Звіт
про роботу Рівненської державної обласної бібліотеки
за 2007 рік
Розділ містить публічний звіт, який познайомить рівнян та жителів
інших регіонів з діяльністю обласної бібліотеки як інформаційного,
наукового, освітнього і культурного закладу.
I. У дзеркалі цифр
Інформаційно-документальні ресурси
587309 тис.

586340 тис.

582102 тис.

2005

2006

2007

Надходження нових видань у 2007 році склали 7764 тис. документів, з
них:
- друкованих – 7350 прим. док.;
- електронних – 77 прим. док.;
- аудіовізуальних – 337 прим. док.
Передплачено періодичних видань – 320 назв, в т.ч. 35 регіональних.
Вибуття документів – 9 тис. прим.
Протягом звітного року бібліотека обслужила 41,18 тис. користувачів.
Книговидача становить 807 тис. прим. документів. Відвідування становить
261,7 тис. разів в т.ч. 104,8 на веб-сайт бібліотеки
За категоріями користувачів визначились:
Наукові працівники та фахівці різного роду занять – 11,64 тис.;
Робітники – 0,69 тис.
Службовці – 1,62 тис.;
Студенти та учнівська молодь – 23,61 тис.;
Інші – 3,62 тис.
II. Бібліотека в пресі, на телебаченні та радіо.
Протягом 2007 року про ресурси та послуги книгозбірні, вагомі події
було опубліковано:
- статті – 106;
- оголошень – 600;

- інформаційні повідомлення до рубрики "Рік української книги 2007" – 10;
- прозвучали телерадіорепортажі – 166.
III. Розвиток інформаційних ресурсів бібліотеки.
Збільшилась кількість мережевих ресурсів, до яких надано доступ.
Об’єм власних баз даних РДОБ представлений:
- електронний каталог – 43743 бібліографічних записів;
- електронна СКС – 269485 бібліографічних записів;
- зведений електронний краєзнавчий каталог – 25150 бібліографічних
записів;
- електронний каталог документів іноземними мовами – 2153
бібліографічних записів;
- електронна СКС іноземними мовами – 6037 бібліографічних
записів;
- зведений електронний каталог назв періодичних видань
передплачених бібліотеками області – 1290 записів.
Продовжено роботу з формування бібліографічних та повнотекстових
баз даних: "Обласна Рада", База даних комп’ютерної правової системи "Ліга.
Закон", "База даних з питань євроінтеграції".
У 2007 р. розроблено новий сайт РДОБ. Здійснювалась підтримка
Регіонального веб-порталу "Рівненщина". Актуалізувався та наповнювався
контент розділів порталу (http://irp.rv.ua/). У звітному році в бібліотеці діяло
дев’ять місць безкоштовного доступу до мережі Інтернет.
IV. Реалізовувались проекти:
1. "Комп’ютерний центр "Інтернет Окуляр" (за підтримки Посольства
США в Україні).
2. "Вікно в Америку" (за підтримки Посольства США в Україні).
3. Підтримка центру європейської інформації в м. Рівне – 2 етап (за
підтримки Міжнародного Фонду "Відродження").
4. "Заочний абонемент" (за підтримки Німецького культурного центру
"Гете-Інститут в Україні" м. Київ).
5. "Реалізуємо право на інформацію" (за підтримки Міністерства
зовнішніх зв’язків Республіки Польща та Воєводської Публічної бібліотеки
м. Ольштин).
V. Протягом звітного року структурними підрозділами були
організовані та проведені заходи:
У відділі обслуговування документами з мистецтва
Цикл творчих вечорів в рамках клубу у "Світі прекрасного":
літературно-мистецький вечір "Талант і талан Леся Курбаса" (До 120-річчя
від дня народження митця); творчий портрет Андрія Пастушеннка та
презентація навчального посібника "Цвіт рясний над росами" і музичного
альбому "Україно, рідний край"; творча зустріч з композитором В. Гамерою
та презентація CD з записами вокальних та інструментальних творів "Колесо
життя", "На межі", "Світись".

Презентації творчих доробків митців: виставка творів сучасного
декоративно-ужиткового мистецтва за участю народного майстра Орисі
Рябунець та майстра з художньої вишивки Віри Нестерук і майстра
сучасного декоративно-ужиткового мистецтва Петра Онищука; виставка
живописних робіт "Імпровізація, темперамент, натхнення" художників Л.
Крайлюк, Б. Крайлюк; виставка художньої кераміки та живопису "Два
погляди" Наталії Іванюк, Ганни Баштинарської, Івана Гуменюка; виставка
творів декоративно-ужиткового мистецтва майстрів О. Баранової (художнє
різьблення по дереву) та Ніни Гіроль (художнє вишивання); виставка
самостійних творчих робіт студентів РДГУ "Студентські овиди".
Презентації наукових і нових видань мистецького напрямку, Дні
спеціаліста, Тижні інформації та тематичні лекції-бесіди.
У відділі абонементу
Літературно-музичні композиції: "Глибини українського слова" (До
міжнародного Дня рідної мови); "Геній правди" (До 193-річчя з дня
народження Т.Г. Шевченка).
Презентації краєзнавчих видань: Ростислав Шикула "На полотні моєї
долі"; Сергій Гуля "Комусь живому"; Іван Кидрук "Магазин правого
черевика"; Микола Рудницький "Кишенькова академія"; "Любов, як
виноград…"; "Острозька Русь-Україна"; "Пекло, що веде у рай".
Проведено засідання круглого столу на тему: "Снід – загроза людству"
(До Всеукраїнського дня боротьби зі СНІДом).
Виступи на радіо: "Шляхетні українки"; "Симон Петлюра – сторінки
життя і діяльності" та інші.
На сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua/) представлена віртуальна виставка:
"До 110-річчя з дня народження Валер’яна Поліщука".
У відділі обслуговування документами іноземними мовами
В рамках проекту "Вікно в Америку" проходили зустрічі в Кіноклубі,
де відбувалися перегляди та обговорення американських кінострічок.
Засідання в "English Club" були присвячені різним темам: традиційна і
нетрадиційна медицина, американська освіта і як її отримати, відносини
батьків і дітей, аномальні природні явища, традиції американського Різдва,
сучасна світова і американська література, авторське право, традиції
американської та української кухні тощо. За участі волонтерів Корпусу Миру
із США відвідувачі вдосконалювали навички володіння англійської мови,
дискутуючи на різні теми. Проведено зустріч з Віце-консулом Посольства
Сполучених Штатів Америки Кліффордом Рідом.
Інформаційно-ресурсний центр для викладачів англійської мови.
Протягом року відбулися: День вчителя англійської мови, День
інформації для вчителів англійської мови, семінар керівників шкільних
методоб’єднань "Новітні технології навчання англійській мові".
Відкрито проект німецького культурного центру "GOETHE-INSTITUT"
– "Заочний абонемент", отримано базовий фонд (близько 200 одиниць), серед
яких книги, компакт-диски, CD-ROMи, відеокасети, для видачі на абонемент.
Пройшли: презентація бази даних EBSCO – "Можливості міжнародних

інформаційних проектів для науки і бізнесу"; семінар "Міграція та інтеграція
в Європі"; презентація поетичних перекладів американських поетів (Роберт
Фрост, Едгар По тощо) лауреата премії їм. М. Рильського Віктора Марача.
Оформлена віртуальна виставка англійською мовою Earth Beneath Your
Feet (до Дня довкілля та Всесвітнього дня Землі).
У відділі обслуговування користувачів у читальній залі
В рамках відзначення Року української книги відділом організовані
книжкові виставки та проведено:
- наукова презентація книг письменника, художника, письменника
української міфології Валерія Войтовича "Антологія українського міфу" у 3-х
томах та монографія "Генеалогія богів давньої України";
- презентація колекції книг професора Гаврила Шила;
- творча зустріч із кримським письменником Євгеном Білоусовим;
- презентація книг письменників обласної організації національної
Спілки письменників України Лідії Рибенко, Миколи Берези, Петра
Велесика, Бориса Боровця, Віктора Мазаного;
До проведення Асамблеї лауреатів національної премії ім. Т. Шевченка
"Книги лауреатів Національної премії ім. Т. Шевченка від 1962 р. до 2007
року" відбулась зустріч із лауреатом шевченківської премії письменником
Степаном Пушиком та презентація його нових книг;
В рамках університету "Здоров’я нації" проведені круглі столи, зустрічі
із фахівцями.
В ході реалізація проекту "Підтримка діяльності Центру Європейської
інформації" пройшли коментовані книжкові виставки, віртуальні уроки,
цикли бесід.
На допомогу навчальному процесу працівники відділу брали участь:
- у наукових конференціях природничо-математичного ліцею "Елітар",
у серпневій конференції вчителів, проведено огляди літератури, екскурсії для
слухачів інституту підвищення кваліфікації вчителів.
У відділі інформації та документів виробничої тематики
На основі укладених договорів (6) здійснювалося інформаційнобібліографічне забезпечення спеціалістів та студентів навчальних закладів
міста, формувалися інформаційні списки про нові надходження з питань
економіки для органів влади та фінансових структур. Проведено: ділова
зустріч "Шляхи інтеграції бухгалтерського обліку та податкового обліку в
Україні"; наукова презентація "Міжнародні стандарти менеджменту у
практиці вітчизняних підприємств"; тематичні уроки та зустрічі. Сформовано
віртуальну виставку "Самоцвіт Полісся – бурштин".
У секторі обслуговування документами сільськогосподарської тематики
Пройшли: ділові зустрічі "Зелені ресурси землі – сучасний стан,
проблеми та перспективи розвитку", "Селекція, насінництво – нові вимоги,
нові підходи"; тематичні зустрічі – "Чорнобиль: біль і тривога"; тематичні
перегляди – "Становлення і розвиток ринку в АПК", "Захист городніх
культур від шкідників, хвороб і бур’янів: біологічний і хімічний методи";
наукова презентація: "Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку в

умовах західного регіону України".
Щоквартально здійснювались виступи по радіо за темами: "Проблеми
збирання та зберігання різних овочевих культур", "Домашні улюбленці
(карликові свинки)", "Квіткова Гірка у вашому саду" та ін.
Підготовлено 2 дайджести: "Бджільництво: кормова база",
"Бджільництво: вулики".
На веб-сайті представлено віртуальну виставку: "Перспективи
виробництва та переробки на біопаливо ріпаку в Україні".
Здійснювалося інформаційне забезпечення наукових спеціалістів галузі
(5 абонентів) Рівненської обласної сільськогосподарської станції, укладено
щоквартальні списки літератури "Новини сільськогосподарської літератури"
для абонентів групової інформації (відповідно до угод на інформаційне
обслуговування).
У відділі Регіональний інформаційний центр
Спеціалістами сектору інформаційних послуг та консультування
здійснювалась систематична інформаційна та довідково-бібліографічна
робота, зокрема користувачам надано 22176 довідок.
Проведено: День інформації спільно з центром зайнятості "РІЦ та
система
забезпечення
інформаційними
послугами".
Он-лайнове
обслуговування виділено в якості самостійного напрямку, функціонує на
сайті РДОБ сервіс "Віртуальна довідка". Створено віртуальні виставки:
"Безсмертне у віках: до 820-річчя з дня написання "Слова о полку Ігоревім",
"Будівничий нового часу": про Олега Ольжича.
Підготовлено ряд вебліографічних списків за темами: "Інформаційний
менеджмент", "СНІД – загроза людству", "Нетрадиційні джерела енергії",
"Борис Тен" та ін.
Сектором акумуляції та створення інформаційних ресурсів БД
"Корпорація" систематично поповнювалися електронні бази даних.
Здійснювалась науково-бібліографічна робота: підготовлено бібліографічний
покажчик "Освіта України: європейський вибір". Презентовано в Острозькій
Академії персональний бібліографічний список літератури "Олег Ольжич: до
100-річчя від дня народження". Укладено бібліографічний посібник "Метабібліографія: бібліографічні ресурси РДОБ".
Сектором краєзнавчих документів та бібліографії
Укладено 4 бібліографічні покажчики "Новини краєзнавчої літератури"
(I-IV кв.), рекомендаційний покажчик "Література до знаменних і пам’ятних
дат Рівненщини на 2008 рік", біобібліографічний покажчик "Причастя
словом": До 60-річчя від дня народження відомого музиканта, педагога,
мистецтвознавця, краєзнавця, поета Богдана Столярчука.
Підготовлено повідомлення про знаменні та пам’ятні дати Рівненщини
для обласного радіо; анотовані списки літератури про роботу закладів
культури та мистецтва (за матеріалами обласних періодичних видань).
Сформовано дві віртуальні виставки: "Костянтин Острозький –
гуманіст, реформатор, державотворець", "Наукове подвижництво Миколи
Біляшівського".

Розпочато роботу по формуванню та розвитку веб-сайта "Історична
Волинь". Проведено засідання Консорціуму "Історична Волинь" та
презентовано електронну базу даних.
У відділі маркетингу та наукової роботи
В рамках системи підвищення фахової кваліфікації організовано
навчання: 6 занять для бібліотечних працівників області різних категорій за
окремими програмами; для провідних фахівців ОУНБ України за участю
директора бібліотеки м. Бремен (Німеччина) Барбари Лізон та представників
Гете-Інституту. Німецького культурного Центру "Гете-Інститут в Україні" м.
Київ.
Проведено:
- обласний огляд на кращий веб-сайт публічної бібліотеки;
- соціологічне дослідження "Організація краєзнавчого ресурсу
центральних районних та міських бібліотек Рівненської області";
Підготовлено методичні, аналітичні та рекламні видання:
- Інформаційний бюлетень "Інва.net" для людей з обмеженими
можливостями. Вип.15,16,17;
- Модельний стандарт діяльності публічних (публічно-шкільних)
бібліотек Рівненської області;
- Дайджести серій "В досьє керівника", "Агроінформ";
- Календар знаменних і пам'ятних дат на 2008 рік;
- Статистичний щорічник "Бібліотеки області в цифрах", аналітичні
матеріали про діяльність бібліотек області;
- Оглядову довідку "3 досвіду рекламної діяльності Рівненської
державної обласної бібліотеки";
- рекламні матеріали про ресурси та послуги бібліотеки;
- Узагальнено досвід роботи публічно-шкільної бібліотеки с. Головин
Костопільської ЦСПШБ "Бібліотека – інформаційно-дозвілевий центр
територіальної громади".
Реалізовано проекти: "Підтримка діяльності Центру європейської
інформації м. Рівне – ІІ етап" (за підтримки Міжнародного Фонду
"Відродження") та "Реалізуємо право на інформацію" (за підтримки
Міністерства зовнішніх зв’язків Республіки Польща).
Здійснено 30 виїздів до бібліотек області з метою надання методично та
практичної допомоги в питаннях удосконалення роботи та організації
обслуговування користувачів.
Протягом 2007 роком редакційно-видавничим відділом укладено та
видруковано у видавництві "Волинські обереги" анотований каталог "Книга
Рівненщини 2006", випущено три числа інформаційного бюлетеня "Інва.net"
для людей з обмеженими можливостями (№ 15 – 76 с., №16 – 77 с., №17 - 68
с.). Підготовлено та здійснено редакцію тематичних бібліографічних
покажчиків. Надруковано: дайджести "Свинарство", "Бджільництво";
персональні та тематичні віртуальні виставки; переліки статей з питань
роботи закладів культури і мистецтва області (12 випусків); щотижневі
переліки статей з питань роботи закладів культури і мистецтва (48 випусків);

довідки про культурне життя області (12 випусків); 4 випуски "РДОБ на
сторінках преси, радіо та телебачення". Розроблено інформаційну закладку
"Реалізуємо право на інформацію".
Протягом року здійснювалося документальне забезпечення різних
напрямків діяльності бібліотеки.
У відділ використання та зберігання документного фонду за звітний
період надійшло 4455 нових документів та – 23601 документів переданих із
структурних підрозділів бібліотеки.
Видано по вимозі читачів та повернуто у відділ 65000 документів.
Проведено переоблік фонду у відділі обслуговування документами з
мистецтва (13000 документів) та обслуговування користувачів документами
сільськогосподарської тематики (11000 документів).
Для створення електронного каталогу проведено звірку журнального
фонду в кількості – 63391 одиниць.
Вилучено з фонду дублетних, зношених, маловикористовуваних
видань:
- для списання – 2596 док.;
- для передачі в Обмінно-резервний фонд – 3257 док.
Розформовано депозитарний фонд з метою повернення цінних і
рідкісних видань і таких, що доцільно залишити у фонді – 7000 докум.
Обслужено по міжбібліотечному абонементу 9 користувачів.

