчинний Фонд „Сейбр-світло”, Посольство
США в Україні та інші.
З новими надходженнями користувачів книгозбірні
знайомили виставки „Новини літератури”, каталог щорічних
надходжень „Книга Рівненщини – 2005”, „Зведений каталог
періодичних видань, передплачених бібліотеками міста”.
Впродовж року відділами бібліотеки проводилась
значна робота по упорядкуванню документ них ресурсів,
забезпечувалася доступність та надійне зберігання бібліотечного фонду.
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o Була проведена планова перевірка наявності документів у секторі
нотних видань і кінофотофонодокументів (12336 одиниць фонду), розпочато
перевірку фонду у відділі абонемента (67100 одиниць фонду).
o Вилучено із депозитарного фонду 1000 документів і передано в
обмінно-резервний фонд.
o Проведена перевірка правильності розстановки фонду (352 тис.
документів).
o Структурними підрозділами передано у відділ використання і
зберігання документного фонду 33533 книги, 2295 журналів, 204 назви газет.
o Регулярно проводились заходи щодо дотримання санітарногігієнічних норм зберігання документів в книгосховищі та відділі
фондоутримувачів.
o Здійснювалися заходи щодо своєчасного повернення документів,
одержаних відділами у тимчасове користування з основного книгосховища
та користувачами відділу абонементу.
o Здійснено поточний ремонт документів та оправу з елементами
реставрації (2410 одиниць фонду).
Вилучено із бібліотечного фонду 8762 прим. документів. З них:
передано в обмінно-резервний фонд 3604 прим., списано як застарілі за
змістом і зношені – 4842 прим., загублені користувачами – 316 прим.
На 1.01.07 р. фонд бібліотеки становить 586.33 тис. примірників
документів.
Створення і розкриття документних та інформаційних ресурсів.
Інформатизація. Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки було
подальше створення і розкриття інформаційного потенціалу книгозбірні, яке
здійснювалося на принципах повноти та оперативності відображення
інформації, всебічного задоволення інформаційних потреб користувачів –
науковців, фахівців різного роду занять, студентів, багатоаспектного
висвітлення і розкриття документ них фондів як традиційні так і в
електронній формах. На основі удосконалення автоматизованої системи
ІРБІС відділами бібліотеки поповнювались і поновились бази даних:
¾
БД „Електронний каталог”
поповнився на 2637 бібліографічними записами і становить - 41700 позицій;
¾
БД „Краєзнавство” відповідно
- 5820 - 19128 ;
¾
БД „Електронний каталог видань
іноземними мовами”
- 649 - 1935;
¾
БД „Систематична картотека статей” - 35570 - 232070
записів;
¾
БД „Картотека статей іноземними
мовами”
- 1054 - 4548 ;
Загалом усі БД поповнилися на 45730 бібліографічними записами.
Впродовж року приділялась належна увага веденню традиційних
карткових каталогів і картотек.
 Систематична картотека статей поповнилася на 38770
карток;
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 Довідково-бібліографічний
апарат відділу
обслуговування
документами іноземними мовами (алфавітний і систематичний каталоги,
тематичні картотеки) – 1545 картками:
 Довідково-бібліографічний
апарат відділу
обслуговування
документами з мистецтва – 530 картками;
 Зведений систематичний краєзнавчий
каталог
і
каталог
місцевих видань – 5820 картками;
Збільшення кількості аналітичної інформації виникала за рахунок
розкриття наукових збірників, видань, що продовжуються, збільшеного
масиву періодичних видань (журналів та газет). У звітному році було
відредаговано, поновлено картки і замінено роздільники в алфавітному
читацькому каталозі у 160 ящиках.
Відредаговано базу даних Типового каталогу навчальної літератури
на 2006-2007 роки.
З метою забезпечення мобільності традиційної систематичної
картотеки
статей
проведена
редакція
50000
записів
розділу
„Літературознавство”, вилучено понад 1000 карток, які містили застарілу
інформацію. Відкрито ряд нових тематичних рубрик. Постійно
здійснювалася редакція бази даних Систематичної картотеки статей,
відредаговано предметний перелік рубрик та перелік назв описів статей на
основі АБІС ІРБІС. Заслуговує на увагу робота по створенню авторитетного
файлу предметних рубрик,
що дозволяла уніфікувати
роботу по
систематизації документів, що зокрема позитивно впливає на якість обробки
інформації.
Продовжувалася робота над редагуванням окремих розділів
(„Мистецтво”, Культура” ) Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу
(3200 карток). Відредаговано предметний рубрикатор БД „Краєзнавство”
(букви А-С).
Систематично поповнювалась БД „Обласна Рада”, її інформація
зберігається на СD. Впродовж року поповнювалася БД „Ліга. Закон”.
Кількість документів, а це: закони України, постанови Верховної Ради
України, Укази і розпорядження Президента України, постанови,
розпорядження декрети Кабінету Міністрів України, документи міністерств
і відомств, що підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції та інші БД в
тематичному аспекті, зросла на 54094 документів, і загальна кількість їх на
кінець року становить 460 тис.
Продовжувалася робота по актуалізації та
наповненню змісту Регіонального інформаційного
порталу
„Рівненщина”
–
http://irp.rv.ua,
підтримувалися основні та допоміжні сервіси,
проводився
моніторинг
контенту
порталу,
вироблялися рекомендації щодо його поновлення та
зміни окремих розділів. Для цього були виконані наступні роботи:

проводився відбір документів, їх сканування, редагування,
форматування, бібліографічний опис для повнотекстових сторінок у розділ
порталу „Тематичні рубрики”;
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були створені інформаційні документи для наповнення
„Тематичних розділів” – Товари і послуги; Будівництво; Дизайн та
оформлення приміщень; Товари для дому; Побутова техніка; Господарчі
товари; Побутова техніка; Сантехніка; Комп’ютери і комплектуючи;
Консалтинг; Аудит; Поліграфічні послуги; Юридичні консультації;
Автомобілі - продаж; Автосервіс; Автомобільні перевезення; Засоби масової
інформації та ін. – 149 документів.
 було відскановано, відформатовано 54 графічних зображень для
опублікування у розділ порталу „Фотогалерея” – Культура; Театри; Художні
промисли; Фотогалерея м. Рівне;
 здійснено відбір ресурсів з Інтернет та інших джерел з метою
виявлення сайтів для створення каталогу веб-ресурсів, опис та їх розміщення
у розділі Порталу „Каталог ресурсів”. А саме: Адміністративнотериторіальний устрій; Видатні діячі регіону; Інтернет – ЗМІ; Пам’ятки та
пам’ятні місця; Освіта; Товари; Послуги; Транспорт; Туризм; Дозвілля,
розваги. Всього було створено 258 веб-сайтів;
 зроблено пошук і відібрано для опублікування інформації у
розділі порталу „Новини” – 1138 документів.
Продовжувалась реєстрація та розміщення посилань на портал у
всесвітніх пошукових системах та каталогах згідно індексу цитування
проведеного пошуковою системою Yandex – 142.
Налагоджувалися зв’язки з Рівненськими Інтернет-проектами та
проводився пошук нових партнерів для співпраці у цій галузі, зокрема в
обміні банерами. Внаслідок цієї співпраці був проведений обмін банерами з
12-ма партнерами: Рівненська обласна адміністрація; Видавничий Дім
„ОГО”, Рівненською міською радою, Газета „Рівне вечірнє”, Рівненська
Торгово-Промислова Палата та ін.
Важливу роль у забезпеченні доступу до електронних ресурсів
бібліотеки, популяризації її послуг, інформаційномасових заходів, висвітлення напрямків і змісту
роботи книгозбірні відіграв веб-сайт бібліотеки
Впродовж
року
бібліотека
(http://libr.rv.ua).
пропонувала віртуальним користувачам веб-сайту
такі модулі:
 про бібліотеку;
 корпоративне
 бібліотекарю;
об’єднання;
 бібліотеки краю;
 електронні каталоги;
 сервіси;
 ресурси;
 контакти;
 проекти;
 корисні сайти.
На головній сторінці сайту в розділі „Анонс подій”. Один раз на
місяць виставлялася інформація про масові заходи РДОБ. У розділі „Новини”
подавалися щоденно відомості про події, інформаційно-масові заходи, що
відбувалися в бібліотеці. У звітному році була проведена реконструкція
„Віртуальної довідки” з вводом в дію нового сервісу „Пошук”. Було
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удосконалено модуль „Опитування”. Створено „Фотогалерею” про історичні
пам’ятні місця та сучасний архітектурний вигляд міста Рівне.
Впродовж року значно активізувалася робота по створенню
віртуальних виставок, які були розміщенні на модулі „Ресурси” веб-сайту
бібліотеки. Було представлено 9 віртуальних тематичних виставок, зокрема:
 „Поетка вогняних меж”: До 100-річчя від дня народження
Олени Теліги;
 „Іван Франко”: До 150-річчя від дня народження;
 „Українська Першокнига”: До 445-річчя Пересопницького
Євангелія;
 „Зійшлися тут епохи і світи”: До 100-річчя від часу
заснування першого музею в м. Рівне;
 „Написано життям, а не уявою”: До 100-річчя з дня
народження письменника Бориса Шведа;
 „Берестечко: наша пам’ять, наша слава”: До 355-річниці
битви під Берестечком;
 „Острозька Біблія – скарб української науки і культури”: До
425- річчя написання Острозької Біблії;
 „На сторожі рідного краю”: До 70-річчя від дня народження
Григорія Дем’янчука.
Продовжувалась робота по формуванню віртуальної бібліотеки
краєзнавчої книги, яка розміщена на веб-сайті бібліотеки на модулі
„Ресурси” у розділі „Книги”. Протягом року ця колекція поповнилась 82
книгами і налічує 107 видань. З кожним автором, який подав електронну
версію книги, був укладений авторський договір на дозвіл використання і
виставлення в Інтернеті його твору.
Сектор краєзнавчої літератури та бібліографії підготовлено поточні
бібліографічні покажчики „Новини краєзнавчої літератури” за І, ІІ, ІІІ, ІV
квартали 2006 року, „Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини
на 2007 рік”, а також „Календар знаменних і пам’ятних дат на 2007 рік”.
Виробничими відділами бібліотеки були підготовлені поточні
щоквартальні списки літератури „Нова література з питань економіки,
програмування, екології”, „Новини сільськогосподарської літератури”.
Для користувачів бібліотеки та області підготовлено і розповсюджено
тематичні дайджести із серії „Агроінформ”:
o „Зразковий виноградник”;
o „Вирощування товарної риби”;
o „Свинарство: корми, відгодівля”.
Використання та забезпечення доступу до інформаційних
ресурсів. У 2006 році бібліотека намагалася максимально задовольнити
потреби користувачів інформацією, забезпечувала вільний доступ до неї,
розширювала спектр довідково-бібліографічних та інформаційних послуг.
Використовуючи традиційні каталоги і картотеки користувачам було надано
довідок в режимі „запит-відповідь” різних типів більше 24 тис., в т.ч. з
використанням ЕБД біля 3 тис. Для віддалених користувачів через віртуальну
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довідку, розміщену на веб-сайті бібліотеки, було надано 2273 довідки.
Надавались індивідуальні консультації з пошуку інформації в мережі
Інтернет для 1940 користувачам.
Загалом консультацій та бесід з використанням довідковобібліографічного апарату відділів „Регіонального інформаційного центру”,
обслуговування користувачів документами іноземними мовами та
документами з мистецтвами було надано близько 17650.
Правовою базою даних „Ліга. Закон” скористались 311
користувачів.
Впродовж року великим попитом користувався веб-сайт бібліотеки
(http://libr.rv.ua). За звітний рік до веб-сайту бібліотеки звернулося 51700
відвідувачів, які переглянули 161500 сторінок.
Вивчення відвідувань „Регіонального інформаційного порталу
„Рівненщина” (http://irp.rv.ua) показав, що його інформаційними ресурсами
скористалось 43720 користувачів, які переглянули 200960 сторінок. Ці
показники майже втричі перевищують дані за попередній рік.
У звітному році продовжувалась робота з інформаційного
забезпечення культурно-мистецької галузі. Бібліотека продовжувала
збирати, узагальнювати та розповсюджувати інформацію з питань
культурного та мистецького життя області. Було підготовлено:
¾ 24 повідомлення на веб-сторінку облдержадміністрації у розділ
„Новини”, „Культура”;
¾ щотижнева інформація про культурне і мистецьке життя області
на сторінках періодичних видань з копіями статей на окремі публікації;
¾ 12 „Довідок про культурне життя області” для Інформцентру з
питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки
України;
¾ 12 списків літератури „Переліку статей з питань роботи закладів
культури і мистецтва на сторінках періодики”.
Інформаційне обслуговування науковців та фахівців галузі культури
і мистецтва впродовж року здійснювалось як в індивідуальному режимі так і
комплексними формами групового та масового інформування. Серед
абонентів були виділені викладачі та вчителі Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненського інституту
слов’янозавства, інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету, Рівненського факультету державної академії керівних кадрів
культури і мистецтва, фахівці Рівненського обласного краєзнавчого музею,
обласного
центру
народної
творчості,
управління
культури
облдержадміністрації, обласного академічного музично-драматичного
театру, районних та сільських Будинків культури. Для них були організовані
Дні спеціаліста, Дні інформації, перегляди літератури про нові надходження
з питань мистецтвознавства, методики викладання образотворчого
мистецтва, про „Авангардне мистецтво України”, „Декоративно-ужиткове
мистецтво: традиції та новації”, „Шоу-програми для організації дозвілля
різних категорій населення та ін.”
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Інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації
(ВРІ) здійснювалося за такими темами: „Історія музеїв України та нашого
краю”, „Розвиток та інноваційні процеси в бібліотечній галузі”, „Діяльність
шкіл естетичного виховання” тощо.
В 2006 році приділялась певна увага для інформаційного
забезпечення навчальних закладів міста, окремих управлінських та
виробничих структур згідно договорів про співпрацю, серед яких слід
назвати:
o Рівненська філія „Європейського університету”;
o Рівненський технікум технології та дизайну НУВГП;
o Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного
університету;
o Рівненський аграрний коледж;
o Рівненська філія Державної Академії статистики, обліку та
аудиту Держкомстату України;
o Рівненський обласний навчальний Центр АПК;
o Рівненська обласна навчальна сільськогосподарська станція.
Використовуючи ЕБД власних інформаційних ресурсів для
вищезазначених абонентів були підготовлені щоквартальні інформаційні
списки літератури „Новини сільськогосподарської літератури”, „Нова
література з питань економіки, програмування, екології”, в яких подані
окремо визначені теми (40 тем): Банківська справа, Ринкова економіка,
Зовнішньоекономічна
діяльність,
Екологічна
безпека,
Маркетинг,
Менеджмент; Економічні та виробничі питання сільськогосподарського
виробництва.
Для науковців та фахівців вищезазначених установ організовувались
Дні інформації, перегляди літератури, надавалася індивідуальна інформація
з таких тем: „Охорона і раціональне використання ґрунтів”, „Зональна
система обробітку ґрунту та раціональне використання земель”,
„Особливості формування урожаю зернобобових культур в умовах західного
Лісостепу”, „Ефективність інвестицій аграрних підприємств”, „Банківська
справа, грошовий обіг, гроші і кредит”, „Мови програмування, комп’ютерні
мережі” , „Екологічна безпека харчових продуктів” та ін.
Всього впродовж року було надано більше 200 інформацій 25-ти
абонентам індивідуальної та групової інформації.
Соціокультурна діяльність.
Розвиток партнерства і співробітництва, підтримка позитивного
іміджу бібліотеки. Протягом року бібліотекою підтримувались існуючі і
налагоджувались ділові партнерські стосунки з: Посольством США в
Україні, Британською Радою, Консульством Республіки Польща (м. Луцьк),
Фондом „Відродження”, Українською бібліотечною Асоціацією; органами
місцевої влади; громадськими організаціями краю: товариством „Просвіта”
ім. Т.Г. Шевченка, спілкою письменників, журналістів, художників України,
Краєзнавчим товариством, „Русское собрание” та Товариством польської
культури, Комітетом виборців України, Центром „Сучасні освітні
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технології”, Рівненською обласною організацією „Союз організацій інвалідів
України”, регіональним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів,
обласним центром інвалідного спорту „Інваспорт”, територіальним Центром
зайнятості населення, Інститутом післядипломної
педагогічної освіти,
вищими та середніми навчальними закладами та іншими структурами міста.
Імідж бібліотеки, як соціокультурного наукового освітнього закладу
підтримувався:
- проведенням просвітницьких заходів із залученням науковців і
творчої еліти краю;
- організацією PR – акції з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек,
зокрема: презентаціями діяльності бібліотеки на всіх регіональних
телевізійних та радіопрограмах; зустріччю з керівниками органів
місцевої влади у стінах бібліотеки, урочистостями у органному залі
тощо;
- участю бібліотечних працівників у серпневих нарадах педагогів
міста, проведенням заходів для слухачів Інституту післядипломної
педагогічної освіти;
- віртуальними ресурсами, представленими в мережі Інтернет;
- участю у проекті „Підвищення обізнаності громадськості з питання
Європейської інтеграції і відкриття в бібліотеці Центру Європейської
інформації;
- рекламно-видавничою діяльністю, підготовлено і випущено понад 40
видань різних форм;
- висвітленням діяльності бібліотеки в ЗМІ:
• рубрика „Книжкова полиця” у тижневику „Сім днів”;
• публікації – 52;
• телерадіорепортажі – 45;
• оголошення – 312.
Інформація про діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки
висвітленої на сторінках преси, радіо і телебачення див. Додаток № 1.
Культурно-масова робота. Одним із пріоритетних і головних
напрямків роботи книгозбірні у звітному році була організація і проведення
культурно-освітніх та літературно-мистецьких заходів, які сприяли
всебічному, гармонійному та інтелектуальному розвитку особистості,
демократизації та гуманізації суспільства, духовному зростанню молоді. В
2006 році бібліотека широко відзначала значимі суспільно-політичні події та
знаменні дати українського народу та світової громадськості. У читальних
залах книгозбірні були оформлені книжково-ілюстративні виставки:
- Незнищенність ідеї: незалежність України крізь призму часу;
- Прапор вільної держави;
- Перший Президент – найвидатніший історик України Михайло
Грушевський;
- Україна – земля козаків;
- Конституційне становлення України: історія, традиції,
сьогодення;
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- Великі
твої жертви, Україно (До Дня пам’яті
жертв
голодоморів та політичних репресій”;
- Бабин Яр: без права на забуття;
- Це гірке слово, Чорнобиль.
Окремим визначним датам, подіям, літературним та історичним
постатям були підготовлені віртуальні виставки. Див. Розділ: Створення і
розкриття документних та інформаційних ресурсів.
Значимою подією в житті рівнян було відзначення
445-річниці написання „Пересопницького Євангелія” та 425
років „Острозької Біблії”. З цієї нагоди бібліотека
організувала комплекс заходів, приурочивши їх до
відзначення їх слов’янської писемності і культури. Сюди
ввійшли організація книжково-ілюстративних та віртуальних
виставок, презентації „Острозької Біблії” у
перекладі
українською мовою. „Острозька Біблія” (1581 рік)
перекладена з церковно-слов’янської на українську мову архімандритом
Рафаїлом Турконяком, громадянином США, підданим її величності королеви
Великої Британії. Переклад книги здійснювався протягом 30-ти років і
побачила світ а в 2005 році у Львові. Заходи відбулися у Відкритому
Міжнародному університеті Розвитку Людини „Україна”, технікумі
технології і дизайну, медичному коледжі, військовій частині Рівненського
гарнізону і проходили за участю священиків УПЦ та викладачів Рівненської
духовної семінарії.
До Міжнародного Дня Рідної мови, Дня української писемності та
мови у бібліотеці були організовані літературно-музична композиція „Слово
рідне, що без тебе я...” та тематичний вечір „Українське слово - під державне
крило”, на якому традиційно були проведені підсумки літературного
конкурсу „Перло многоцінне” ініційованого Рівненською обласною
організацією товариства „Просвіта”. Переможцям конкурсу були вручені
грамоти та подарунки, а найкращі твори надруковані в літературному
альманасі „Проріст” та друкуватимуться в тижневику „Сім днів” на
тематичній сторінці „У просторі слова”.
Традиційно бібліотекою були відзначені дати народжень відомих
класиків української літератури, символів української нації Тараса Шевченка,
Лесі Українки, Івана Франка. До 145-річчя перепоховання Тараса Шевченка
на Чернечій горі у читальній залі оформлена книжкова виставка „Встає твій
образ наче промінь”. До 135-річниці від дня народження Лесі Українки
відділом мистецтв був проведений літературномистецький вечір „Молода моя муза і горда, і
смутна”, на якому ведучі розповіли присутнім про
складний життєвий шлях геніальної української
поетеси. Заслужений артист України, Лауреат
Всеукраїнського конкурсу читців ім. Лесі Українки в
м. Ялті Олексій Заворотній декламував незабутні
вірші поетки – „Фантазія”, „Мріє не зрадь”, „Сторононька чужая”. Студенти
Інституту мистецтв РДГУ та учні Рівненського ліцею-інтернату показали
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уривки з драматичної поеми „Бояриня”. У секторі краєзнавчої літератури і
бібліографії була оформлена книжкова виставка „Леся Українка в
дослідженнях науковців Рівненщини”. На замовлення загальноосвітніх шкіл
міста був підготовлений літературний вечір „Палала задля волі України”.
150-річчю від дня народження Івана Франка була
присвячена презентація книги Іван Франко „Повісті та
оповідання”. Видання було підготовлено до друку Рівненським
міським об’єднанням товариства „Просвіта” ім. Т. Шевченка.
До книги ввійшли повісті „Основа суспільності”, „Великий
шум”, оповідання „Батьківщина”, „Сойчине крило”, які є
красою творчості великого українського письменника.
Післяслово до презентованої книги написав кандидат філологічних наук,
професор Володимир Шанюк. У заході взяли участь науковці, краєзнавці,
викладачі, студенти, актори студентського театру „Бриз”, МЕГУ ім. С.
Дем’янчука.
У звітному році значно активізувалась робота бібліотеки спільно з
Рівненською обласною організацією Національної Спілки письменників
України, Рівненським обласним товариством „Просвіта”, творчими спілками
області. Систематично проводились спільні заходи до ювілейних дат
письменників, історичних діячів, відзначалися народознавчі календарні
свята, організовувалися презентації книг місцевих авторів, а також
репринтних видань, метою яких були популяризація української книги,
українського слова, формування національної свідомості та патріотизму
молодого покоління українців, вшанування пам’яті видатних письменників.
„І злитись знову зі своїм народом” та „Поетка
вогненних меж” – такими назвами були оформлені
книжкові виставки до 100-річчя від дня народження
талановитої української поетеси і публіциста, полум’яної
патріотки Олени Теліги. Бібліотекою був підготовлений
біобібліографічний покажчик „Поклик душі”, на презентації
якого виступили письменники, науковці, просвітяни. По
завершенню імпрези учасники заходу поклали квіти до
пам’ятної дошки Олени Теліги на Театральній площі.
Вшануванню пам’яті українського письменника Івана Багряного з
нагоди 100-річчя від дня народження було представлення його
книги „Тигролови” (репринтне видання), яке вийшло у
видавництві „Волинські обереги” за сприянням товариства
„Просвіта”. Учасники заходу мали можливість познайомитися з
літературними доробками письменника та окремими
публікаціями про його життя і творчу діяльність на книжковій
виставці „Незборений заступник українського народу”.
В 2006 році бібліотека продовжувала традиції першою знайомити
читачів та громадськість міста про книги, які вийшли друком у Рівненських
видавництвах. Це здебільшого художні твори, а також публіцистика та
документалістика. Серед них твори І. Вагилевича та К.Вагилевича, роман
дилогія Кравчука С.Г. „Пекуча сльоза”, книги Шишка І., Шишко Н. „Уклін
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землі і людям”, „Святе джерело” та факсимільне видання „Співаник УПА”,
яке видано за сприяння Рівненського обласного осередку товариства
„Меморіал” ім. В. Стуса. Відбулася презентація видання „Реабілітовані
історією”, першої книги, яка присвячена Рівненській області, де представлені
архівні документи, спогади жертв політв’язнів, історичні та документальнопубліцистичні нариси про політичні репресії радянської доби на Рівненщині.
Традиційно
книгозбірнею
були
пам’ятні дати
відзначені
краєзнавчого
календаря:
100
років
заснування
першого музею
в Рівному;
355-річчя
Берестецької битви;
70-річчя від дня
народження
Григорія
Дем’янчука,
журналіста,
письменника; 75-річчя Анатолія Грицая,
педагога, кобзаря; 100-річчя Бориса Шведа, українського письменника та ін.
У звітному році продовжували свою діяльність літературний клуб
„Співрозмовник” та клуб „У світі прекрасного”, на засіданнях яких
обговорювалися актуальні питання літературного, мистецького життя
області,
проводилися
огляди
творчості
письменників-ювілярів,
організовувалися зустрічі з цікавими людьми, колективами. У рамках клубу
„Співрозмовник” відбулися різдвяні літературні читання „Зимове коло”,
поетичні зустрічі „Літнє коло”, члени клубу ділилися враженнями про
творчість українських і зарубіжних письменників, цікавились творами, які
вивчають наші діти в школі. У формі усного журналу відбулося ювілейне
засідання клубу „Співрозмовник”, якому виповнилося 20 років. Серед
присутніх - викладачі, лікарі, інженери, бібліотечні працівники, справжні
шанувальники літературного слова.
У рамках клубу „У світі прекрасного” відбулася творча зустріч з
колективом Рівненського обласного театру ляльок. Артисти театру цікаво
розповідали про історію заснування та становлення лялькового театру в
Рівному, його діяльність на сучасному етапі та подальші творчі пошуки.
Акторський колектив показав глядачам уривки з вистави „Гусеня” та музичні
номери „Пробудження – 1”, „Пробудження - 2”. Шанувальники творчості Р.
Паулса відвідали літературно-музичний вечір „Музичний світ маестро”,
присвячений 50-річчю творчої діяльності композитора. Під час вечора
прозвучали пісні та інструментальні твори латвійського композитора і
піаніста у виконанні викладачів та студентів кафедри естрадної музики
інституту мистецтв РДГУ.
В звітному році бібліотека продовжувала кращі традиції
популяризації мистецьких та образотворчих робіт рівненських художників та
майстрів, організовуючи галереї виставок, творчі салони та студії. Всього
було організовано 6 виставок. „Святковий передзвін” - таку назву мала
персональна виставка Народного майстра Валентини Галапач. В експозиції
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було представлено понад 30 різножанрових творчих робіт, які утверджують
сучасні напрямки декоративно-ужиткового мистецтва: вишивка, гобелен.
Виставкою творчих живописних робіт порадувала глядачів художниця Надія
Кундрат „До Покрови під покров”. Картини майстра – це світлий захоплений
погляд художниці на різноманітність та різнобарвність світу. Особливо
вражають роботи присвячені рідним краєвидам „Поліський пейзаж”,
„Вечірній цвіт”, „Вечірні квіти” та ін.
Як і в попередні роки у
відділі обслуговування документами з
мистецтва проходив відкритий захист
та демонстрація дипломних робіт
студентів кафедри „Українознавства”
на здобуття ступеня бакалавра та
спеціаліста РДГУ. На захист були
представлені мистецькі твори: художній текстиль – гобелен, дерев’яна
скульптура, художня кераміка.
Інформаційно-освітня діяльність. У звітному році бібліотека
продовжувала поширювати інформаційну грамотність, надавала практичні
знання з науково-теоретичних та практичних навичків написання наукових
праць: монографій, дисертацій, наукових статей, звітів тощо. Для цього у
читальній залі були оформлені книжкові виставки „Вчені України та їх
здобутки”, „Дисертація - висококваліфікована наукова праця”, „Рідкісні і
цінні видання бібліотеки”, „Молодим науковцям” та ін.
У книгозбірні організовувалися наукові презентації за участю
молодих науковців вищих навчальних закладів міста за окремим планом
роботи. Впродовж року було проведено 6 таких презентацій. Серед них:
презентації монографії кандидата філологічних наук, доцента МЕГУ ім.
академіка С. Дем’янчука Богдана Денисюка „Ідейно-естетичні засади і
поетика історичної прози Івана Филипчака”; дослідження викладача кафедри
зарубіжної літератури Рівненського Інституту Слов’янознавства Євгена
Васильєва, „Українська тематика у творчості Дж. Гордона Байрона”,
монографії викладача Національного університету „Острозька Академія”
Валерія Войновича „Витоки української міфології”.
Етнографічні дослідження та розвідки Волині, Полісся та
Чорнобильської зони представила на суд читачам зав. відділом етнографії
Рівненського обласного краєзнавчого музею Алла Українець. Учасники
заходу мали можливість знайомитися з унікальними етнографічними
предметами, речами, які були знайдені і перевезені до краєзнавчого музею
дослідниками краю. Про їх історичну цінність, унікальність і самобутність
написані авторкою наукові статті, монографії.
Старший
науковий
співробітник
Рівненської
державної
сільськогосподарської станції Софія Осипчук ознайомила з матеріалами своєї
наукової роботи „Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків в
умовах Західного регіону Полісся” молодих науковців та студентів аграрного
опублікована
коледжу. Авторка представила ряд матеріалів, де
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проблематика, результати дослідів, висновки спостережень з досліджуваної
теми.
Особливу увагу у звітному році бібліотека приділяла висвітленню
питання євроінтеграційних процесів. Прагнення України мати членство в
Європейському Союзі, Євроатлантичному Альянсі вимагає відповідної
інформованості населення з даних питань. Біля стенду „Погляд на
євроінтеграцію” працівниками бібліотеки систематично проводились бесіди,
консультації, огляди, вікторини на тему:
¾ „Європейський Союз - сім’я європейських
народів”;
¾ Подорожуючи країнами Європи;
¾ Україна – НАТО: членство чи співпраця;
¾ Україна і Європейський Союз.
Про діяльність Центру європейської інформації
див. розділ „Проектна діяльність”.
В 2006 році бібліотека продовжувала працювати з освітніми
закладами міста. Традиційно, до серпневих нарад вчителів, провідними
бібліотечними працівниками підготовлено комплекс заходів, тематика яких
відповідала запропонованим секціям: Історія і народознавство; Українська
мова і література; Географія і краєзнавство; Музика і музикознавство.
Окремо були організовані зустрічі з директорами шкіл та їх заступниками, з
бібліотечними працівниками. З вчителями англійської мови, відділ
обслуговування користувачів іноземними мовами проводив відповідну
роботу в рамках проекту „Ресурсний Центр для викладачів англійської
мови”. Див. Розділ „Проектна діяльність”.
Для студентів вузів і технікумів, учнів шкіл та ліцеїв були
організовані понад 100 екскурсій по бібліотеці, організовані тематичні уроки,
перегляди та інформаційні огляди літератури, лекції – бесіди, ділові зустрічі,
зустрічі за „круглим столом”, теми яких відповідали навчальним програмам
окремих дисциплін, а також сприяли загальноосвітньому розвитку молодих
людей:
- Генріх Сенкевич - майстер історичного роману;
- Шолом Алейхем: огляд життя і творчості письменника;
- Творчий портрет композитора Олександра Білаша;
- Корифеї українського театру – Микола Садовський та Соломія
Крушельницька;
- Державна політика у сфері зайнятості населення;
- До 400-річчя від дня народження голландського живописця 17
ст. Рембрандта ван Рейна;
- Банківська діяльність, грошово-кредитні відносини в Україні;
- Підприємництво в ринковій економіці;
- Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України;
- Порядок проведення незалежного аудиту;
- Інвестиційний клімат в АПК: тенденції і напрямки політики.
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Науково-дослідна робота. Протягом ІІ-ІІІ кв. 2006 р. Рівненська
державна обласна бібліотека провела соціологічне дослідження "Вивчення
стану укомплектованості та використання літератури з питань економіки
фонду РДОБ", актуальність якого була обумовлена необхідністю
прогнозування та розвитку ресурсів обласної бібліотеки.
Мета дослідження: визначити реальний стан комплектування як
фактору задоволення запитів користувачів та інтенсивність використання
видань економічної тематики. Соціологічне дослідження проводилося
методами: контент-аналіз розділу 65 "Економіка. Економічні науки",
моніторинг бібліотечної документації.
Отриманні в ході дослідження матеріали дали можливість вивчити стан
укомплектованості фонду літературою економічної тематики та
інтенсивність її використання за період 2003-2005 рр.
Як свідчать результати дослідження фонд ОУНБ нараховує 51 тис.
книг з питань економіки, що складає 8,7% до загальної кількості документів
– 587.3 тис. прим. Основними джерелами формування документальних
ресурсів з питань економіки за період 2003-2005 рр. були торгівельновидавничі організації "Знання", "Кондор", дари від фізичних осіб, установ та
організацій. Виявлена критична ситуація щодо якісного формування фонду
документами з питань економіки. При збільшенні репертуару книжкового
ринку за назвами, виявлена незначна кількість надходжень видань
економічної тематики. Найкраще комплектувалась книгозбірня книга з
питань економіки у 2003 році – 280 прим. (8%) до загального числа
надходжень. Найменшу кількість документів отримано у 2005 році – 68
прим. (1,3%). За обсягом надходжень пріоритетні позиції належать відділу
обслуговування у читальному залі та відділу технічної літератури.
Найнижчий
показник
надходжень
зафіксовано
до
відділу
сільськогосподарської літератури.
Аналіз фонду з питань економіки у типовому аспекті довів, що
пріоритетну позицію займають навчальні видання – 74%. Моніторинг
використання книг економічної тематики засвідчив повне використання
документів офіційного характеру та навчальної літератури. Найнижчий запит
зафіксовано на виробничу літературу та наукові видання. В рамках вивчення
виявлено 7% книг, які не використовувалися читачами або 1,2% до
загального числа використання видань економічної тематики.
В ході дослідження виявлено об’єктивні та суб’єктивні причини, що
впливають на стан формування та використання фонду видань економічної
тематики обласної бібліотеки.
Проведене дослідження сприятиме удосконаленню системи формувань
інформаційно-документальних ресурсів з питань економіки відповідно до
потреб користувача.
Продовжувалась робота з оновлення регламентуючої документації
РДОБ. Переглянуто і допрацьовано положення про відділи, на щойно
створені структурні підрозділи розроблено нові положення, інструкції
(інструкція передачі БЗ в рамках корпоративного об’єднання, Інструкція
імпорту, експорту БЗ, Інструкція запозичення БЗ з ЕК. „Періодика” в
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локальні каталоги, Інструкція запозичення записів з Типового каталогу
навчальної літератури ТКШБ в локальні каталоги тощо). Питання „Про стан
регламентуючої документації в РДОБ” розглядалося на раді при директорі.
Вироблені конкретні рекомендації, терміни, щодо допрацювання документів.
Завідуючі структурними підрозділами контроль за їх виконанням здійснити
в 2007 році.
Працівники РДОБ готували доповіді, наукові статті, з
якими виступали на науково-практичних конференціях. В 13-ій
Міжнародній науково-практичній конференції „Крим-2006”
взяла участь директор бібліотеки В.П. Ярощук та заступник
директора з наукової роботи Р. Щербан. В. Ярощук виступила
на секції бібліотек України з доповіддю „Сучасна модель
сільської бібліотеки”, на Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
директорів державних та обласних бібліотек
„Публічні бібліотеки: тенденції та перспективи
розвитку в ХХІ сторіччі”, виступила із стендовою
доповіддю „Рівноправний доступ, рівні можливості,
бібліотечне обслуговування громадян з особливими потребами”, на
зональному семінарі бібліотечних працівників України „Місія бібліотек в
інформаційному забезпеченні людей з особливими потребами”, виступила із
презентацією” Інтернет-центр „Окуляр”.
Заступник директора Щербан Р. М. на Міжнародній конференції
„Судак-2006” виступила з доповідями: „Консорціум - Історична Волинь”, про
реалізацію проекту, створеного спільно з Житомирською, Волинською,
Тернопільською, Хмельницькою ОУНБ ББД та електронної бібліотеки
рідкісних і цінних видань, які за змістом відносяться до історичної Волині.
На постійно діючому семінарі „Бібліотечно-інформаційне обслуговування
людей з обмеженнями життєдіяльності” виступила з доповіддю
„Інформаційне забезпечення людей з особливими потребами через бюлетень
„Інва.net”. В жовтні 2006 року В. Щербан взяла участь в ІІІ-ій Міжнародній
науково-практичній конференції „Інформаційні ресурси: створення,
використання, доступ”, що відбулася в Алушті (Крим). Виступила з
доповіддю „Регіональна корпоративна бібліотечна система”. Доповідь за
результатами анкетного опитування визнана кращою, за що Щербан Р.М.
матиме можливість безкоштовно взяти участь в ІV –ій Міжнародній
конференції „Інформатіо – 2006”. Взяла участь в ІІІ-ій Міжнародній науковопрактичній конференції з проблем теорії і практики документознавства,
бібліотекознавства та науково-інформаційної діяльності, де виступила з
доповіддю „Корпорація медіацентрів. Організація створення”, взяла участь та
виступила з доповіддю „Бібліотеки на допомогу реалізації екоетичного
імперативу”.
Заступник директора Слесаренко Л.С. взяла участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції „Бібліотека і книга в контексті
часу” (Київ, 11-13.05.2006), присвяченій 140-річниці Національної
Парламентської бібліотеки України. На конференції, у формі пленарних
17

засідань та засідань секції розглядалися наступні питання: Тенденції
розвитку бібліотечної справи на початку третього тисячоліття;
Функціонування бібліотеки в інформаційному просторі; Нормативно-правове
забезпечення діяльності бібліотек; Актуальні питання історії бібліотечної
справи та ін.
Як і в попередні роки проводилася робота з підготовки бібліотечних
посібників, збірників документів.
Збірник статей „Пріоритети діяльності Рівненської
державної обласної бібліотеки”, наукова редакція В.П. Ярощук.
Р.М. Щербан вийшла у видавництві „Волинські обереги”
накладом 200 прим. Збірник статей характеризується
висвітленням
нових
методик
роботи,
використання
автоматизованих інформаційних технологій у процесах
акумуляції ресурсів та їх використання. Розширення сервісних послуг в
обслуговуванні користувачів.
У серії „Дослідники Рівненського краю” вийшов
науково-допоміжний біобібліографічний посібник „Криниці
щедрої душі”: До 100-річчя від дня народження Г.С.
Дем’янчука. Укладачі Н.Кожан, Н. Нікітіна, тираж 150 прим. В
збірнику відображені матеріали, які були опубліковані в 19582000 роках. Документи, які знаходяться в РДОБ, були відібрані
з приватної бібліотеки І. Пащука та архіву автора.
Бібліографічний посібник із серії „Славетні земляки” „Поклик душі”:
До 100-річчя від дня народження Олени Теліги, укладач Л. Костильова,
Редактор Р. Щербан, Л. Сахнюк, вийшов у видавництві „Волинські обереги”,
тираж 200 прим. В покажчику відібрана література за 1947-2006 роки, яка є у
фонді РДОБ. Позитивним є те, що покажчик анотований, включені Інтернетресурси.
„Соціальна робота в Україні” - бібліографічний посібник уклала Л.
Костильова, редактор Р. Щербан, Л. Сахнюк. Посібник вийшов в електронній
версії на CD, виставлений на веб-сторінці РДОБ.
Проектна діяльність. Протягом звітного року РДОБ спільно з
громадською організацією „Центр сучасних освітніх технологій” реалізувала
проект „Підвищення обізнаності громадськості з питань європейської
інтеграції”, підтриманий МФ „Відродження”. Мета проекту – надання
широкого доступу до інформаційного ресурсу та поширення знань з питань
євроінтеграції, організація публічних заходів, навчання та консультування
для різних цільових груп.
В рамках проекту, на базі обласної
бібліотеки відкрито Центр європейської інформації,
який пропонує друковані та електронні джерела з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
що представлені на інформаційному стенді „Погляд
на євроінтеграцію”. При Центрі діє безкоштовне
Інтернет-місце користувача. Створено веб-сторінку
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„Євроінтеграція” та сформовано електронну базу даних з питань
європейської інтеграції. http://libr.rv.ua Розділ „Проекти”.
В Центрі європейської інформації відбулися: семінари для
бібліотечних працівників „Європа для своїх громадян”, педагогів області
„Досвід Південних та Східних країн у галузі
реформування
освіти”,
представників
ЗМІ
„Рівненщина на шляху до євроінтеграції”; тематичні
зустрічі
з освітянами регіону, студентами та
викладачами ВНЗ міста. Презентовано світлини
студентів НУВГП на фотовиставці „Моя Європа”.
Сформовано вебліографічні списки „Подорожуючи
країнами Європи”, „Інформаційні агентства”, „Віртуальна Європа”, а також
вебліографічні списки „Контроль якості освіти в середніх освітніх закладах”,
„Болонський процес”, „Управління освітою” тощо, бібліографічний список
літератури „Рівень життя у Європі та США”.
В ході реалізації проекту працівники
бібліотеки
стали
учасниками
Першого
Всеукраїнського
форуму
проєвропейських
громадських організацій (17-20.05.06 м. Київ)
Волян Н.П, гол.бібліотекар, Друга щорічна
конференція Центрів європейської інформації
(11-13 жовтня 2006 р., м. Київ) Волян Н.П. гол.
бібліотекар та Корнійчук Н.В., зав. відділом,
навчального семінару з питань організації діяльності
Центрів європейської інформації, ознайомилися з
польським досвідом (16-24.09 2006 р .м. Полоцьк - м.
Білосток – м. Варшава, Польща), Слесаренко Л.С.,
заст. директора РДОБ.
Протягом року у відділі обслуговування користувачів
документами іноземними мовами продовжував діяти
проект „Вікно в Америку”, метою якого є зміцнення
взаєморозуміння між народами України та США.
Центр укомплектований книжковими виданнями та
електронними ресурсами, що надають користувачам
інформацію про всі сторони життя Сполучених
Штатів Америки. Пошук інформації в мережі
Інтернет розширює можливість Центру надавати найновішу інформацію
споживачам: про американське законодавство, нові напрямки у світі бізнесу,
новинки літератури і культурного розвитку, питання американської історії та
суспільствознавства.
В рамках проекту працюють:
¾ кіноклуб,
де
відвідувачі
передивляються
американські
кінострічки, з їх подальшим обговоренням англійською мовою;
¾ Англійський клуб (English Club), засідання якого відбувається за
участю волонтерів Корпусу Миру. Тут обговорюються корисні та цікаві
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теми, наприклад: права студентів, сімейні відносини, існування позаземних
цивілізацій, що таке власність. Відвідувачі клубу вдосконалюють знання
англійської мови, засвоюють граматику.
До Дня незалежності США була
організована лекція для студентів філологічного
факультету
Рівненського
державного
гуманітарного
університету
„Американський
прапор та герб як символ незалежності”.
Зав.
відділом
обслуговування
користувачів документами іноземними мовами
Волкова
С.О.
була
учасником
семінару
„Інформаційні центри „Вікно в Америку”: розвиваємо мережу”, який
відбувся 13-14 квітня 2006 року у центральній науковій бібліотеці
Харківського національного університету.
Як працівник Центру „Вікно в Америку” Волкова С.О. взяла участь
в ІІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції „Інформатіо-2006:
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ”, яка
відбулася 2-6 жовтня 2006 р. в м. Алушта. Під час конференції відбувся
спеціальний семінар для керівників центрів „Вікно в Америку”
Ресурсний центр для викладачів англійської мови. Проект діє з
вересня 2003 року, як багатоцільовий педагогічний центр, де проводяться
семінари, конференції, тренінги з питань викладання англійської мови.
Викладачі та вчителі вищих та середніх навчальних закладів,
використовуючи фонд Центру, впродовж року здійснювали пошук нових
проектів, активно використовували електронні бази даних Центру. Особливо
активно використовувалася БД „Електронної картотеки іноземної мовами”,
яка щоденно поповнюється аналітичними описами статей з науковотеоретичних та навчально-методичних журналів і газет.
У березні місяці в Центрі був проведений День вчителя англійської
мови, на який були запрошені вчителі шкіл області, що проходили навчання
на курсах підвищення кваліфікації в Рівненському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти.
Під назвою „Американська освіта, яка вона є і як її отримати” в
червні відбувся семінар для учнівської та студентської молоді міста, на якому
виступили вчителі англійської мови Рівненських шкіл – випускників
американських урядових освітніх програм обміну.
У „Ресурсному Центрі” в листопаді відбулася презентація Програми
ТЕА 2006/2007 Program, яка розрахована на вчителів, які мають бажання
пройти стажування у Сполучених Штатах Америки. Програму представила
координатор програм UREX (м. Київ) Ірина Мірошниченко.
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Центр „Інтернет-окуляр”. За звітний період працівники
бібліотеки працювали над реалізацією проекту
навчально-інформаційний комп’ютерний центр
«Інтернет-окуляр», який відкрився за сприяння
Посольства США в Україні та спрямований на
соціокультурну реабілітацію та адаптацію людей
з особливими потребами.
Мета центру полягає у забезпеченні
рівноправного безоплатного доступу до всесвітньої мережі Інтернет за
допомогою підтримуючих технологій та веб-ресурсів.
За звітний період комп’ютерний центр відвідало понад 1 тис.
користувачів, котрі
навчилися роботі за ком’ютером за допомогою
індивідуальних та групових планів роботи та спеціальної програми «Jaws»;
отримали теоретичну та практичну допомогу в застосуванні сканера,
брайлівського рядка та принтера; отримали консультації з пошуку навчальноінформаційних сайтів в мережі Інтернет. Щоденно центр відвідує 4-6
користувачів. Переважно це студентська молодь та учні Клеванської
спеціалізованої школи для слабкозорих дітей. Працівники центру спільно з
Рівненським товариством «Червоного Хреста» України організували
супровід для незрячих користувачів центру.
В рамках проекту 16 березня відбулось
відкриття центру за участю аташе з питань культури
Посольства США в Україні п.Долорес Хайландер. З
9-го по 11-те серпня керівник центру Олена Сисюк
брала участь у Всеукраїнському зональному семінарі
«Регіональна бібліотека в системі соціокультурної
реабілітації людей з особливими потребами», який
відбувся на базі Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара.
28-30 серпня в Рівненській обласній державній бібліотеці відбувся
Всеукраїнський
семінар
бібліотечних
працівників на тему: „Місія бібліотек в
інформаційному
забезпеченні
людей
з
особливими потребами”. Для учнів Рівненського
спеціалізованого навчального консультативного
пункту Київської міжобласної школи для
незрячих і слабкозорих дітей у жовтні був
проведений тренінг на тему: «Доступність
інформації – запорука успішного навчання» та
презентація 20-ти нових аудіо книг на CD-дисках з серії «Українська
література» та «Зарубіжна література». У грудні відбувся День інформації
для користувачів центру під назвою «Нові досягнення в тифлотехніці та
тифлопрограмуванні». З 1 січня стартувала акція для учнівської молоді
«Канікули з «Інтернет-окуляром». На сайті РДОБ систематично
поповнюється веб-сторінка , котра розповідає про діяльність центру .
За звітний період робота центру була широко висвітлена ЗМІ –
телеканали: Рівненьке державне телебачення, Рівне-1; газети –« 7 днів»,
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«Рівне і рівняни», «ОГО», «Рот-факт»; часописи – «VIP», «Діабетик»,
«Медичний вісник» тощо.
Інтернет в районній бібліотеці. Протягом 2006 року в Інтернетцентрі Радивилівської ЦРБ зареєстровано 2025 користувачів (в т.ч.
інвалідів 61), які відвідали центр 18000 раз.
Тематика запитів відвідувачів найрізноманітніша: стан економіки,
політичний устрій в Україні, освіта, зайнятість населення, пошук роботи,
підготовка до навчального процесу, спортивні новини, питання соціальноекономічного розвитку, виробничі проблеми, нетрадиційні методи лікування.
Студенти, школярі використовують Інтернет для пошуку курсових,
рефератів, контрольних робіт, також використовують свій час і на дозвілля,
беруть участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, спілкуються в чатах.
Протягом року в Інтернет-центрі для учнів шкіл, ліцею, ПТУ, гуртківців
Будинку школяра, соціальної служби молоді проведено багато цікавих
заходів. Це екскурсії в Інтернет-центр, віртуальні подорожі, Інтернет тренінги, уроки – практикуми, бенефіси активних користувачів, Дні фахівця
та інші.
Для читачів оформляються Webліографічні списки, Webліографічні
огляди на різні актуальні теми: “Тероризм”, “Смертна кара – “за” і “проти”,
“Біологи України”, “Країни світу. Пізнай світ разом з нами”, “Смарагдовий
острів Ірландія”.
Вже стало традиційним проведення віртуальних уроків для учнів
учбових закладів міста. Цікаво і змістовно пройшов віртуальний урок для
учнів 8-В класу ЗОШ № 2 “Таємничі мешканці печер”, урок знань для учнів
10-11 класів “Банк рефератів допомагає”, “Інтернет – вікно у світ інформації”
для учнів 9-х класів загальноосвітнього ліцею. Для найменших відвідувачів
учнів шкіл 1-3 класів відбулася презентація сайтів “Колекція фільмів та
мультфільмів”.
Для дітей, які відпочивали в оздоровчому таборі “Веселка” проведено
подорож у віртуальний світ “Акваріумні риби”, відвідавши сайти з “Onlineіграми”, діти із захопленням грали в ігри
Гарним помічником в підготовці і проведенні віртуальних уроків по
літературознавству став електронний журнал “Bibliogid”.
Цікаво і змістовно пройшов в Інтернет-центрі День спеціаліста для
вчителів “Нові інформаційно-комунікаційні технології в освіті”, який провів
оператор-комп’ютерщик Росоловський Сергій. Консультанти центру
виступили перед вчителями з лекцією “Інтернет і школа: шляхи взаємодії” під
час проведення конференції вчителів в серпні місяці, проведено віртуальну
екскурсію в бібліотеку Максима Мошкова “Краще за дискотеки – віртуальні
бібліотеки”. Надано консультацію щодо використання всесвітньої мережі
Інтернет.
В центрі уваги консультантів Інтернет-центру - робота з користувачами
з обмеженими фізичними можливостями. Для них проводяться навчання за
індивідуальними програмами. Під час зустрічей учасники знайомляться, з
новими випусками “Інва.net”, які розміщені в інформаційному центрі
“Джерело милосердя”, фото роботами Віталія Бублика /інваліда ІІ групи/,
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різьбою по дереву Михайла Іщука /інваліда ІІ групи/, вишивками Людмили
Кухарук /інваліда дитинства І групи/. Під час спілкування люди з обмеженими
можливостями пригощаються фіточаями, які для них люб’язно підготують
працівники відділення медико-реабілітаційної допомоги. В Інтернет- центрі
готуються виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва умільців інвалідів “Запрошуємо у світ прекрасного” .Такі зустрічі супроводжуються
ліричними піснями у виконанні ансамблю “Ще не вечір” клубу “Надвечір”я”
районної бібліотеки.
Постійним відвідувачем Інтернет-центру є місцевий краєзнавець
Володимир Іванович Ящук, який користуючись Інтернетом відкрив свою
власну WEB-сторінку “Журнап “Самиздат”_Ящук Владимир Иванович_
литература. htm, яку постійно поновлює новими краєзнавчими матеріалами.
Користувачами Інтернет-центру Сарненської ЦБС є представники
різних професій: вчителі загальноосвітніх шкіл, керівники малого та
середнього бізнесу, учні шкіл, студенти, безробітні, робітники, службовці, та
соціально-незахищена категорія користувачів.
Обслужено: 887 користувачів,. відвідало Інтернет-центр 3088
користувачів.
Протягом двох років діє «Бібліотечна школа Інтернет».
Багатоступенева навчальна програма включає:
- «Швидкий старт» - допомога для користувачів, які не мають
практичних навиків користування комп’ютером;
- «Курси для новачків» - заняття для користувачів бібліотеки по
оволодінню основами Інтернет;
- «Інтернет в інформаційній діяльності» - заняття розраховані на
працівників культури, освіти та інш.;
- Тематичні консультації з окремих питань.
Заняття в такій школі пройшли 50 чол., а саме: учні шкіл-15, вчителі
ЗОШ-12, діти-сироти та малозабезпечені-9, бібліотечні працівники-9, медичні
працівники-5. На веб сайті Відкрито нові веб-рубрики «Літературний
калейдоскоп» (творчість дітей міста та району), «Туризм», «На допомогу
бібліотекарю», «Педагогічний досвід Сарненщини» (розробки уроків з
англійської мови, основ екології, основ здоров’я).
Відкрито віртуальний “Мистецький салон картин ” Олега Тропака,
інваліда І групи, віртуальна рубрика “Інформ-досьє” де консультують
спеціалісти юрист з правових питань та психолог.
Рубрика «Бібліотека пропонує» літературу для людей похилого віку,
літературу, яка допомагає подолати стрес, самотність, повірити в себе.
Для учнів загальноосвітніх шкіл проводяться екскурсії «Ласкаво
просимо в країну Інтернет» (ЗОШ №4), Віртуальні подорожі «Шпаргалки для
Інтернет-мандрівників» (колегіум), «До зоопарку через Інтернет» (колегіум),
«Відкриваємо світ Інтернету» (колегіум), Бібліомандрівка «Як знайти
потрібну інформацію в Інтернет?» (педагогічний коледж)
Проведено семінар-практикум для вчителів іноземних мов району на
тему: «Використання комп’ютерних програм навчання». В програмі: основні
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критерії створення веб-сторінок, як засіб розширення навчального процесу,
знайомство з веб-ресурсами «Вивчення англійської мови через мережу
Інтернет», обговорення і тренінгові навчання. Презентацію CD-ROM
«Довідник європейської інтеграції»
Працівники Інтернет-центру взяли участь в круглому столі
(педагогічний коледж) на тему «Екологічна освіта і виховання основа
третього тисячоліття» з питанням «Екологічні Інтернет-ресурси можливість
їх використання в школі».
День спілкування для членів клубу «Повір у себе».В програмі:
презентація інформаційного бюлетеня Інва.net №12, «Я і мої права»,
консультації слідчого районної прокуратури Олефір Р.В., огляд веб-сайтів
«Фітотерапія», Літературна вікторина, : Корисні ресурси Інтернет (для людей
з обмеженими можливостями), листівка-закладка «На допомогу освіті».,Тест
«Чи любите ви себе?»
За допомогою Інтернет:
- налагодили контакт з Г.Шарпаком (лауреатом Нобелівської премії)
- поповнено бібліотечний фонд видавництвом «Кондор», «Знання».
Загальна кількість 67 книг
За минулий рік в Березнівському Інтернет-центрі зареєстровано – 800
користувачів, відвідування – 6000
Відвідують– центр різні категорії користувачів, але переважають учні
шкіл та студенти.
Категорії користувачів
Категорія
Учні

Число користувачів
358

Студенти
Робітники
Службовці
Інші
Всього

220
12
116
94
800

З наведених даних видно, що переважали запити з метою підготовки до
навчання студентів та учнів СШ
На базі Інтернет – центру Березнівської ЦРБ діє Інтернет – клуб
„Павутинка»,який об’єднує дітей – інвалідів, сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей. В Інтернет- центрі діти навчаються основам роботи
на комп’ютері та технології пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет.
Для членів клубу проводяться щомісячні засідання
Справжнім святом для користувачів клубу є Дні цікавих зустрічей.
Конкурси, віртуальні подорожі, екскурсії по країнах світу, знайомства з
цікавими книгами приносять їм хвилини радості, допомагають пізнати світ.
Цікавими для дітей були віртуальні подорожі; По сторінках електронних
дитячих бібліотек, „Подорожі з павучком - всезнайкою”(корисні поради
Інтернет – мандрівникам), Інформаційна година, „Інтернавтика - планета
чудес і загадок” „Гід в країні павутиняча, «Графічний редактор Paint», „Уроки
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комп’ютерної азбуки”, „Планети сонячної системи, Книга і комп’ютер в
інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє”- урок – діалог
Конкурс комп’ютерного малюнка „Вічна слава героям” – до дня
Перемоги, Конкурс малюнків про весну,
Для учнів СШ, гімназії і ліцею було проведено Віртуальний екскурс
„Інтернет на допомогу школярам” –Урок – екскурсію „Пошук інформації в
Інтернеті” Інформаційна година „Віртуальний книжковий світ” Тиждень
цікавих знайомств (ІСQ)- з дітьми старших класів – Городищенська ЗОШ, «По
секрету з Інтернетом” – день інформації. Для вчителі Березнівського
економіко – гуманітарного ліцею. огляд веб – сайтів „Україна Європейська
держава”
Підготовлено вебліографічні списки на допомогу освіті. Зокрема:
путівники з астрофізики, з географії, української мови, по історії України.
Список «Вам, викладачі» «Україна Європейська держава» тощо
Проект "Консорціум "Історична Волинь". Відродження духовності,
виховання національного патріотизму, формування у громадян любові до
малої батьківщини, відповідальності за збереження її історико-краєзнавчого
надбання, дослідження минувшини рідного краю - своєрідний внесок у
загальнодержавну справу відродження історичної пам'яті, формування
національної гідності та свідомості українського народу. У звітному році
РДОБ приступила до реалізації проекту «Консорціум Історична Волинь»
Проект реалізується відповідно до Законів України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу", "Про музеї та музейну справу", "Про Національний
архівний фонд та архівні установи", Програми розвитку краєзнавства на
період до 2010 року".
Метою проекту "Консорціуму "Історична Волинь" є створення
бібліографічної бази даних (ББД), електронної бібліотеки (ЕБ) повних текстів
рідкісних і цінних документів, які відображають відомості про історичну
Волинь, надання широкого доступу до них через мережу Інтернет,
залучивши джерельну базу обласних універсальних наукових бібліотек міст
Житомира, Луцька, Рівного, Тернополя, Хмельницького, обласних
краєзнавчих музеїв та обласних архівів на засадах корпоративної діяльності
працівників цих установ
Відповідно до проекту розроблено ПОЛОЖЕННЯ про бібліографічну
базу даних "Історична Волинь" яким визначено поняття "Історична Волинь"
яке розглядається як частина території, яка співпадає з історичними,
природно-географічними, економічними ознаками і охоплює
адміністративно-територіальну одиницю колишньої Волинської
губернії (1797 p.), нині території сучасних Волинської, Житомирської,
Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей. Типи та види
документів, які будуть відбиратися до бібліографічної бази даних. За
видовим аспектом в БД включатимуться :
- книги, брошури, цілком присвячені історичній Волині;
- книги, брошури, частково присвячені історичній Волині (глави,
розділи);
- статті із надрукованих збірників та продовжуваних видань;
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- статті із періодичних видань (місцевих - журнали, газети;
всеукраїнські журнали);
- картографічні видання;
- образотворчі видання;
- документи на електронних носіях (CD). За типами документів:
- офіційні видання;
- науково-дослідна література (монографії, автореферати дисертацій,
матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, тези доповідей,
статті);
- науково-популярна література (вибірково, матеріали, написані на
основі досліджень, вміщують важливі статистичні документи);
- довідкова література (енциклопедії, довідники, словники,
бібліографічні покажчики);
- мемуарна література (спогади, щоденники, листування). Змістові межі
документів:
- публікації про території історичної Волині.
- інформація, присвячена окремим адміністративно-територіальним
одиницям (повітам, містам, селам, селищам).
Хронологічні межі:
- документи від найдавніших часів до сучасності; Мовні ознаки:
- включаються документи, видані українською, російською, польською
та іншими мовами.
Загальне керівництво консорціумом здійснює Міжрегіональна Рада,
яка обирає Президента консорціуму терміном на 4 роки.
До міжрегіональної ради входять керівники бібліотек-учасниць.
Діяльність консорціуму здійснюється відповідно до укладеної всіма
членами Угоди.
Організаційно-методична робота на період дії Президента покладається
на спеціалістів, очолюваної ним бібліотеки (на перші 4 роки на РДОБ). З
метою забезпечення організації та успішної роботи КОНСОРЦІУМУ на базі
РДОБ проведено 2 заняття. Перше для керівників бібліотек, їх заступників,
друге - для спеціалістів краєзнавчих відділів. В усіх обласних бібліотекахучасницях Консорціуму виділено АРМ, в РДОБ окремого працівникаголовного бібліотекаря краєзнавчого відділу, ведеться робота по залученню
до цієї роботи працівників музеїв, архівів, науковців інститутів дослідників
Історичної Волині в Луцьку, Рівному та в ТОРОНТО Канада. Здійснюється
відбір, та аналітико-синтетична обробка документів, які надсилаються в
зведену ББД РДОБ. Всього в БД налічується більше 1 тис. БЗ документів.
База даних буде виставлена в мережі Інтернеті на сервері РДОБ. Всі члени
Консорці уму і читачі матимуть необмежений доступ до неї. Розпочато
роботу по створенню Електронної бібліотеки.
Корпорація медіацентрів. Проект реалізується за фінансової
підтримки районної державної адміністрації та за участю Рівненської
державної обласної бібліотеки.
Метою проекту є створення корпоративного регіонального
інформаційно-освітнього медіасередовища, яке сприятиме формуванню та
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творчій самореалізації особистості, запровадженню інноваційних освітніх
технологій в навчально-виховному процесі, підвищенню професійного рівня
педагогів
Для досягнення мети поставлені завдання створити: систему
організаційної, технічної і технологічної взаємодії публічно-шкільних
бібліотек міста, інших населених пунктів району; локальну мережу бібліотек
міста; Web-сайт освітніх ресурсів; Web-сторінки бібліотек-учасниць;
локальні БД; організувати корпоративну обробку документів; розширити
сервісні послуги для підвищення повноти задоволення запитів користувачів
на основі об'єднаних ресурсів. До корпорації ввійшли: бібліотеки-філії
загальноосвітніх шкіл № 2, № 1, бібліотеки гімназії, економіко-гуманітарного
ліцею, аграрно-технічного ліцею-інтернату, ліцею спортивного профілю,
центральна районна бібліотека (ЦРБ) та центральна бібліотека для дітей
(ЦДБ)Всі члени корпорації створили свої веб сайти , формують електронні
бібліотеки, та бази даних повних текстів документів.
На сервері Інтернет-центру Беренівської ЦРБ функціонує Web-сайт
http.lib.is.rv.ua/media html., який наповнюється РДОБ: На ньому
представлені: каталог Web-ресурсів з різноманітних предметів для вчителів;
електронні документи для використання новітніх технологій в процесі
навчання, Розробки уроків; Бібліотека (повні тексти документів).
• В розділі корисні посилання- словники, довідники, Рівненські
газети.
• В розділі «Електронні бібліотеки»: для дітей «Читалка» електронні підручники он-лайн, зібрано казки народів світу, бібліотека
української книги, віртуальна антологія поезії Нью - Йорської групи,
Українська фантастика, Наукова електронна бібліотека України (НБУВ),
Українська етнографія. Матеріали з історії: Козацтво XV – XXI ст.
UKRAЇNARUS ,Історія України, Уроки історії: Голодомор 1932-33рр.,
Історія української зброї, ОУН-УПА, EXLIBRIS: українська електронна
бібліотека Розстріляне відродження
• В розділі «ВЧИТЕЛЮ» Історія , Біологія, Фізика, Математика,
Астрономія, Інформатика Суспільствознавство, Українська мова та
література, Навчально-виховна робота в школі-Сайти, де подаються повні
тексти уроків
• В розділі «Педагогічний досвід»- лауреати конкурсу «100
кращих шкіл України у 9 номінаціях, серед яких школи області. Повні
тексти документів подає розділ «УЧНЮ» Література ХХ століття, Для
позакласного читання. Літературознавство, Літературні твори
• В розділі абітурієнту. ВНЗ України Обираємо професію
Вступаємо до ВНЗ Корисним для учнів та батьків є поради психолога.роз.»Поради психолога» Корпорація бібліотечних медіацентрів є
підсистемою в загальній системі дистанційного освітнього та
інформаційного обслуговування, має партнерські взаємозв'язки із закладами
освіти,
публічно-шкільними
бібліотеками
регіону,
громадськими
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організаціями Даний досвід поширений у 80-ти шкільних відділеннях
публічно-шкільних бібліотек на селі. А саме: бібліотечним працівникам в
школах виділено АРМ, в демоверсії системи автоматизації бібліотек ІРБІС
формуються електроні каталоги навчальної літератури, каталог „Періодика”.
Створюються домашні сторінки.
Рівненською державною обласною бібліотекою розроблені
положення про шкільний бібліотечний медіацентр, систему підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників. 90 відсотків занять відводиться
практичним, які проводяться на базі Інтернет-центру РДОБ та Рівненського
обласного інституту педагогічної освіти. Практикуються дистанційні форми
навчання.
Отже, створення та розвиток бібліотечних медіацентрів як ядра
інформаційної служби є об’єктивною необхідністю сьогодення для надання
широкого доступу до освітніх ресурсів. Це – справа не одного року, яка
вимагає матеріальних затрат, творчої підтримки педагогічного колективу,
батьків, інших зацікавлених служб. Застарілі комп’ютерні технології,
відсутність Інтернет-зв'язку унеможливлює створення бібліотечних
медіацентрів в більшості сільських шкіл.
Видання інформаційного бюлетеня «Інва.net». Рівненська державна
обласна бібліотека продовжувала підготовку та випуск Інформаційного
бюлетеня "Інва.net». Мета - підвищення поінформованості та освіченості
людей з особливими потребами, допомога в їх реабілітації, інтеграції в
громадянське суспільство.
Вийшло 3 числа видання. Тираж 700-777 прим. Інформаційний
бюлетень виходив за фінансової підтримки Фонду соціального захисту
інвалідів в Рівненській області - 500 грн. на кожний; Кошти спонсорів м
Рівне, та кошти за вміщену рекламу в бюлетенях. 13 число видання
присвячувалося одній з найскладніших проблем людини – втрати зору.
Окрім нетрадиційних методів лікування хворих очей, історій людей, які
змогли подолати цю важку недугу і стали щасливими, розповідалося про
роботу бібліотек, які обслуговують слабозорих людей і тих, хто втратив
зір. Йдеться, про Інтернет-центр „Окуляр”, який відкрився в Рівненській
державній обласній бібліотеці за підтримки Посольства США в Україні.
Своїми здобутками в роботі з неповноспроможними людьми ділилися з
колегами на Республіканському семінарі бібліотекарі Рівненщини. Цю
інформацію подано на початку, в звичній для читачів рубриці „Лікар
інформує”. Бо бібліотекарі за допомогою книги можуть також лікувати
людські душі, що неодмінно сприятиме одужанню. Така їх діяльність
називається бібліотерапією. Інформаційний бюлетень виходив за
фінансової підтримки Посольства США в Україні в рамках
Республіканського семінару. ТИР-300 прим. Вартість - 2.500 грн. 14 число
видання вийшло в листопаді до Всесвітнього дня захисту Інвалідів за
підтримки Посольства США в Україні. Ним виділено грант в розмірі 4 тис.
Дол. США. на настунпі 4 випуски. Видрук 14 числа ,як і 13 зроблено в
друкарні «Волинські Обереги» - 777 прим. В ньому вміщено інформацію
28

заст. начальника обласного фонду соціального захисту населення Ільчука
В. «Резерви для підвищення рівня зайнятості інвалідів існують», Бондар В.
«Роботи добро людям,» подану цікаву інформацію Костюк Л. З. про
рідкісну хворобу Гемофілію, як навчитися жити з хворобою, діяльність
громадської організації Гемофілії. Поради реабілітолога Аблікової І.
«Фізична реабілітація осіб хворих на гемофілію при ураженнях опорнорухового апарату поради лікарів, реабілітологів, психологів, консультації
юристів. В розділі «НАМ пишуть « огляд листів, які надійшли до редакції
та відповіді на запитання спеціалістів соціальної служби. До укладачів
надійшло більше 200 листів та звернень. Огляд листів та звернень,
відповіді на Чимало людей змогли завдяки отриманій інформації вирішити
свої проблеми, просто повірити в життя. В рубриці «Повір у себе»
розповіді наших краян, які наперекір долі долають життєві труднощі, не
нарікають на життя, а й допомагають іншим. У рубриці „Нетрадиційні
методи лікування” – рецепти народної медицини із „Зеленої планети
Наталі Земної. 4 грудня 2006 року в обласній державній бібліотеці було
проведено презентацію 12-14 числа інформаційного бюлетеня в рамках
заходів до Міжнародного Дня інвалідів. В презентації взяли участь
постійні партнери та читачі видання. Мета заходу: підсумки партнерської
співпраці у підготовці та випуску бюлетеня, окреслення пріоритетів в
інформаційному забезпеченні людей з особливими потребами ,залучення
органів влади, громадськості до вирішення їх проблем. Інформація про
випуск інформаційного бюлетеня прозвучала по обласному радіо, в пресі.
Інформаційний бюлетень є цікавим і корисним для працівників
соціальної сфери, людей з особливими потребами не лише Рівненської
області, але для всіх неповносправних людей, тих хто займається
соціальним захистом населення. Адже він інформує, роз’яснює і є
справжньою трибуною, де можна говорити про свої проблеми, задавати
питання і де обов’язково почують і допоможуть
Розповсюджуються видання через бібліотечних працівників,
соціальні служби, волонтерів у найвіддаленіші населені пункти області,
Будинки інтернати області, лікарні, будинки пристарілих, обласні громадські
організації інвалідів України. Надано необмежений доступ до видання всім,
хто має Інтернет - зв’язок http://libr.rv.ua/
Корпоративна бібліотечна інформаційна система. Продовжувалась
робота по реалізації проекту „Регіональної корпоративної бібліотечної
інформаційної системи”. 2006 рік – період стабільності і розвитку
об’єднання. До корпорації приєдналися ЦБС, які отримали швидкісний
інтернет-зв’язок, АРМ. Програмне забезпечення системи ІРБІС придбала
Рівненська районна ЦБС, Рівненська міська ЦБС. В корпоративному
об’єднанні на кінець року працювало 20 бібліотек різного рівня і відомства. З
них – 12 ЦБС, РДОБ та бібліотека Аграрного коледжу, 6 бібліотек-філіалів,
бібліотеки шкіл, ліцею, технікуму м. Березне.
Між членами корпорації перерозподілено 128 назв періодичних
видань.
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва бібліотеки
РДОБ
Бібліотека
аграрного
коледжу
Володимирецька ЦРБ
Березнівська ЦРБ
Здолбунівська ЦРБ
Радивилівська ЦРБ
Рокитнівська ЦРБ
Костопільська ЦРБ
Сарненська ЦРБ
Гощанська ЦРБ
Острозька ЦРБ
Дубровицька ЦРБ
м. Кузнецовськ
Рівненська ЦРБ
м. Рівне
Всього

Обробка
періодичних
видань
40
4

Імпорт в локальні
каталоги

8
10
9
9
8
15
10
3
5
2
8
6
1

36
34
32
28
21
44
39
47
28
30
16
41
60

54
18

Рівненська державна обласна бібліотека за рахунок членів корпорації
отримала 6 тис. БЗ, які імпортувалися в БД „Бібліограф” або 30% всіх БЗ, які
наповняли БД протягом року. Це дало можливість вивільнити ще одного
працівника відділу для сектору корпоративного об’єднання.
Всього в секторі працює 3 чол.: з них - 1 інженер-адміністратор, який
забезпечує безперебійну роботу системи ІРБІС, надає практичну допомогу
бібліотекам РКБІС. На 0.5 ставки корпоративною обробкою краєзнавчих
документів займається головний спеціаліст краєзнавчого сектору.
За рахунок членів корпорації районних бібліотек наповнювалась
зведена ББД „Краєзнавство”. Центральні районні бібліотеки здійснювали
аналітико-синтетичну обробку краєзнавчих документів, в т.ч. і періодичних
видань. РДОБ надсилала БЗ періодичних видань, які друкуються в м. Рівне.
До зведеного каталогу краєзнавчої літератури надійшло від ЦРБ, ЦМБ 2320
БЗ, в т.ч. 169 БЗ книг, що становить 35 % від загальної БД.
Із бази даних РКБІС запозичуються БЗ для створення електронних
каталогів сільських бібліотек-філіалів. В ЕК відбираються періодичні
видання, які отримують школи, гімназії, технікуми, бібліотеки. Це – 30-40
назв журналів, 15-20 тис. БЗ. Електронна база даних створена в програмі
АБІС ІРБІС, яка поповнюється щоквартально, інсталюється на робочий стіл
ПК, пошук якої здійснюється за всіма параметрами бібліографічного запису
за тематикою та ключовими словами.
РДОБ продовжила виступати центром каталогізування для бібліотек
регіону. Підготовлено щорічний „Типовий каталог навчальної літератури”
(ТКШБ), рекомендованої Міністерством освіти для комплектування
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шкільних бібліотек, всього - 202 БЗ. Це – підручники, програми, методичні
матеріали, CD. ЕК створений в АБІС ІРБІС і використовується бібліотеками
для створення локальних каталогів навчальної літератури через запозичення
БЗ. Каталог використовується публічно-шкільними бібліотеками, які
працюють в системі ІРБІС та органами освіти, які тимчасово працюють в
демо-версії системи ІРБІС. Відділом комплектування та обробки документів,
організації каталогів створені БЗ на книги „Бібліотечної серії”, які протягом
року надсилались в ЦРБ, що дало можливість при незначному редагуванні БЗ
оперативно формувати локальні каталоги.
В звітному році до бібліотек-філіалів надіслано 1337 БЗ на книги
„Бібліотечної серії”.
Сформовано зведений електронний каталог назв періодичних видань
бібліотек краю. До каталогу ввійшли відомості передплати періодики - 35
бібліотек різних систем і відомств. ББД містить 1534 БЗ і виставлена в
мережу Інтернет.
РДОБ є центром підвищення кваліфікації для спеціалістів бібліотек членів корпорації. Проводилися індивідуальні заняття для працівників
Дубнівської, Демидівської, Зарічненської, Дубровицької ЦБС. Систематично
проводилось дистанційне навчання.
Редакційно-видавнича
діяльність.
Редакційно-видавнича
діяльність. Редакційно-видавничий відділ спрямовував свою роботу на
документальне забезпечення інформаційно-бібліографічної, методичної,
маркетингової, проектної, рекламної діяльності книгозбірні та наочну
рекламу всіх заходів установи. Головним завданням відділу було своєчасне
та якісне опрацювання та випуск видань.
Всього на комп’ютері було набрано 1600 назв документів - 8766 стор.
одного примірника (у 2005 р. - 7691 стор.) і видруковано на принтері; разом –
12 532 сторінок. Додатковим тиражем видруковано 430 назв документів 7 226 листків.
Видано анотований каталог „Книга Рівненщини 2005”, до якого
включено описи книг видавництв Рівненщини, що вийшли 2005 року і
надійшли у Рівненську державну обласну бібліотеку, анотації до них, копії
обкладинок та статтю директора Рівненської державної обласної бібліотеки
В.П. Ярощук „Книгодрукування в Україні за останні роки (мовою цифр)”.
Завершується підготовка до здачі у видавництво “Книги Рівненщини
2006”.
Вийшли з друку 2 книги серії “Славетні земляки”: це
біобібліографічні покажчики: “Улас Самчук: “Волинь моє вірую й
ісповідую” - на честь 100-річчя письменника та – „Поклик душі”: До 100річчя з дня народження Олени Теліги.
Серія
„Дослідники
Рівненського
краю”
представлена
біобібліографічним покажчиком „Криниці щедрої душі”, виданим до 70річчя від дня народження Г.С.Дем'янчука, відомого рівненського журналіста,
літератора, громадського діяча, краєзнавця.
У 2006 р. побачила світ збірка статей з досвіду роботи „Пріоритети
діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки”. До 65-річчя
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Рівненської державної обласної бібліотеки. Випуском „Репертуару
книжкових виставок” продовжено серію „Бібліотека – база практики”. Тут
розміщено каталог книжкових виставок, які експонувались у Рівненській
державній обласній бібліотеці протягом 2005 року.
Видано три випуски інформаційного бюлетеня для людей з
особливими потребами „Інва.net”, кожен з яких присвячений окремій
проблемі, але містить рубрики, цікаві широкому колу читачів.
Окремою брошурою вийшов рекомендаційний список “Повстанські та
стрілецькі пісні”, у який увійшли відомості про наявні в бібліотеці книги,
статті із збірників, журналів, газет, що вийшли з 1990 по 2005 рр.
Щодо неопублікованих видань, то засобами РДОБ протягом року
видавались такі матеріали, як от: щорічний рекомендаційний покажчик
„Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини 2007”, поточні
бібліографічні покажчики Новини краєзнавчої літератури, Новини технічної
літератури, Новини літератури сільськогосподарської тематики (по 4 випуски
на рік). Видавались календарі, списки та покажчики до знаменних та
пам’ятних дат, щомісячні - “Довідка про культурне життя області”, “Перелік
статей з питань роботи закладів культури і мистецтва області”, щоквартальна
інформація “РДОБ на сторінках періодики”.
соціологічних
Здійснювалося
документальне
забезпечення
досліджень (програми, таблиці, анкети, висновки та результати), проектів
(заповнення аплікаційних форм, опис, плани, кошториси, звіти), семінарів,
заходів бібліотеки, т. ін.
Набирались матеріали, що забезпечують рекламу бібліотеки. Це
подекадне відображення краєзнавчих дат, статті про роботу РДОБ з різних
питань у засобах масової інформації. Прес-релізи, запрошення та оголошення
про масові засоби тощо. Випускались афіші, буклети, закладки, інша
рекламна продукція. Друкувались віртуальні виставки до знаменних і
пам'ятних дат, які виставлялись на сайті бібліотеки.
Щомісячно набиралась та надсилалась на сайт управління культури
Рівненської облдержадміністрації в розділ „Новини” інформація про
культурне життя області.
Побачили світ електронні версії видань РДОБ: це бібліографічний
покажчик „Соціальна робота в Україні” та збірка „Законодавство людям з
обмеженими можливостями”.
Методичне забезпечення діяльності бібліотек. Пріоритетними
напрямками діяльності обласної бібліотеки - як методичного центру були :
- розвиток сервісних інформаційних послуг на основі інформаційних
технологій;
- створення ПШБ власних електронних ресурсів з використанням
АРМ загальноосвітніх навчальних закладів;
- реалізація проекту «Підвищення обізнаності громадськості з питань
європейської інтеграції»;
- професійне навчання спеціалістів галузі;
- моніторинг діяльності бібліотек області.
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Успішній реалізації поставлених завдань сприяли заходи системи
підвищення фахової кваліфікації. Для диференційованих цільових аудиторій
було проведено 8 занять, зокрема: 6 семінарів – практикумів, виробнича
нарада керівників централізованих бібліотечних систем та стажування для
новопризначених працівників.
Для директорів ЦСПШБ (ЦБС), зав. ЦМБ в лютому проведено
зональний семінар-практикум „Інформаційні технології в процесі розвитку
бібліотек”. Бази проведення занять: Здолбунівська, Костопільська,
Сарненська ЦРБ.
Розглядались питання корпоративної каталогізації документів, на
основі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС,
аналітичного розпису періодичних видань та обміну інформацією в рамках
регіонального об’єднання бібліотек, створення локальних каталогів
публічно-шкільних бібліотек. Акцентувалась увага на запровадженні та
розвитку в бібліотеках Інтернет-технологій, створення власних веб-ресурсів,
повнотекстових баз даних; проведено публічний моніторинг веб-сайтів
бібліотек області.
Крім вищезазначених питань вивчався досвід роботи ЦРБ – бази
проведення семінару-практикуму. Зокрема:
Здолбунівської ЦРБ: діяльність центру регіональної інформації та
актуалізація веб-сайту документами з питань краєзнавства;
Костопільської ЦРБ: Удосконалення роботи бібліотек в умовах
об’єднання публічних і шкільних бібліотек, активізація платної діяльності
бібліотек;
Сарненської ЦРБ: напрямки роботи Інтернет-центру для оптимального
задоволення інформаційних запитів користувачів і зокрема, інвалідів,
залучення позабюджетних джерел фінансування тощо.
Виробнича нарада керівників централізованих систем та центральних
міських бібліотек на тему: „Діяльність бібліотек області з питань
автоматизації бібліотечних процесів” (листопад, 2006) була присвячена звіту
директорів ЦСПШБ про проведену роботу з питань освоєння інформаційних
технологій.
В нараді взяв участь і виступив з повідомленням „Впровадження
комплексної системи Інтернет в бібліотеках області” начальник РІКАУ
Кузьмук К.В. На занятті висвітлювалися теми: „Економічно-господарська
діяльність бібліотек” (Ярощук В.П. – директор РДОБ), „Комп’ютеризація
бібліотек області: стан та завдання на 2007 рік” (Щербан Р.М., заст.
директора РДОБ), „Пріоритети в плануванні роботи бібліотек на 2007 рік”
(Ступницька С.П., зав. відділом маркетингу і наукової роботи РДОБ).
„Місія сучасної бібліотеки в розвитку сільської громади” - під такою
назвою проведено семінар - практикум для завідуючих методичними
відділами ЦРБ (ЦМБ) за участю новопризначених начальників відділів
культури райдержадміністрацій та директорів ЦСПШБ окремих районів.
Розглядалась модель сучасної сільської бібліотеки, окреслювались
пріоритети її розвитку, аналізувався сучасний стан розвитку бібліотек
області. На практичних заняттях засвоювались ази створення повнотекстових
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електронних баз даних сільської бібліотеки, формування веб-сторінок ПШБ,
забезпечення доступу до ресурсів медіа центру тощо.
Продовжувалось поетапне навчання бібліотечних працівників „ІРБІС –
система автоматизації бібліотек” (червень, 2006). Семінар-практикум
проходив в 3 етапи. В ньому взяли участь: зав. відділами комплектування і
обробки літератури та бібліографії Гощанської, Демидівської, Млинівської
ЦРБ, які на даному етапі вступають в регіональну корпоративну бібліотечну
інформаційну систему; завідуючі ПШБ - базами інноваційного досвіду в
районі, які створюють власні електронні ресурси, використовуючи АРМ
загальноосвітніх навчальних закладів (2 заняття). В ході практикуму
учасники освоювали АРМ „Комплектування”, „Каталогізатор”, а по
завершенню навчання здавали залік на предмет засвоєння модулю АБІС
ІРБІС.
Для новопризначених бібліотечних працівників районної ланки
проведено стажування на базі РДОБ (грудень).
Для фахівців бібліотек інших систем і відомств, зокрема навчальних
закладів міста, проведено День спеціаліста, ключовими питаннями якого
було запровадження комп’ютерних технологій в практику роботи бібліотек,
формування електронних ресурсів та забезпечення доступу до них.
На допомогу бібліотекам області підготовлено такі методичнобібліографічні матеріали:
- У досьє керівника. Вип. 1,2 (робота з кадрами);
- Календар знаменних і пам’ятних дат на 2007 рік;
- Знаменні та пам’ятні дати Рівненщини;
- дайджести серії „Агроінформ” – 4 вип.;
• СD:
- „Законодавство інвалідам”. Вип. 1,2;
- „Освітні ресурси на допомогу навчально-виховному процесу”;
- „Періодика – 2006”;
- Типовий каталог навчальної літератури.
Проведена значна робота по наповненню веб-сайту медіацентру (Див.
відповідний розділ звіту).
Вагоме місце в організаційно-методичному забезпеченні відводилось
інформаційному обслуговуванню інвалідів. Для людей з особливими
потребами підготовлено і поширено на бібліотеки області:
- 3 випуски інформаційного бюлетеня „Інва.net”
- Гемофілія: матеріали на допомогу реабілітологам та хворим, які
страждають на порушення згортання крові;
- Конкурси, програми на отримання грантів для недержавних
організацій.
Протягом року спеціалістами структурних підрозділів РДОБ
надавалась необхідна методична допомога під час виїздів на місця (здійснено
38 виїздів) та консультування в он-лайновому режимі. Зокрема, з питань
створення веб-сторінок аналітичного опису документів, освоєння окремих
модулів АБІС ІРБІС, оптимізації мережі бібліотек та інформаційного
забезпечення навчально-виховного процесу.
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Досвід роботи бібліотек вивчався колегами з Донецької області (8
чол.). Зокрема, з питань: діяльності бібліотек в умовах об’єднання публічних
і шкільних книгозбірень, організація роботи по створенню медіа центру та
формування електронного каталогу в умовах корпоративної обробки
документів. Відвідано
бібліотеки Березнівської, Костопільської,
Острожської, Сарненської ЦСПШБ.
Аналітична діяльність бібліотек базувалась на принципах
порівняльного аналізу статистичних даних. Видано статистичний щорічник
„Бібліотеки Рівненщини у цифрах - 2005”; „Фандрейзинг у бібліотеках
області”; „Комп’ютеризація бібліотек області”; прес-моніторинг „РДОБ в
засобах масової інформації”.
За результатами комплексних обстежень книгозбірень узагальнено
аналітичну довідку „Аналіз діяльності бібліотек області” і надіслано
начальникам (завідуючим) райвідділами культури для ознайомлення і
прийняття відповідних рішень.
Питання розвитку бібліотечної галузі готувались на колегії
управління культури ОДА:
- Про стан формування фондів бібліотек області;
- Про стан інформатизації бібліотечних закладів.
Фандрейзинг. Платна діяльність. В 2007 році продовжувалася
робота з розвитку та надання додаткових бібліотечних та сервісних послуг.
Була розроблена кошторисно-калькуляційна документація для визначення
цін окремих видів платних послуг. Впродовж року відповідно до Наказів
директора вносять зміни в суму вартості послуг, а також у перелік
додаткових бібліотечних послуг. Для обслуговування користувачів через
електронно-касовий апарат була розроблена схема кодів для оплати платних
послуг.
Всього в звітному році платних послуг було надано на суму:
134793 грн. 80 коп
В т.ч.
¾ видача документів
через „Нічний абонемент”
4597 грн
¾ оформлення реєстраційних документів
користувачів в бібліотеки
52026 грн
¾ ксерокопіювання
47202.25 грн
¾ продовження терміну
користування документами
43 грн
¾ підготовка аналітичних, фактографічних
довідок з виконання ЕБД
2211.50 грн
¾ платне користування документами
1444.10 грн
¾ інформаційне забезпечення
установ і організацій
480 грн
¾ інші послуги (масові заходи, презентації,
екскурсії тощо)
26789.95 грн
За оренду приміщень було отримано 18280 грн.
Всього надійшло коштів на загальну суму 153074.46 грн
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Для реалізації проектної діяльності отримано кошти від Посольства
США в Україні та центру „Сучасних освітніх технологій”:
¾ на придбання оргтехніки та програмного
забезпечення
44362 грн
¾ на проведення Всеукраїнського зонального
семінару бібліотечних працівників
15000 грн
¾ на видання інформаційного бюлетеня
„Інва.net” – Вип. 14
5050 грн
¾ на продовження гранту „Leap-Connekt II”
підтримка Інтернет-центрів ЦРБ (Березне, Сарни,
Радивилів)
5500 грн
Бібліотека отримала в дарунок книги від установ, організацій та
фізичних осіб (див. Розділ „Формування документ них ресурсів”) – на суму
77218 грн.
Управлінська діяльність. Робота з кадрами. Соціальний
розвиток колективу. Впродовж 2006 року щомісячно проводилися
виробничі наради, на яких розглядалися поточні питання діяльності
структурних підрозділів, виконання планових показників за рік, квартал,
через завідуючих структурними підрозділами. Члени колективу
інформувалися про нові офіційні документи, із змінами та доповненнями до
них, якими варто керуватися в роботі. На раду при директорі виносилося
питання „Про стан регламентуючої документації в РДОБ”. Цьому передувала
велика підготовча робота. Всі Положення про структурні підрозділи
допрацьовувалися відповідно до існуючих вимог, аналізувалися. Рішенням
ради при директорі визнано роботу з підготовки регламентуючих документів
задовільною. Прийняті конкретні рекомендації щодо усунення недоліків та
визначено терміни. Контроль за виконанням буде здійснено в березні 2007
року.
В роботі з кадрами серйозна увага зверталася на підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників. Щовівторка, згідно складеного плану
проводилися виробничі навчання. Серед питань, які піднімалися:
Задоволення запитів користувачів через „Віртуальну довідку РДОБ”,
Корпоративна обробка періодичних видань, Діяльність медіа центру тощо. З
доповідями виступали кадрові працівники.
Корисними та інформаційними для працівників бібліотеки були
презентації структурних підрозділів РДОБ: відділу комплектування і обробки
літератури, книгосховища, редакційно-видавничого, методичної роботи і
бібліотечного маркетингу, а також відділів обслуговування користувачів.
Працівники бібліотеки більш дізнавалися про роботу колег, здобутки і
пріоритети, яку інформацію вони використовували в роботі з користувачами.
Презентація відділів також сприяла підняттю іміджу кожного колективу,
розвитку здорового суперництва в роботі.
Вже стало традицією на виробничих нарадах інформувати про
участь в республіканських нарадах, міжнародних наукових конференціях,
навчальних семінарах, тренінгах працівників бібліотеки. З повідомленнями
виступали: директор Ярощук В.П., заступник директора Р. Щербан, заст.
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директора Л. Слесаренко, зав. відділами Л. Самсонюк, С. Волкова, Н.
Корнійчук, головний бібліотекар Н. Волян. Додаткову інформацію Див.
розділ: Науково-дослідна робота.
Для підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, що
використовують послуги та сервіси мережі Інтернет в повсякденній
діяльності та зацікавлені в опануванні методів та технологій просування
власних послуг, інформаційного продукту, максимально ефективно
використовуючи можливості глобальної мережі Інтернет, 6 бібліотечних
працівників пройшли дводенний тренінг „Просування послуг Інтернет”.
Тренінг організували регіональний благодійний фонд „Рівне. Європейський
вибір”.
Протягом року кількісний склад бібліотечних працівників становив
68 чоловік. У грудні місяці була проведена чергова атестація бібліотечних
працівників (10 чоловік) з метою підвищення професійної кваліфікації і
ділових якостей. За результатами атестації більшість бібліотекарів отримала
підвищену кваліфікаційну категорію.
Всі працівники бібліотеки отримали матеріальну допомогу у
розмірі окладу на оздоровлення. За виконання планових показників та до
Всеукраїнського Дня бібліотек - отримували премії. До Всеукраїнського Дня
бібліотек три працівники бібліотеки отримали Почесні Грамоти Міністерства
культури і мистецтв України – зав. відділом Костильова Л.А., головні
бібліотекарі - Стадницька Л.М. та Буза Л.Ф.
Значна кількість працівників була нагороджена Грамотами
облдержадміністрації, обласної ради, управління культури облдержадміністрації.
Директору бібліотеки Ярощук В.П. було присвоєне Почесне звання
„Заслужений працівник культури України”.
Для працівників бібліотеки адміністрація спільно з профкомом
організовувала відзначення ювілейних дат, вечори відпочинку, екскурсії
вихідного дня. Бібліотекарі відвідали історико-архітектурні пам’ятки міста
Острога, Межирицький монастир, джерело Святого Миколая. Були
організовані дві поїздки в ліс.
Бібліотека делегувала 3-х працівників для участі в щорічній
обласній спартакіаді працівників закладів культури, де вибороли одне з
призових місць.
Технічне забезпечення бібліотечних процесів. Господарська
діяльність. Протягом звітного року бібліотека придбала 5 комп’ютерів,
програмне забезпечення, один ксерокс, 3 принтери, 2 електронно-касові
апарати, килимове покриття. Кошти використовувалися як з бюджету так і з
спецкоштів.
Були проведені роботи по капітальному ремонту даху бібліотеки з
заміною системи водозливу з даху. Завершена реконструкція віконних блоків
ІІІ-IV поверхів бібліотеки. Проведені роботи по ремонту протипожежної
насосної станції, проведена
заміна водогону підвальних приміщень.
Проведений поточний ремонт службового туалету на ІІ поверсі . Проведені
роботи по перевірці та наладці водяного та теплового лічильників. Протягом
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року проводилися поточні ремонти систем водопостачання, теплопостачання,
електропостачання.
Проводились
планові
ремонти
та
технічне
обслуговування систем пожежної та охоронної сигналізації. Були проведені
роботи по перевірці заземлення електроустановок, електрообладнання,
заміри опору сигналізації.
Протягом 2006 року працівники забезпечувалися канцтоварами,
матеріалами для надання послуг користувачам (папером, каталожними
картками, читацькими формулярами, контрольними листками та читацькими
квитками). Постійно здійснювалась заправка принтерів та ксероксів. Всі
працівники бібліотеки пройшли навчання та інструктаж з охорони праці,
техніки безпеки та протипожежної безпеки. Було проведено страхування
добровільної пожежної дружини бібліотеки. Постійно проводилися роботи
по санітарній обробці, прибиранню приміщень. Працівники бібліотеки, які
безпосередньо обслуговують користувачів пройшли медичні обстеження
згідно медичних книжок. Всі відділи були забезпеченні медикаментами.
Бібліотекарі книгосховища, працівники господарського відділу були
забезпечені спецодягом. Відділи бібліотеки та окремі працівники
забезпечувались санітарно-гігієнічними засобами.
Діяльність бібліотек області. Населення Рівненської області
обслуговують 589 бібліотек Міністерства культури та мистецтв України, за
звітний рік мережа закладів збільшилась на 1 книгозбірню. Документальноінформаційні ресурси налічують 1790501 прим. творів друку, якими було
обслужено 559.8 тис. користувачів. Забезпечують діяльність книгозбірень
1208 бібліотечних працівників (по ЦБС – 1077), з них: 95% - фахівці з вищою
та середньою спеціальною освітою.
Стратегічним напрямком розвитку бібліотек області у звітному році
були: інформатизація, створення власних електронних ресурсів;
інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, активізація роботи
з соціально-незахищеними верствами територіальної громади; розвиток
бібліотечного краєзнавства.
Комп’ютерний парк бібліотек області налічує 168 одиниць техніки,
з них – 16 – в сільських бібліотеках. Протягом минулого року придбано 35
ПК: 25 – за кошти місцевого бюджету, 11 – за позабюджетні кошти. 75
комп’ютерів підключені до мережі Інтернет. 28 бібліотек мають власні вебсайти.
Комп’ютеризація центральних районних бібліотек, підключення їх
до мережі Інтернет забезпечила створення в ЦБС електронних каталогів, баз
даних на основі АБІС ІРБІС. Повною версією володіють 4 ЦРБ (ЦМБ), мініверсії за кошти місцевого бюджету придбано в 5 ЦРБ.
Костопільська ЦРБ приступила до створення електронного каталогу
підручників, який включає понад 500 назв книг, рекомендованих
Міністерством освіти і науки України для освоєння в загально-освітніх
навчальних закладах.
Автоматизація бібліотечних процесів поширилась на сільські
книгозбірні. На основі угод про співпрацю між директорами шкіл та
ЦСПШБ, 35 сільських бібліотекарів використовують АРМ загальноосвітніх
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навчальних закладів для формування власних баз даних і забезпечення
користувачам доступу до них.
Проводиться цілеспрямована робота по обслуговуванню людей з
особливими потребами, яка сприяє як задоволенню інформаційних запитів
інвалідів, так і їх самореалізації шляхом залучення до організації клубів за
інтересами, влаштування презентацій та виставок творчих робіт, освоєнню
комп’ютерних технологій.
Пріоритетним напрямком роботи бібліотек є краєзнавство. В період
створення електронних баз даних, формування веб-сторінок ця робота
набула особливого змісту і активізації. Адже кожна бібліотека намагається
достойно представити свій регіон у світовому інформаційному просторі.
Динамічно розвивалася сфера платних послуг. Всього бібліотеками
області залучено 468.8 тис. грн., що на 83.9 тис. грн. більше порівняно з
попереднім роком. Традиційно лідерами є Сарненська ЦСПШБ (44,3 тис.
грн.), Костопільська (37,4 тис. грн.), Рівненські міська та районні
централізовані бібліотечні системи (відповідно 21.0 та 20.0 тис. грн.)
Формування позитивного іміджу бібліотек було постійно в полі
зору фахівців галузі. Робота книгозбірень, популяризація їх ресурсів і послуг
систематично висвітлювалася в регіональних засобах масової інформації. В
середньому 25-40 разів кожна ЦСПШБ (ЦБС протягом року розповіла про
себе на сторінках періодики.
В подальшому бібліотеки області нарощуватимуть обсяги робіт з
освоєння електронних технологій, створення електронних ресурсів і
сервісних послуг для користувачів в період побудови суспільства знань.
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Додаток № 1
Cписок друкованих видань
Книга Рівненщини 2005: Анотований каталог видань (З фондів Рівненської
державної обласної бібліотеки) / Укладач та редактор Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин.
обереги, 2006. - Вип. 3. -78 с.
Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Збірник статей з
досвіду роботи / Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2006. –
116 с.
Криниці щедрої душі: До 70-річчя від дня народження Г.Дем'янчука: Біобібліограф.
покажч. / Укладачі: Н.М.Кожан, Н.О.Нікітіна; Редактор Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин.
обереги, 2006. - 78 с.– (Сер. „Дослідники Рівненського краю”)
Поклик душі: До 100-річчя з дня народження Олени Теліги: Біобліограф. покажч. /
Укладач Л.А.Костильова; Редактори: Р.М.Щербан, Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги,
2006. - 32 с.– (Сер. „Славетні земляки”)
Повстанські та стрілецькі пісні: Реком. список літератури / Укладач Л.Костильова;
Редактор Л.Г.Сахнюк / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – 28 с.
Репертуар книжкових виставок РДОБ 2005 року: Каталог книжкових виставок 2005
року / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне, 2006. – 42 с.
Інванет: інформаційний бюлетень для людей з особливими потребами / Рівнен.
держ. обл. б-ка: Рівне, 2006. Вип. 12 – 79 с.
Вип. 13 – 70 с.
Вип. 14 – 80 с.
Соціальна робота в Україні: Бібліограф. покажч./ Укладач Л.А.Костильова;
Редактори: Р.М. Щербан, Л.Г. Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – 47 с. - (Електронна
версія)
Законодавство людям з обмеженими можливостями. / Упорядник Р.М.Щербан /
Рівнен. держ. обл. б-ка. - Вип. 4 – 76 с. (Електронна версія)
Навчально-інформаційний комп'ютерний центр „Інтернет-окуляр” / Рівнен. держ.
обл. б-ка. – Рівне, 2006. - букл.
Підготовлений до видання анотований каталог “Книга Рівненщини 2006” – 48 с.
Серед неопублікованих документів:
Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2007 рік:
Рекомендаційний покажчик літ. – 35 с.
Знаменні і пам’ятні дати 2005 – 2010 років – 13 ст.
Знаменні і пам’ятні дати 2007 року – 16 ст.
Календар знаменних і пам'ятних дат – 8 с.
Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини 2007 року на серпневі наради – 40 брошур
по 8 с. – Всього 160 листків.
Новини краєзнавчої літератури – 4 вип.
Нова література з питань с/г - 4 вип.
Новини література з питань економіки, програмування – 4 вип.
Довідка про культурне життя області – 12 вип.
Перелік статей з питань роботи закладів культ. і мист. області – 12 вип.
Краєзнавчі дати на стор. ЗМІ – 3 на місяць - 36 вип.
Інформація в розділ „Новини” – 24 вип.
РДОБ на сторінках періодики за - 4 вип. – 20 с.
Бібліотеки Рівненщини в цифрах: Статистичний аналіз діяльності бібліотек області
за 2005 рік – 20 с. (табл.)
Текстовий аналіз діяльності бібліотек області за 2005 рік
Віртуальні виставки:
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„Острозька біблія – скарб української науки і культури” – 5 с.
”Берестецька битва”- 6 с.
„Борис Швед” – 3 с.
„Г.Дем'янчук” – 10 с.
План роботи РДОБ на 2006 рік – 42 c.
Звіт про роботу РДОБ у 2004 році- 38 с
Заходи РДОБ на 2006 рік – 18 c.
Положення про відділи бібліотеки, Посадові інструкції – 72 с.
Інформація у НПБ „Наукова робота РДОБ за 5 років” – 5 с.
Регіональна програма автоматизації у 2007 – 2009 році+10 – 9с.
У досьє керівника ЦБС Вип. 1 – 12 с.
Про стан інформатизації - 5 с.
Аналітичний матеріал про науково-дослідну роботу Рівненської обласної
державної бібліотеки – 15 с.
Огляд науково-дослідної роботи РДОБ у галузі бібліотекознавства,
бібліографознавства, документознавства і основ книгознавства за 2001-2005 рр.
Огляд науково-дослідної роботи РДОБ за 1996-2006 рр. – 16 с.
Фандрейзинг в бібліотеках області: Залучення та використання позабюджетних
коштів у 2005 р. – 5 с.
Робота бібліотек області в умовах реорганізації таблиці – 6
Написання програм – 3 с.
Тематичний аналіз розвитку бібліотек області, Аналіз розвитку бібліотечних
фондів за 2002-2005 рр. – таблиці – 30 ст.
Статистичний аналіз діяльності бібліотек з 2001 по 2005 рр. – 31 с.
Корпорація:
Розподіл періодики 2006 рік (II півріччя) – 20 с.
Експорт-імпорт періодики – 21 с.
Розподіл періодики 2007 – 24 с.
Соц. дослідження – 12 с.
Інформація про надходження книг до бібліотек МКіТУ Рівненської області за 9
місяців 2006 року 2+3
Програма соц. дослідження „Вивчення стану укомплектованості та використання
літератури з питань економіки фонду Рівненської державної обласної бібліотеки” – 2 с.
Таблиці+ інформація про виконання програми
Висновки соціологічного дослідження "Вивчення стану укомплектованості та
використання літератури з питань економіки фонду Рівненської державної обласної
бібліотеки" – 5 с.
Соц. дослідження по розділу фонду „Книгознавство” – 15 с.
Програма оглядового соціологічного дослідження „Критерії оцінки діяльності
функціональних відділів Рівненської державної обласної бібліотеки”- 12 с.
„Комплектування фондів бібліотек вітчизняними науковими та виробничопрактичними журналами у галузі економіки, права"- анкети, таблиці – 21+5+13
“Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію, пропозиції
щодо її видання та перевидання.” – 31 с
Створення сучасної моделі бібліотечного обслуговування інвалідів– 7с.
Видатки-прогноз по автоматизації бібліотек області (2009-2010) – 14 с.
Видатки 2007-2008 – 14 с.
Моніторинг кадрового потенціалу бібліотек
Рекомендації до комплексного обстеження бібліотек
Кваліфікаційні характеристики бібліотечних працівників
Дайджест „Вирощування товарної риби” – 4 с.
Дайджест сер. „Агроінформ” „Зразковий виноградник” – 4 с.
Довідка про стан формування фондів
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Доповнення до Закону про бібліотечну справу – 1 + Ст., Р.VIII.
Передплата укр. періодики на І півріччя 2007 р. – 7 с.
Передплата книг 6 с.
Програма по євроінтеграції – 9 с.
Довідка за результатами комплексного обстеження – Зарічне – 5 ст.
Довідка за результатами компл. обстеж. - Кузнецовськ
Інструкції по БЗ (ІРБІС) – 12 с.
Інструкція по БД „Книги” – 3 с.
Акти виконаних робіт по євроінтеграції – 6 с.
Програми та накази на семінари
Корпорація медіа-центрів – 2 с.
Матеріали по медіа-центрам – 5 с.
Матеріали по євроінтеграції + картинки – 7
Звіт витрат по проекту – 6 с.
Запрошення на вечір, присв. Пересопницькому Євангелію
Запрошення до Дня слов'янської писемності
Норми часу на основні процеси бібліотечної роботи - 24
Проект „Розвиток демократичних процесів” – 59 стор. + додатки (бюджет–11 с.,
кошторис, примітки, партнери, союзники тощо ≈ 40 стор.)
Проект UBA з виправленнями, уточненнями, додатками тощо (протокол,
положення, заяви, відомості про засновників та склад керівництва, дані про місцеві
осередки, т. ін.)
„Історична Волинь”- –12 с.
Консорціум „Історична Волинь” (в табл.) - 5 стор.
Фінансові звіти по проектах
Фінансовий звіт (англ.)
Перелік законодавчих, іншх матеріалів про бібліотеки – 20 примірників
До зонального семінару 28-30 серпня:
Макет афіші про „Інтернет-Окуляр”, запрошення, бейджи (40) для учасників
Програма семінару (35х4), списки учасників, листи-запрошення, наказ, анкета, акт
виконаних робіт
Договори, накладні (60), кошторис, обкладинка для CD-R (30)
Правила користування „Інтернет-Окуляр”, звіт про роботу, стаття в „Інва.net”,
інформація
Презентації виступів на семінар - Кузнецовськ, Корець, Березне
Виступ директора Кузнецовської ЦСПШБ – 4 стор.
„Корецька Рівненська державна обласна бібліотека в системі соціально-культурної
реабілітації інвалідів” – 5 с.
До Дня бібліотек:
Сценарій, Заходи до 30 вересня, набір, запис відбір та запис фотографій на диск,
макетування афіші до Дня бібліотек,
30 листів на святкування Дня бібліотек, оголошення, назви виставок та цитати до
них, прес-релізи, читацький квиток, подяка найактивнішим читачам, листи на відзнаку
працівників тощо.
Акти виконаних робіт – 6 с.
Серед понадпланових завдань:
Випущено у вигляді брошури статистичний аналіз діяльності бібліотек області – 25
прим. по 20 стор.
“Презентація редакційно-видавничого відділу” - 6 с.
Матеріали по відкриттю центру Євроінтеграції.
Колективний договір – 38 с. – 5 прим.
Проект UBA 59 с. + додатки + роздрук англійською:
Додаток B. Бюджет для Акції 1-10 с.
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“Розвиток Демократичного Процесу” (Україна) – 59 с. х 4 = 236 стор.
Додаток - Логічна структура – 3 с.
Концепція, примітки „Реалізуємо право на інформацію” – 10 стор.
Partners + примітки англ. – 5 cтор.
Союзники – 3 стор.
Закладки на презентацію (І.Франко) – 12 шт.
Роздільники для фонду 160 с.
Характеристики (на завідуючих б-ками Рівне – дитяча обл., Костопіль, Дубно,
Щербан Р.М., Данилюк А.І., ін.)
Основні відомості про юридичну особу – 16 с.
Інформація про нац. меншини для ОДА– 3 с.
Перелік госп. коштів на Мін-во культури – 8 с.
Матеріали про корпорацію
Акти виконаних робіт по євроінтеграції - 18 шт.
Пріоритетні напрямки діяльності РДОБ (на Мін-во культури) – 3 с.
Проект по Інва.нет – 5 с.
Угоди про Інтернет-центри (Сарни, Березне, Радивилів)
Проект Leap-Connect ІІ:(аплікац. форма, фінансовий план реалізації проекту, заявка
на участь т. ін.)
Договір по Інтернет-зв'язку
Тексти законів + Тит. до законодавства - 4 с.
Акт виконаних робіт по „Законодавству” – 5 с
Бібліотеки – екоетичні центри (стаття Щербан) – 4 с.
Регіональна корпоративна бібліотечно-інформ. система (Щербан) – 8 с.
Стратегія соц. розвитку + додатки– 5 с.
Інформація про д-сть б-к по рішенням органів влади + додатки –16 с.
Положення про систему каталогів і картотек – 6 с.
Таблиці по фондах за 9 місяців – 2 с.
Звіт за перший рік діяльності Центру євроінтеграції – 48 с.
Центр євроінтеграції на стор. преси – 5 с.
Пропозиції до проекту „Євроінтеграція” – 2 с.
Таблиці по Центру євроінтеграції
Видатки на автоматизацію (райони) – 5 с.
Наказ про атестацію, перелік питань, список працівників, що атестуються
Список книг, рекомендованих читачам (бібліотерапія) – 2 ст.
Розрахунок витрат на платні послуги - 20 прим.
Видатки на основні заходи по районах (таблиці) – 4 с.
Робочий кошторис та Опис фестивалю книги „Етноси України” та багато інших
документів.
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Додаток № 2
Рівненська державна обласна бібліотека
на сторінках преси, радіо і телебачення
IV квартал 2005 рік
Преса
1. Андрощук В. Фізичні вади не заважають творити – переконана Гайя Вернен:
[Фотовиставка „Корпус Миру США та особливі діти України” презентована у РДОБ] //
Ого. – 2005. – 8 груд.
2. Басараба В. Презентація нових книг двох рівненських прозаїків: [С. Гулі та І.
Сидорчика відбулася в РДОБ] // Вільне слово. – 2005. – 13 груд.
3. Волян Н. Бібліотеці – нову книгу: Першим відгукнувся Промінвестбанк:
[Благодійна акція „Подаруй бібліотеці нову книгу” оголошена РДОБ] // Обрій. – 2005. –
17-23 листоп.
4. Гриб В. Головне, щоб людина відчувала мистецтво душею: [Персон. вист.
рівнен. худож. І. Щербакової відкрилось в Рівнен. держ. обл. б-ці] // 7 днів. – 2005. – 21
жовт.
5. Гриб В. У маленьких речах – високе творіння: [Вист. плетіння вузликами квітів
„Таємниці рукомесла Ольги Нечаєвої” відкрилась в РДОБ] // 7 днів. – 2005. – 16 груд.
6. Дем’янчук О. Спокуса творчістю: [В Рівнен. держ. обл. б-ці відкрилась персон.
вист. картин І. Щербакової „Графічне сприйняття”] // Вісті Рівненщини. – 2005. – 19 жовт.
7. Доленко С. Поліська Олеся Купріна зачарувала: [У Рівнен. держ. обл. б-ці
відбулася презентація перевид. міськ. Просвітою повісті О. Купріна „Олеся”] // Рівне Час.
– 2005. – 20 жовт.
8. Доленко С. Слово, що хвилює: [У РДОБ відбулась презентація двох нових книг
рівнен. письменників С. Гулі та І. Сидорчика] // Провінційна газета плюс. – 2005. – 24
лист.
9. Дубова Г. Корифей української драматургії: [В РДОБ відбулося засідання
клубу „У світі прекрасного”, присвячене творчості І. Карпенка-Карого] // 7 днів. – 2005. –
21 жовт.
10. Дубова Г. Чаклунка з поліських лісів: [Презентація книги О. Купріна „Олеся”,
виданої Рівнен. міськ. „Просвітою”, відбулася в РДОБ] // 7 днів. – 2005. – 21 жовт.
11. Литвинюк А. Вітаємо нашу Валентину Петрівну: [До ювілею директора РДОБ]
// Нар. творчість. – 2005. – № 22. – Листоп.
12. Максимчук М. Життєва зона дії: [У РДОБ відбулась презентація збірника „Діти
сонця” з нагоди ювілею Партії Зелених] // Вісті Рівненщини. – 2005. – 21 жовт.
13. Миколаєнко І. Слідами „Олесі” Купріна: [В РДОБ відбулась презентація книги
О. Купріна „Олеся”, виданої Рівнен. міськ. „Просвітою”] // Вісті Рівненщини. – 2005. – 29
жовт.
14. Романюк Д. „Графічне сприйняття”: [Презентація персон. вист. худож. робіт
голов. провізора УОЗ І. Щербакової відбулося в РДОБ] // Мед. вісник. – 2005. – 21 жовт.
15. Шахрай О. Допомогти любов’ю та добротою: [У РДОБ розгорнута
фотовиставка „Корпус Миру США та особливі діти України”] // Вісті Рівненщини. – 2005.
– 9 груд.
Телебачення. Радіомовлення
1. Презентація персональної виставки графічних робіт Ірини Щербакової „Графічне
сприйняття” (РДТРК, ТК „Рівне-1”,).
2. Презентація книги О. Купріна „Олеся”, присвячена 135-річчю від дня
народження автора (РДТРК, II програма радіо „Край”).
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3. Презентація книжкової виставка „Ніл Хасевич: аспекти творчості і долі”,
присвячена 100-річчю від дня народження художника (РДТРК, ТК „Рівне-1”, II програма
радіо „Край”).
4. Літературний вечір „Мова як генетичний код нації”, присвячений Дню
української писемності та мови (РДТРК, ТК „Рівне-1”, II програма радіо „Край”).
5. Творча зустріч з рівненськими письменниками, членами Національної Спілки
письменників України Сергієм Гулею та Іваном Сидорчиком (РДТРК, СТБ, ТК „Рівне-1”,
держ. радіо).
6. Презентація наукової роботи доцента кафедри укр. літератури і методики
навчання РЕГІ Лідії Овдійчук на тему: „Взаємодія мистецтв у процесі вивчення
літератури, як один із чинників формування естетичної культури молоді” (СТБ).
7. Відкриття фотовиставки „Корпус Миру США та особливі діти України” (РДТРК,
СТБ, ТК „Рівне-1”, держ. радіо).
8. Зустріч за круглим столом: „СНІД – найбільша проблема людства”, приурочена
Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом (РДТРК).
9. Вечір, присвячений 137-й річниці товариства „Просвіта”. В рамках заходу
презентація книг „Просвіта і просвітяни” та „Мости в Україну” (РДТРК, ТК „Рівне-1”, II
програма радіо „Край”).
10. Презентація виставки „Таємниці рукомесла Ольги Нечаєвої” (РДТРК, ТК
„Рівне-1”).
11. Семінар керівників громадських організацій інвалідів проведений спільно з
РДОБ на тему: „Громадські організації інвалідів: стан та перспективи” (ТК „Рівне-1”, ТК
„10 канал”).
12. Щотижневі повідомлення про краєзнавчі дати (радіо „Край”).
Реклама
1. Кращим подарунком для головної книгозбірні області з нагоди Всеукраїнського
Дня бібліотек буде Ваша участь у благодійній акції „Подаруй бібліотеці нову книгу” //
Рівне і рівняни. – 2005. – 1 жовт.
2. Рівненська державна обласна бібліотека запрошує студентів-першокурсників та
учнів старших класів на групові екскурсії по книгозбірні // Рівне і рівняни. – 2005. – 8
жовт., 15 жовт., 22 жовт.
3. Рівненська державна обласна бібліотека запрошує відвідати книжкову виставку
„Краєзнавчий календар” (Іван Шишко, Володимир Грабоус, Ігор Свєшніков) // Рівне і
рівняни. – 2005. – 15 жовт.; Ого. – 2005. – 20 жовт.; Панорама. – 2005. – 13 жовт.; Рівне
вечірнє. -2005. – 13 жовт., 20 жовт.; Рівне експрес. – 2005. – 13 жовт., 20 жовт.; Рівненська
газета. – 2005. – 12,24,26 жовт., 2,7,9,11 листоп.
4. Рівненська державна обласна бібліотека запрошує на перегляд: - книжкової
виставки „Ніл Хасевич: акценти творчості”; - виставки графічних робіт Ірини Щербакової
„Графічне сприйняття” // Рівне і рівняни. – 2005. – 29 жовт.
5. Рівненська державна обласна бібліотека запрошує відвідати книжкову виставку
„Краєзнавчий календар” (Авенір Коломиєць, Валентина Ярощук, Ярослав Пура) // Рівне і
рівняни. – 2005. – 12 лист.
6. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина: www.irp.rv.ua: Найбільший
каталог Інтернет-сайтів Рівненського регіону // Рівне і рівняни. – 2005. – 3 груд, 17 груд.
7. Для тих, хто мріє бути успішним бізнесменом, пропонуємо періодичні видання..., а
також книги... // Рівне і рівняни. – 2005. – 17 груд.
8. Рівненська державна обласна бібліотека вітає всіх рівнян з Новим 2006 роком та
Різдвом Христовим! // 10 канал. – 2005. 29 груд.
Оголошення
1. Книжкові виставки „Український драматург, режисер, театральний діяч” (До 160річчя з дня народження І. Карпенка-Карого); „Обрії духовних краєвидів О. Довженка” //
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Ого. – 2005. – 6 жовт.
Рівненська газета. – 2005. – 3 жовт., 7 жовт., 17 жовт.
2. Книжкова виставка: „Україна – козацька держава” (До Дня українського козацтва)
//
Афіша. – 2005. – 6 жовт.
Волинь. – 2005. – 7 жовт., 13 жовт.
Ого. – 2005. – 6 жовт., 20 жовт.
Рівне вечірнє. – 2005. – 6 жовт.
Рівне експрес. – 2005. – 6 жовт.
Рівне-ракурс. – 2005. – 6 жовт.
Рівненська газета. – 2005. – 5 жовт.
Сім днів. – 2005. – 7 жовт.
3. Книжкова виставка: „Музична творчість М. Березовського: від барокко до
класицизму” (До 125-річчя з дня народження) //
Афіша. – 2005. – 6 жовт.
Волинь. – 2005. – 7 жовт., 13 жовт.
Ого. – 2005. – 6 жовт., 20 жовт.
Рівне вечірнє. – 2005. – 6 жовт.
Рівне експрес. – 2005. – 6 жовт.
Рівне-ракурс. – 2005. – 6 жовт.
Рівненська газета. – 2005. – 5 жовт.
Сім днів. – 2005. – 7 жовт.
4. Персональна виставка графічних робіт Ірини Щербакової „Графічне сприйняття” //
Волинь. – 2005. – 21 жовт..
10 канал. – 2005. – 21 жовт.
Сім днів. – 2005. – 21 жовт., 28 жовт., 4 листоп..
5. Презентація наукової розвідки „Музична культура Карпат” //
Волинь. – 2005. – 21 жовт.
10 канал. – 2005. – 21 жовт.
Рівненська газета. – 2005. – 11 листоп., 23 листоп., 25 листоп.
Сім днів. – 2005. – 21 жовт.
6. Презентація книжково-ілюстративної виставки „Ніл Хасевич: акценти творчості і
долі” //
Волинь. – 2005. – 4 листоп.
10 канал. – 2005. – 4 листоп.
7. Книжкова виставка: „Ніл Хасевич: акценти творчості і долі” (До 100-річчя з дня
народження) //
Афіша. – 2005. – 27 жовт.
Ого. – 2005. – 27 жовт., 3 листоп.
Сім днів. – 2005. – 28 жовт., 4 листоп., 11 листоп., 18 листоп.
8. Тематичний вечір „Мова як генетичний код народу” //
Волинь. – 2005. – 4 листоп.
10 канал. – 2005. – 4 листоп.
Рівне вечірнє. – 2005. – 3 листоп.
Рівне експрес. – 2005. – 3 листоп.
Рівненська газета. – 2005. – 7 листоп., 9 листоп.
Сім днів. – 2005. – 4 листоп.
9. Презентація навчального посібника Галини Швидків: „Українські народні пісні та
романси в курсі постановки голосу для сопрано” //
Афіша. – 2005. – 10 листоп.
Волинь. – 2005. – 11 листоп.
10 канал. – 2005. – 11 листоп.
Ого. – 2005. – 10 листоп.
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Рівне вечірнє. – 2005. – 10 листоп.
Рівне експрес. – 2005. – 10 листоп.
Рівненська газета. – 2005. – 16 листоп.
Сім днів. – 2005. – 11 листоп.
10. Виставка живопису Володимира Сидорука //
Афіша. – 2005. – 10 листоп.
Волинь. – 2005. – 4 листоп., 11 листоп.
10 канал. – 4 листоп., 11 листоп.
Ого. – 2005. – 10 листоп.
Рівне вечірнє. – 2005. – 3 листоп., 10 листоп.
Рівне експрес. – 2005. – 3 листоп., 10 листоп.
Рівненська газета. – 2005. – 4 листоп., 7 листоп., 11 листоп., 16 листоп.. 18 листоп.,
25 листоп.
Сім днів. – 2005. – 4листоп., 11 листоп., 18 листоп.
11. Книжкова виставка „Краєзнавчий календар” (Аверін Коломиєць, Валентина
Ярощук, Ярослав Пура) //
Волинь. – 2005. – 18 листоп.
10 канал. – 2005. – 18 листоп.
Ого. – 2005. – 17 листоп.
Рівненська газета. – 2005. – 16 листоп.
Сім днів. – 2005. – 18 листоп.
12. Книжкова виставка „Меморіал народної скорботи і пам’яті” (До Дня пам’яті
жертв голодомору і політичних репресій) //
Афіша. – 2005. – 24 листоп.
Волинь. – 2005. – 25 листоп.
10 канал. – 2005. – 25 листоп.
Ого. – 2005. – 24 листоп.
Рівненська газета. – 2005. – 23 листоп., 25 листоп., 2 груд.
Сім днів. – 2005. – 25 листоп.
13. Перегляд фільмів англійською мовою //
Афіша. – 2005. – 24 листоп., 8 груд.
Волинь. – 2005. – 25 листоп., 9 груд.
10 канал. – 2005. – 25 листоп., 8 груд.
Ого. – 2005. – 6 жовт., 24 листоп.
Рівне вечірнє. – 2005. – 8 груд, 22 груд.
Рівне експрес. – 2005. – 8 груд., 22 груд.
Рівненська газета. – 2005. – 23 листоп.
Сім днів. – 2005. – 25 листоп., 9 груд.
14. Засідання англійського клубу //
Афіша. – 2005. – 24 листоп., 8 груд.
Волинь. – 2005. – 25 листоп., 9 груд.
10 канал. – 2005. – 25 листоп., 8 груд.
Рівне вечірнє. – 2005. – 8 груд, 22 груд.
Ого. – 2005. – 6 жовт., 24 листоп.
Рівне експрес. – 2005. – 8 груд., 22 груд.
Рівненська газета. – 2005. – 30 листоп.
Сім днів. – 2005. – 25 листоп., 9 груд.
15. Книжкова виставка „Місцеве самоврядування: світовий та український досвід”
(До Дня місцевого самоврядування) //
Афіша. – 2005. – 1 груд.
Волинь. – 2005. – 2 груд.
10 канал. – 2005. – 1 груд.
Рівне вечірнє. – 2005. – 1 груд., 8 груд, 15 груд.
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Рівне експрес. – 2005. – 1 груд., 8 груд.
Сім днів. – 2005. – 9 груд.
16. Презентація виставки декоративно-ужиткового мистецтва „Таємниці рукомесла
Ольги Нечаєвої” //
Афіша. – 2005. – 1 груд.
Волинь. – 2005. – 2 груд.
10 канал. – 2005. – 1 груд.
Рівне вечірнє. – 2005. – 1 груд.
Рівне експрес. – 2005. – 1 груд.
Рівненська газета. – 2005. – 7 груд.
17. Виставка однієї книги „Шевченко нам заповідав” (До 160-річчя з часу написання
„Заповіту”) //
Афіша. – 2005. – 8 груд., 22 груд.
Волинь. – 2005. – 9 груд.
10 канал. – 2005. – 8 груд.
Рівне вечірнє. – 2005. – 8 груд., 15 груд., 22 груд.
Рівне експрес. – 2005. – 8 груд., 22 груд.
Рівненська газета. – 2005. – 19 груд., 23 груд.
Сім днів. – 2005. – 9 груд., 23 груд.
18. Виставка декоративно-ужиткового мистецтва „Таємниці рукомесла Ольги
Нечаєвої” //
Афіша. – 2005. – 22 груд.
10 канал. – 2005. – 15 груд.
Рівне вечірнє. – 2005. – 22 груд., 29 груд.
Рівне експрес. – 2005. – 22 груд., 29 груд.
Рівненська газета. – 2005. – 9 груд, 19 груд., 21 груд., 23 груд.
Сім днів. – 2005. – 16 груд., 23 груд.
19. Книжково-іллюстративна виставка „З Новим Роком та Різдвом Христовим”//
Афіша. – 2005. – 29 груд.
10 канал. – 2005. – 29 груд.
Сім днів. – 2005. – 30 груд.
20. Книжкова виставка „Різдво Христове в площині художньої культури” //
Афіша. – 2005. – 29 груд.
10 канал. – 2005. – 29 груд.
Сім днів. – 2005. – 30 груд.
21. Книжкова виставка „Святкування Різдва в країнах світу” //
Афіша. – 2005. – 29 груд.
10 канал. – 2005. – 29 груд.
Сім днів. – 2005. – 30 груд.
22. Увага! 31 грудня бібліотека працює до 14.00, 1,7,8 січня – вихідні дні //
Афіша. – 2005. – 29 груд.
Рівненська державна обласна бібліотека
на сторінках преси, радіо і телебачення
I квартал 2006 рік
Преса
1. Дем’янчук О. Нев’януча краса: [Перша персональна виставка творчих робіт
рівненської майстрині Ольги Нечаєвої експонується в РДОБ] // Вісті Рівненщини. – 2006.
– 6 січ.
2. Веселик П. Врода Полісся: [Про нову книгу А. Мерімінського „Ландшафти і
рослини Поліського краю”] // Вісті Рівненщини. – 2006. – 20 січ.
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3. Шахрай О. Зимове коло: [У РДОБ проведено різдвяні літературні читання поетів і
прозаїків м. Рівне „Зимове коло”] // Вісті Рівненщини. – 2006. – 27 січ.
4. Тилинюк К. „Святковий передзвін” Валентини Галапач: [Презентація першої
персональної виставки народного майстра України В. Галапач відбулась в РДОБ] // Вісті
Рівненщини. – 2006. – 27 січ.
5. Гупалюк В. Центр Європейської інформації у Рівному: [Про Цент Європейської
інформації, який відкривається на базі РДОБ] // Вісті Рівненщини. – 2006. – 10 лют.
6. Шахрай О. Відстань у вісім років: [В РДОБ відбулася презентація підручника
професора Бориса Степанидина „Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі”] //
Вісті Рівненщини. – 2006. – 10 берез.
7. Дем’янчук О. Згадати й не забувати: [Презентація нової книги „Святе джерело”
відбулася в РДОБ] // Вісті Рівненщини. – 2006. – 10 берез.
8. Дем’янчук О. Співаник УПА – пам’ять про героїв: [Презентація книги „Співаник
УПА” відбулася у РДОБ] // Вісті Рівненщини. – 2006. – 24 берез.
9. Шахрай О. Через „Окуляр” у світ інформації: [В РДОБ відбулося відкриття
навчально-інформаційного центру „Інтернет-Окуляр” для людей з вадами зору] // Вісті
Рівненщини. – 2006. – 31 берез.
10. Доленко С. Перша збірка пісень УПА: [В РДОБ відбулася презентація „Співанка
УПА”] // Рівне – Час. – 2006. – 16 берез.
11. Марчук Л. Питання уніформи та військової символіки УПА уперше порушили
рівненські історики: [В РДОБ презентовано книгу С. Музичука і І. Марчука „Українська
Повстанча Армія”] // Рівне – Час. – 2006. – 30 берез.
12. Доленко С. Презентували збірник спогадів: [В РДОБ відбулась презентація книги
„Із криниці печалі” з серії „Реабілітовані історією”] // Рівне – Час. – 2006. – 30 берез.
13. Марчук Л. Килими американських індіанців схожі на галицькі: [У РДОБ в рамках
проекту „Вікно в Америку” відкрито виставку кустарних художніх виробів американських
індіанців] // Рівне – Час. – 2006. – 30 берез.
14. Богуш Г. Відзначено ювілей Лесі Українки: [В РДОБ відбувся літературномистецький вечір „Молода моя музо, і горда, і сумна...”, присвячений 135-річчю з дня
народження видатної української поетеси Лесі Українки] // Вільне слово. – 2006. – 2 берез.
15. Бабінець А. До „Святого джерела”: [Презентація книги І. Шишка в співавторстві
з Н. Шишко „Святе джерело” відбувся в РДОБ] // Вільне слово. – 2006. – 14 берез.
16. Пащук І. Зазвучала „Вільхова пісня”: [В РДОБ відкрилась виставка творчих робіт
з дерева студентів кафедри українознавства РДГУ під назвою „Вільхова пісня”] // Вільне
слово. – 2006. – 21 берез.
17. Славутич Ю. Жив Україною і працював для українського вчителя: [У РДОБ
пройшов вечір пам’яті професора Б. Степанишина та презентація його методичної
трилогії „Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі”] // Волинь. – 2006. – 3
берез.
18. Гуменюк В. Документальна розповідь про УПА: [Книга С. Музичука та І.
Марчука „Українська Повстанча Армія”] // Волинь. – 2006. – 23 берез.
19. Тищенко О. Виклик уніформістам, або популярно про УПА: [В РДОБ відбулась
презентація книги С. Музичука та І. Марчука „Українська Повстанча Армія”] // 10 канал. –
2006. – 30 берез.
20. Буднякова І. Кустарні шедеври індіанців у Рівному: [Виставка кустарних
художніх виробів американських індіанців експонується у РДОБ] // Рівненська газета. –
2006. – 24 берез.
21. Кушнірук Г. У слові буде вічно жити: [Заходи, які проходили в РДОБ до 135річчя з дня народження Лесі Українки] // 7 днів. – 2006. – 24 лют.
22. Кундюк В. „.... Дякую Тобі, Всевишній, за терпеливість, за любов....”: [У РДОБ
відбулася зустріч студентів Рівненської державної семінарії з рівненською поетесою М.
Яковчук] // Духовна нива. – 2006. - № 2. – Лют.
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23. Ярощук В. Колекціонера вражень: [Розмова з директором РДОБ В.П. Ярощук /
Розмовляла Л. Кирилова] // VIP. – 2006. – 17 берез.
Телебачення. Радіомовлення
1. Презентація Центру Європейської інформації (РДТРК, ТК «Рівне - 1», СТБ,
держ. радіо, II програма радіо «Край», націон. радіо).
2. Презентація персональної виставки Народного майстра України Валентини
Галапач «Святковий передзвін» (РДТРК, держ. радіо).
3. Літературний вечір «О, слово рідне, щоб без тебе я…», присвячений
Міжнародному Дню рідної мови. (II програма радіо «Край»).
4. Літературно-мистецький вечір «Молода моя муза, і горда, й сумна…»,
присвячений 135-річчю з дня народження Лесі Українки (РДТРК, держ. радіо).
5. Вечір пам’яті видатного українського педагога, літературознавця, громадського
діяча Бориса Степанишина (РДТРК, держ. радіо).
6. Презентація книги Івана і Ніни Шишків «Святе джерело» (РДТРК, ТК «Рівне 1», держ. радіо).
7. Презентація факсимільного видання «Співаник УПА» (РДТРК, націон. радіо,
радіо «Трек»).
8. Презентація навчально-інформаційного центру «Інтернет-окуляр» для людей з
вадами зору та незрячих (РДТРК, ТК «Рівне - 1», держ. радіо).
9. Презентація книги С. Музичука і І. Марчука «Українська Повстанча Армія» (ТК
«10 канал»).
10. Відкриття виставки кустарних художніх виробів індіанських американців
(РДТРК, ТК «Рівне - 1», держ. радіо).
11. Виступ директора РДОБ Ярощук В.П. про навчально-інформаційний центр
«Інтернет-окуляр» (держ. радіо).
12. Виступ зав. відділом мистецтв Сисюк О.І. про навчально-інформаційний центр
«Інтернет-окуляр» (I програма радіо «Край», II програма радіо «Край»).
13. Оголошення про відкриття навчально-інформаційного центру «Інтернетокуляр» (ТК «Рівне - 1»).
14. Щотижневі повідомлення про краєзнавчі дати (держ. радіо).
Оголошення
1. Книжкові виставки: «Українські обрії Костянтина Трутовського» (До 180-річчя від
дня народження); «Пощуки і знахідки німецького поета Генріха Гейне» (До 150-річчя вз
дня смерті). Персональна виставка народного майстра України Валентини Галапач
«Святковий передзвін» (сучасне декоративно-ужиткове мистецтво). Запрошуємо в
комп’ютерний центр «Інтернет-окуляр» для слабозорих та незрячих користувачів //
Афіша. – 2006. – 2 лют.
2. Книжкова виставка «Леся Українка в науковому і культурному житті
Рівненщини». Презентація Центру Європейської інформації // Афіша-Рівне. – 2006. – 9
лют.
3. Літературний вечір «Мово рідна, слово рідне!» (До Міжнародного дня рідної
мови). Літературно-мистецький вечір «Молода моя муза і світла і сумна... » (До 135-річчя
з дня народження Лесі Українки) // Афіша. – 2006. – 16 лют.
4. Літературно-музичний вечір «Музичний світ Маестро» (До 70-річчя з дня
народження Р. Паулса). До послуг користувачів: Центр Європейської інформації (Для тих,
хто цікавиться питаннями євроінтеграції України). Інтернет-центр «Окуляр» (для людей з
вадами зору) // Афіша. – 2006. – 23 лют.
5. Коментована книжкова виставка «Встає твій образ, наче промінь» (До дня
народження Т. Шевченка); книжкова виставка «Мова і національна культура етнічних
меншин». Презентація книги Івана і Ніни Шишків «Святе джерело». Демонстрація
американських кінострічок. До послуг користувачів: Центр Європейської інформації (Для
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тих, хто цікавиться питаннями євроінтеграції України). Інтернет-центр «Окуляр» (для
людей з вадами зору) // Афіша. – 2006. – 2 берез.
6. Лекція-бесіда «Відродження з попелу – Олеський замок (XIII – XVIII ст.)»;
демонстрація американських кінострічок; презентація факсимільного видання «Співаник
УПА»; засідання клубу в рамках проекту «Вікно в Америку». Презентація Інтернетцентру «Окуляр». Виставка робіт студентів кафедри РДГУ «Вільхова пісня» (вироби з
дерева). До послуг користувачів: Центр Європейської інформації (Для тих, хто цікавиться
питаннями євроінтеграції України). Інтернет-центр «Окуляр» (для людей з вадами зору) //
Афіша-Рівне. – 2006. – 9 берез.
7. Презентація Інтернет-центру «Окуляр». Демонстрація американських кінострічок.
Засідання клубу в рамках проекту «Вікно в Америку». Виставка робіт студентів кафедри
РДГУ «Вільхова пісня» (вироби з дерева). До послуг користувачів: Центр Європейської
інформації (Для тих, хто цікавиться питаннями євроінтеграції України). Інтернет-центр
«Окуляр» (для людей з вадами зору) // Афіша-Рівне. – 2006. – 16 берез.
8. Демонстрація американських кінострічок. Засідання клубу в рамках проекту
«Вікно в Америку». Виставка кустарних художніх виробів індіанських американців.
Виставка робіт студентів кафедри РДГУ «Вільхова пісня» (вироби з дерева). До послуг
користувачів: Центр Європейської інформації (Для тих, хто цікавиться питаннями
євроінтеграції України). Інтернет-центр «Окуляр» (для людей з вадами зору) // АфішаРівне. – 2006. – 23 берез.
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горда, і сумна” (До 135-річчя з дня народження Лесі Українки); Презентація Центру
європейської інформації // Сім днів. – 2006. – 10 лют.
71 Літературний вечір „Мово рідне, слово рідне”: Літературно-драматичний вечір
„Молода Мая муза і горда, і сумна”; На базі бібліотеки діють Центр європейської
інформації та Інтернет-центр „Окуляр” // 7 днів. – 2006. – 17 лют.
72. Щотижнева реклама у газеті „Сім днів”. – 2006. – 24 лют., 3,10,17,24,31 берез.
73. РДОБ запрошує в комп’ютерний центр „Інтернет-Окуляр” з спеціальним
програмним забезпеченням (синтезатор мови) для слабкозорих та незрячих користувачів //
Рівне і рівняни. – 2006. – 28 січ., 18 лют., 4 берез.
74. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина // Рівне і рівняни. – 2006. – 11
лют., 4 берез., 25 берез.
75. Центр європейської інформації // Рівне і рівняни. – 2006. – 11 берез.
76. Виставка творчих робіт студентів Інституту мистецтв РДГУ „Вільхова пісня”
(художні вироби з дерева) // Рівне і рівняни. – 2006. – 18 берез.
77. Виставка кустарних художніх робіт індіанських американців // Рівне і рівняни. –
2006. – 25 берез.
Рубрика „Книжкова поличка” у газеті „Сім днів”
1. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Сулява О.Ф. Зброєзнавство: правові основи обігу
вогнестрільної зброї // Сім днів. – 2006. – 17 лют.
Рівненська державна обласна бібліотека
на сторінках преси, радіо і телебачення
II квартал 2006 рік
Преса
1. Дем’янчук О. Малодосліджений пласт історії: [В РДОБ відбулась презентація
книги „Українська Повстанча Армія” рівненських авторів С. Музичука і І. Марчука] //
Вісті Рівненщини. – 2006. – 7 квіт.
2. Кам’янський П. Мовою документів: [Презентація п’ятого випуску збірника „Із
криниці печалі” (Рівне, 2006) відбулася в РДОБ] // Вісті Рівненщини. – 2006. – 7 квіт.
3. Марчук Л. Літературне вітання з-за океану: Українська письменниця з Торонто [Л.
Василів в РДОБ] презентувала свою повість [„У вирі тоталітарних режимів”] рівнянам та
лучанам // Рівне-Час. – 2006. – 6 квіт.
4. Матвіїв А. Бібліотеки [Рівненщини] поповнюються [новими виданнями] // Рівне
вечірнє. – 2006. – 13 квіт.
5. Шахрай О. Спорідненість культур і народів: [Вист. кустар. худож. виробів індіан.
американців демонструвалася у від. інозем. л-ри РДОБ] // Вісті Рівненщини. – 2006. – 7
квіт.
6. Бензюк С. Інтернет-центр – для людей з вадами зору: [В РДОБ відбулась
презентація навч.-інформ. центру „Інтернет-Окуляр” для людей з вадами зору] //
Дубровиц. вісн. – 2006. – 26 трав.
7. Береза Ю. Чи ж був у Рівному Кобзар?: [У РДОБ відбулась презентація книги П.
Кралюка „Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка”] // Вісті Рівненщини. – 2006. –19
трав.
8. Кирилова Л. Свет в оконце Интернета: [В РДОБ створено центр „ІнтернетОкуляр”, де обслуговуються користувачі з проблемами зору] // VIP. – 2006. – 9 июня.
9. Кушнірук Т. Виставка в Інтернеті: [Про віртуальні виставки, які діють на сайті
РДОБ] // Експрес. – 2006. – 29 черв.
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10. Пащук І. Ювілею битви під Берестечком: [У РДОБ відкрито дві виставки до 355річчя Берестецької битви: книжк. і віртуал.] // Вільне слово. – 2006. – 30 черв.
11. Кушнірук Т. У Рівному – Європа. Але тільки на тиждень: [Про тиждень Європи, в
т.ч. згадується РДОБ] // Сім днів. – 2006. – 12 трав.
12. Доля О. А може, у Кембридж податися?: [У РДОБ відкрито книжкову виставку
для абітурієнтів, в т.ч. про книжк. вист. „Погляд на євроінтеграцію”] // Експрес. – 2006. –
15 черв.
Телебачення. Радіомовлення
1. Наукова презентація на тему: „Етнографічні дослідження і розвідки Волині,
Полісся та Чорнобильської зони” (ТК „Рівне-1”).
2. Презентація Каталогу художніх робіт Георгія Косміаді та відкриття виставки
картин митця з фондів народного музею історії Рівненської української гімназії (РДТРК,
держ. радіо).
3. Вечір-реквієм „Це гірке слово Чорнобиль”: До 20-річчя з дня аварії на
Чорнобильській АЕС (РДТРК, держ. радіо).
4. Презентація книги Т. Кралюка „Тарас Шевченко і Волинь” (РДТРК, держ. радіо).
5. Семінар на тему: „Розвиток громадських організацій інвалідів області: сучасний
стан та перспективи” (РДТРК).
6. Творча зустріч з представниками слов’янських національних общин міста,
присвячена Дню слов’янської писемності й культури і 445-річчю Пересопницького
Євангелія (РДТРК, держ. радіо).
7. Щотижневі повідомлення про краєзнавчі дати (держ. радіо).
Оголошення
1. Презентація підручника „Французька мова для всіх”; презентація виставки картин
Г. Косміаді з фондів народного музею історії Рівненської української гімназії // Волинь. –
2006. – 7 квіт.
2. Вечір-реквієм „Це гірке слово Чорнобиль”; на базі бібліотеки постійно діє Центр
європейської інформації та комп’ютерний центр для слабкозорих // Волинь. – 2006. – 21
квіт.
3. Виставка однієї книги „Острозька Біблія 425 року”; на базі бібліотеки постійно діє
Центр європейської інформації та комп’ютерний центр для слабкозорих // Волинь. – 2006.
– 28 квіт.; Афіша. – 2006. – 4,11,18,25 трав.
4. Книжкові виставки: „Свято, що гуртує покоління” (До Дня Перемоги); „Життя
одне і іншого не буде” (До дня народження вченого-еколога, природо охоронця Артура
Меремінського) // Волинь. – 2006. – 4 трав.
5. Книжкові виставки: „Першокнига” (До 485-річчя Пересопницького Євангелія);
„Європейський Союз – сім’я демократичних європейських країн” (До Дня Європи) //
Волинь. – 2006. – 12 трав.
6. Виставка кращих художніх робіт студентів 5 курсу РДГУ: кераміка, художня
обробка дерева, текстиль; виставки: „Конституційне становлення України: історія,
традиції, сьогодення”; „Державна молодіжна політика в Україні” (До Дня молоді);
„Абітурієнт - 2006”, „Куди піти вчитися?” // Волинь. – 2006. – 9 черв., 16 черв.
7. Книжкова виставка „Вікентій Хвойко подвижник трипільської культури”; виставка
дипломних робіт студентів інституту мистецтв РДГУ (кафедра українознавства): кераміка,
художня обробка дерева, текстиль // Волинь. – 2006. – 23 черв.; Рівне вечірнє. – 2006. – 23
черв.; Рівне вечірнє. – 2006. – 22 черв.; Рівне експрес. – 2006. – 22 черв.
8. Книжкові виставки: „... І злитись знову зі своїм народом” (До 100-річчя з дня
народження Олени Теліги); „Написано життям, а не уявою” (До 100-річчя з дня
народження Бориса Шведа); віртуальна виставка „Берестечко: наша пам’ять, наша слава”
(До 355-річчя битви під Берестечком) // Волинь. – 2006. – 30 черв.; Рівне вечірнє. – 2006. –
29 черв.; Рівне експрес. – 2006. – 29 черв.
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9. Виставки „Людина і навколишнє середовище”; „Великоднє свято в Україні” //
Рівне вечірнє. – 2006. – 13 квіт.; Рівне вечірнє. – 2006. – 13 квіт.
10. Вечір-реквієм „Гірке слово Чорнобиль” // Рівне вечірнє. – 2006. – 20 квіт.
11. Книжкова виставка „Острозькій Біблії – 425 років” // Рівне вечірнє. – 2006. – 27
квіт., 4 трав.; Рівне експрес. – 2006. – 27 квіт. – 4 трав.
12. Книжкова виставка „Першокнига” // Рівне вечірнє. – 2006. – 11 трав.
13. Книжкова виставка „Ваша слава не вмре, не загине” (До 355-річчя Берестецької
битви) // Рівне вечірнє. – 2006. – 15 черв.
14. Творча зустріч з представниками слов’янських національних общин „Спільність
основана на духовності” // Рівне експрес. – 2006. – 18 трав.
15. До послуг користувачів Центр європейської інформації (для тих, хто цікавиться
питаннями євроінтеграції України); Інтернет-центр „Окуляр” – для людей з вадами зору //
Афіша. – 2006. – 1 черв.
16. Демонстрація виставки кращих художніх робіт студентів IV курсу Інституту
мистецтв РДГУ: кераміка, художня обробка дерева; книжкові виставки „Конституційне
становище України: історія, традиції, сьогодення”, „Державна молодіжна політика
України”; літературні читання літнього циклу „Літнє коло”; демонстрація неадаптованих
американських кінострічок; віртуальна виставка „Тут дух епох і слава поколінь” (до 100річчя заснування музею в Рівному); до послуг користувачів Центр європейської
інформації (для тих, хто цікавиться питаннями євроінтеграції України); Інтернет-центр
„Окуляр” – для людей з вадами зору // Афіша. – 2006. – 8 черв.
17. Демонстрація виставки кращих художніх робіт студентів IV курсу Інституту
мистецтв РДГУ; книжкові виставки „Конституційне становище України: історія, традиції,
сьогодення”, „Державна молодіжна політика України”; „Ваша слава не вмре, не загине”
(До 335-річчя з дня Берестецької битви); літературні читання літнього циклу „Літнє коло”;
відкритий захист дипломних робіт студентів Інституту мистецтв РДГУ (кафедра
українознавства); літературний огляд „Шалом Алейхем: життя і творчість письменника”;
засідання клубу, демонстрація неадаптованих американських кінострічок; до послуг
користувачів Центр європейської інформації (для тих, хто цікавиться питаннями
євроінтеграції України); Інтернет-центр „Окуляр” – для людей з вадами зору // Афіша. –
2006. – 15 черв.
18. Демонстрація виставки кращих художніх робіт студентів IV курсу Інституту
мистецтв РДГУ; книжкові виставки „Конституційне становище України: історія, традиції,
сьогодення”, „Державна молодіжна політика України”; „Ваша слава не вмре, не загине”
(До 335-річчя з дня Берестецької битви); „Вікентій Хвойко – подвижник Трипільської
культури”; літературні читання літнього циклу „Літнє коло”; засідання клубу,
демонстрація неадаптованих американських кінострічок; до послуг користувачів Центр
європейської інформації (для тих, хто цікавиться питаннями євроінтеграції України);
Інтернет-центр „Окуляр” – для людей з вадами зору // Афіша. – 2006. – 22 черв.
19. Книжкові виставки „Ваша слава не вмре, не загине” (До 335-річчя з дня
Берестецької битви); „Вікентій Хвойко – подвижник Трипільської культури”; до послуг
користувачів Центр європейської інформації (для тих, хто цікавиться питаннями
євроінтеграції України); Інтернет-центр „Окуляр” – для людей з вадами зору // Афіша. –
2006. – 29 черв.
20. Книжкові виставки: „Герой України – наш земляк” (до 80-річчя з дня народження
Б. Возницького); „Україна – НАТО: співробітництво чи членство?” // Рівненська газета. –
2006. – 3 квіт.
21. Книжкові виставки: „Герой України – наш земляк” (до 80-річчя з дня народження
Б. Возницького); „Україна – НАТО: співробітництво чи членство?”; при обласній
бібліотеці діють: „Центр європейської інформації” та навчально-інформаційний центр
„Інтернет-окуляр” // Рівненська газета. – 2006. – 7 квіт.
22. Презентація виставки картин Георгія Косміаді (з фондів народного музею історії
Рівненської української гімназії) // Рівненська газета. – 2006. – 10 квіт.
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23. Виставка картин Георгія Косміаді (з фондів народного музею історії Рівненської
української гімназії) // Рівненська газета. – 2006. – 14 квіт.
24. Виставка однієї книги „Острозькій Біблії – 425 років”; книжкова виставка „Життя
одне і іншого не буде” (до 80-річчя з дня народження А. Мерімінського) // Рівненська
газета. – 2006. – 19 трав.
25. Засідання клубу „Співрозмовник” – літературні читання літнього циклу „Літнє
коло”; демонстрація виставки кращих художніх робіт студентів IV курсу Інституту
мистецтв РДГУ; книжкові виставки „Охорона навколишнього середовища – актуальна
проблема сьогодення” (до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища);
„Державна молодіжна політика в Україні” (до Дня молоді); „Абітурієнт – 2006. Куди іти
вчитеся?”; „Наша слава не вмре, не загине” (до 335-річчя з дня Берестецької битви);
віртуальна виставка „Тут дух епох і слава поколінь” (до 100-річчя з дня заснування музею
в Рівному); демонстрація неадаптованих американських кінострічок; засідання
англійського клубу // Рівненська газета. – 2006. – 9 черв.
26. Літературні читання „Літнє коло”; демонстрація виставки кращих художніх робіт
студентів IV курсу Інституту мистецтв РДГУ; книжкові виставки „Охорона
навколишнього середовища – актуальна проблема сьогодення” (до Всесвітнього дня
охорони навколишнього середовища); „Державна молодіжна політика в Україні” (до Дня
молоді); „Абітурієнт – 2006. Куди іти вчитеся?”; „Конституційне становлення України:
історія, традиції, сьогодення”; відкритий захист дипломних робіт студентів Інституту
мистецтв РДГУ (кафедра українознавства); літературний огляд „Шалом Алейхем: життя і
творчість письменника”; демонстрація неадаптованих американських кінострічок; при
обласній бібліотеці діють: „Центр європейської інформації” та навчально-інформаційний
центр „Інтернет-Окуляр” // Рівненська газета. – 2006. – 16 черв.
27. Літературні читання „Літнє коло”; книжкові виставки: „Охорона навколишнього
середовища – актуальна проблема сьогодення”; „Державна молодіжна політика в Україні”
(до Дня молоді); „Абітурієнт – 2006. Куди іти вчитеся?”; „Ваша слава не вмре, не загине”
(до 355-річчя Берестецької битви); демонстрація неадаптованих американських
кінострічок // Рівненська газета. – 2006. – 23 черв.
28. Книжкові виставки: „Вікентій Хвойко – подвижник Трипільської культури”;
„Ваша слава не вмре, не загине”; „... І злитись знову зі своїм народом” (до 100-річчя з дня
народження О. Теліги); „Написано життям, а не уявою” (до 100-річчя з дня народження Б.
Шведа); виставка дипломних робіт студентів Інституту мистецтв РДГУ; віртуальна
виставка „Берестечко: наша слава, наша пам’ять” // Рівненська газета. – 2006. – 30 черв.
29. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина // Рівне і рівняни. – 2006. – 8,15
квіт., 20 трав., 10,24 черв.
30. Презентація підручника Васильчук О. Французька мова для всіх; презентація
виставки картин Г. Косміаді з фондів народного музею історії Рівненської української
гімназії // Рівне і рівняни. – 2006. – 8 квіт.; Рівне ракурс. – 2006. – 6 квіт.
31. Книжкові виставки „Свято, що гуртує покоління” (до Дня Перемоги); „Життя
одне і іншого не буде” (до 80-річчя А. Меремінського) // Рівне і рівняни. – 2006. – 6 трав.
32. Відкриття книжкової виставки „Першокнига” (до 455-річчя Пересопницького
Євангелія); книжкова виставка „Європейський союз – сім’я демократичних європейських
країн” (до Дня Європи) // Рівне і рівняни. – 2006. – 13 трав.; 7 днів. – 2006. – 12 трав.
33. РДОБ запрошує в комп’ютерний центр „Інтернет-Окуляр” з спеціальним
програмним забезпеченням (синтезатор мови) для слабозорих та незрячих користувачів //
Рівне і рівняни. – 2006. – 20 трав., 10 черв.
34. Центр європейської інформації // Рівне і рівняни. – 2006. – 20 трав., 10 черв.
35. Віртуальна виставка „Українська Першокнига” (до 455-річчя виходу
Пересопницького Євангелія) // Рівне і рівняни. – 2006. – 27 трав.
36. Ліга: Закон // Рівне і рівняни. – 2006. – 17 черв.
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37. РДОБ пропонує до послуг користувачів CD-ROM: „Антологія історії України”;
„Банківська справа”; „Психологія”; „Довідник з європейської інформації” // Рівне і
рівняни. – 2006. – 17 черв.
38. Віртуальна виставка „Зійшлися тут епохи і світи” (100 років від часу заснування
першого музею в м. Рівне) // Рівне і рівняни. – 2006. – 24 черв.
Рівненська державна обласна бібліотека
на сторінках преси, радіо і телебачення
III квартал 2006 рік
Преса
1. Європа очима студентів: [У РДОБ відкрито фотовиставку „Моя Європа”] //
Експрес. – 2006. – 13-20 лип.
2. Корнійчук М. Сліпі „бачать” світ очима „Інтернет-Окуляра”: [У РДОБ пройшов
загальний семінар „Місія бібліотек в інформаційному забезпечення людей з особливими
потребами”] // Вільне слово. – 2006. – 5 верес.
3. Мельничук М. Франкові думки єднають людей: [У РДОБ відбулась презентація
книги І. Франка „Повісті та оповідання”] // Рівненський діалог. – 2006. - 22 верес.
4. Пам’яті Григорія Дем’янчука: [У РДОБ відбулися урочистості, присвячені 70річчю краєзнавця, літератора, громадського діяча Г. Дем’янчука] // Волинь. – 2006. – 22
верес.
5. Пам’яті Івана Франка присвячена: [У РДОБ відбулася презентація книги І. Франка
„Повісті та оповідання”, яка видана міськ. об-ням т-ва „Просвіта” ім. Т. Шевченка] // 7
днів. – 2006. – 15 верес.
6. Зайцева Г. „Є вірш одиночок, а є поезія...”: [Про літературні читання у „Світлиці”
РДОБ за участю поетів і прозаїків Рівненщини] // Вільне слово. – 2006. – 13 лип.
7. Береза Ю. Злилася з народом своїм: [В РДОБ відкрито виставку присвячену 100річчю від дня народження Олени Теліги] // Рівне Час. – 2006. – 27 лип.
8. Зайцева Г. Франко, якого мало знаємо: [Про презентацію книги І.Я. Франка
„Повісті та оповідання”, яка відбулася у РДОБ з нагоди 150-річчя письменника] // Вільне
слово. – 2006. – 21 верес.
Телебачення. Радіомовлення
1. Літературні читання літнього циклу „Літнє коло” за участю ВКПТ „Русское
собрание” (РДТРК, держ. радіо).
2. Фотовиставка робіт студентів та викладачів НУВГП „Моя Європа” (РДТРК, ТК
„Рівне - 1”).
3. Відкриття книжкової виставки „... І злитись знову зі своїм народом”, присвяченої
100-річчю від дня народження Олени Теліги (РДТРК, держ. радіо).
4. Урочистості з нагоди 70-ї річниці від дня народження Григорія Семеновича
Дем’янчука (РДТРК, ТК „Рівне - 1”, держ. радіо).
5. Зональний семінар бібліотечних працівників України „Місія бібліотек в
інформаційному забезпеченні людей з особливими потребами” (РДТРК, держ. радіо,
націон. радіо).
6. Презентація книги Вагилевич Іван, Вагилевич Кость. Твори (РДТРК, ТК „Рівне 1”, держ. радіо).
7. Презентація книги „Українське православне церковне мистецтво Волині (IX – XX
ст.) Володимира Рожка (РДТРК).
8. Урочистості нагоди Всеукраїнського для бібліотек (РДТРК, держ. радіо).
9. Щотижневі повідомлення про краєзнавчі дати (держ. радіо).
Оголошення
59

1. Фотовиставка кращих робіт студентів НУВГП „Моя Європа” //
Афіша. – 2006. – 13 лип., 20 лип., 27 лип.
Волинь. – 2006. – 14 лип., 21 лип., 28 лип.
ОГО. – 2006. – 13 лип., 20 лип., 27 лип.
Рівненська газета. – 2006. – 14 лип., 21 лип., 28 лип.
Рівне вечірнє. – 2006. – 13 лип., 20 лип.. 27 лип.
Рівне-експрес. – 2006. – 13 лип., 20 лип.. 27 лип.
Рівне ракурс. – 2006. – 13 лип., 20 лип.. 27 лип.
Рівне і рівняни. – 2006. – 15 лип., 22 лип., 29 лип.
Сім днів. – 2006. – 14 лип., 21 лип., 28 лип.
10 канал. – 2006. – 13 лип., 20 лип., 27 лип.
2. Реклама Центру Європейської інформації та „Інтернет-Окуляру” //
Афіша. – 2006. – 6 лип., 13 лип., 20 лип., 27 лип.; 3,10,17,31 серп.; 7,14,21,28 верес.
Волинь. – 2006. – 7,14,21,28 лип.; 4,11,18,25 серп.; 1,8,15,22,29 верес.
Рівненська газета. – 2006. – 7,14,21,28 лип.; 4,11,18,25 серп.; 1,8,15,22,29 верес.
Рівне ракурс. – 2006. – 6,13,20,27 лип.; 3,10,17,31 серп.; 7,14,21,28 верес.
Сім днів. – 2006. – 7,14,21,28 лип.; 4,11,18,25 серп.; 1,8,15,22,29 верес.
3. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина // Рівне і рівняни. – 2006. –
1,8,15,22 лип.; 12 серп.; 2,9 верес.
4. Ліга: Закон // Рівне і рівняни. – 2006. – 1,8,15,22 лип.; 12 серп.; 2,9 верес.
5. РДОБ запрошує в комп’ютерний центр „Інтернет-Окуляр” з спеціальним
програмним забезпеченням (синтезатор мови) для слабозорих користувачів // Рівне і
рівняни. – 2006. – 1 лип., 26 серп., 2 верес., 9 верес.
6. РДОБ пропонує нові журнали: „Будівництво України”, „Будівництво і
стандартизація”, „Оконные технологии”, „Наш дім”, „Конкретно о ствоительтсве”;
„Бізнес: строительство и ремонт” // Рівне і рівняни. – 2006. – 1 лип.
7. Віртуальні виставки „Берестечко: наша пам’ять, наша слава” (до 355-річчя
Берестецької битви); „Острозька Біблія – скарб української науки і культури” // Рівне і
рівняни. – 2006. – 8 лип.
8. РДОБ пропонує CD-ROM „Довідник з європейської інтеграції” // Рівне і рівняни. –
2006. – 15 лип., 22 лип., 29 лип., 12 серп.
9. Центр європейської інформації // Рівне і рівняни. – 2006. – 16 верес.
10. РДОБ вітає всіх бібліотечних працівників та читачів з Всеукраїнським днем
бібліотек // Рівне і рівняни. – 2006. – 23 верес.
11. Щотижневе анонсування місцевих заходів, які проходитимуть в бібліотеці //
Афіша. – 2006. – 6,13,20,27 лип., 3,10,17,31 серп., 7,14,21,28 верес.
Волинь. – 2006. – 7,14,21,28 лип., 4,11,18,25 серп., 1,8,15,22,28 верес.
10 канал. - – 2006. – 6,13,20,27 лип., 3,10,17,31 серп., 7,14,21,28 верес.
ОГО. – 2006. - 6,13,20,27 лип., 3,10,17,31 серп., 7,14,21,28 верес.
Рівне вечірнє. – 2006. - 6,13,20,27 лип., 3,10,17,31 серп., 7,14,21,28 верес.
Рівне експрес. – 2006. - 6,13,20,27 лип., 3,10,17,31 серп., 7,14,21,28 верес.
Рівне ракурс. – 2006. - 6,13,20,27 лип., 3,10,17,31 серп., 7,14,21,28 верес.
Рівненська газета. – 2006. – 7,14,21,28 лип., 4,11,18,25 серп., 1,8,15,22,29 верес.
Сім днів. – 2006. - 7,14,21,28 лип., 4,11,18,25 серп., 1,8,15,22,29 верес.
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