2

Рівненська державна обласна бібліотека як регіональний інформаційний центр, депозитарій краєзнавчих видань і бібліографії, центр науководослідної та методичної роботи у 2008 році спрямовувала свою діяльність на
повноцінне формування документного фонду на різноманітних носіях інформації, на якісне його зберігання та використання. Бібліотека забезпечувала
своїм користувачам максимальний доступ до інформації, удосконалювала
інформаційне обслуговування користувачів шляхом використання автоматизованих технологій, збільшення власної ресурсної бази, створення електронної бібліотеки, розширення зони доступу до Інтернет-ресурсів.
СЕКТОР БІБЛІОТЕЧНОЇ СТАТИСТИКИ І РЕЄСТРАЦІЇ
КОРИСТУВАЧІВ
Коваль Алла Володимирівна
Яцкович Алла Сергіївна
Гоярчук Марина Євгеніївна
Борканюк Віра Семенівна

- головний бібліотекар;
- провідний бібліотекар;
- провідний бібліотекар;
- провідний бібліотекар.

Сектором статистики і реєстрації користувачів у 2008 році зареєстровано 11970 користувачів. В порівнянні з минулими роками статистика виглядає наступним чином:
2006
12668

2007
11920

2008
11917

Всіма підрозділами бібліотеки було обслужено користувачів 40.52 тис.
Видано документів 812.69 тис. Відвідування становить 176.29 тис. разів.
Порівнюючи з показниками 2007 року користувачів було обслужено
менше на 0.66 тис. чол., на 5.24 тис. було більше видано документів, відвідування становило на 19.41 тис. разів більше.
У порівнянні з 2006, 2007 роками у 2008 році якісний склад користувачів бібліотеки за категоріями майже не змінено і він визначився таким чином:
• науковці та фахівці різного роду занять - 11.37 тис. (28.1%);
• студенти та учнівська молодь
- 22.66 тис. (55.9%);
• робітники
- 0.87 тис. (2.1%);
• службовці
- 1.82 тис. (4.5%);
• інші читачі
- 3.80 тис. (9.4%).
У 2008 році у секторі бібліотечної статистики і реєстрації користувачів
була запроваджена нова автоматизована програма з реєстрації користувачів
Access. Змінені таблиці обліку користувачів, книговидачі та відвідувань у
відповідності до форм державної статистичної звітності, відповідно внесені
зміни до контрольних листків читачів.
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Сектором бібліотечної статистики і реєстрації користувачів було організовано біля 10-ти екскурсій для студентів вищих та середніх спеціальних
навчальних закладів, учнів коледжів та ліцеїв.
ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ
Плетьонка Ніна Леонтіївна
Буза Лідія Федорівна
Волошина Софія Володимирівна
Мелещук Ірина Ігорівна
Кізим Наталія Вікторівна
Зиткіна Лія Петрівна

- завідуюча відділом
- головний бібліотекар
- головний бібліотекар
- провідний бібліотека
- бібліотекар І категорії
- бібліотекар І категорії

У звітному році основними напрямками роботи відділу були:
- якісне формування бібліотечного фонду на традиційних та електронних носіях відповідно до запитів користувачів;
- підготовка і проведення тендеру;
- комплектування фонду обов’язковим документом краєзнавчого змісту та місцевим примірником;
- формування фонду відділу абонементу сучасною українською літературою, дозвілевими періодичними виданнями;
- формування електронної бібліотеки повнотекстовими документами;
- впровадження нових форм облікових документів відповідно до «Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» та Стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7. 1. 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
- аналітична обробка документів, створення електронного каталогу;
- формування зведеного ЕК назв періодичних видань, передплачених
бібліотеками всіх систем і відомств;
- редагування та актуалізація ЕК в мережі Інтернет;
- редагування систематичного та алфавітного каталогів на традиційних
носіях.
Протягом 2008 року до бібліотеки надійшло 8114 примірників документів (4225 назв) .
Основними джерелами комплектування були:
джерела комплектування
Обов’язковий місцевий примірник документів.
Дарунки від видавців (НУВГП, ПП «Волинські обереги», ПП «О. Зень», ПП «Дятлик М.»,
ВАТ «Рівненська друкарня»)

роки
надійшло прим.
2006
2007
2008
151
(назва)
628

174
(назви)
772

270
(назв)
806
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Книготорговельні організації (Видавництво
«Знання», «Кондор», «Ліра-К», «Аргумент Принт», Видавничий дім «Слово», книгарні
«Слово», «Знання»)
Дарунки від установ та приватних осіб
Обмінний фонд Національна парламентська
бібліотека України
Обмінний фонд Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
Державна програма «Розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 рр.»,
«Українська книга»
Обласна програма «Розвитку книговидавничої
справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів Рівненської
області, 2006-2010 рр.»
Інформаційний центр з питань культури та
мистецтва
Взамін загублених книг
Фірма «Періодика», ТОВ «Кондор»

620

1423

1840

2013
276

2142
73

1625
287

326

158

130

1268

400

542

69

258

123

56

111

79

364

402

216

2173

2025

2466

На формування бібліотечного фонду протягом року з загального фонду
бюджету було виділено 128300 грн. З них - 57478 грн. 69 коп. на передплату
періодичних видань, 70821 грн. 31 коп. на придбання літератури (в т. ч. 5300
грн. на придбання електронних видань).
З коштів спецфонду – 2252 грн. З них - 1215 грн. на передплату періодичних видань, 1037 грн. на придбання електронних видань.
Всього на придбання електронних видань було виділено 6337грн.
Тематика видань різноманітна – історія Стародавньої Греції; світова
культура і мистецтво; народи світу; міста світу; серія: педагогічний програмний засіб до використання в загальноосвітніх закладах: образотворче, музичне мистецтво, хімія, фізика, новітня історія, світ античної культури та ін.
Завдяки реалізації Державних програм «Розвитку і функціонування
української мови на 2004-2010 роки», «Українська книга» отримано видань
на суму 20851 грн. 94 коп., та обласної програми «Розвитку книговидавничої
справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів
Рівненської обл. 2006-2010 рр.» – на суму 3431 грн. 85 коп.
Отримано:
- обов’язкового примірника документів на суму 6757 грн. 77 коп.
- з обмінних фондів НПБ України і НБУ ім. В. І. Вернадського – 8629
грн. 05 коп.
- взамін загублених користувачами книг на суму – 1628 грн. 50 коп.
- в дарунок від установ та приватних осіб (Громадська організація «Демократична дія», Національний художній музей України, Український інсти5

тут соціальних досліджень, Центр Євроінтеграції, Інститут енциклопедичних
досліджень, Національний молодіжний Конгрес та ін.) на суму 39194 грн. 43
коп.
Всього надйшло документів на суму: 149686 грн. 35 коп.
роки
2006

всього
документів
7793

2007
2008

7764
8114

Надійшло за видами видань:
назв
книг,
газет,
аудіовізуброшур журна- альних долів
кументів
3472
5583
2173
3
3650
4225

5315
5409

2025
2466

337

електронних
видань
29

нот

77
178

10
61
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У звітному році проведена значна робота по підготовці тендерної пропозиції (складено список книг – 500 назв і періодичних видань – 260 назв) і
розіслано в книготорговельні організації: ТОВ «Ліра-К», ТОВ «Кондор»,
ТОВ «Видавничий дім «Слово», Видавництво «Знання». Проте, тендер не
відбувся у зв’язку із змінами в законодавстві , виходом Постанови Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2008 р. № 274 «Про здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти» і Тимчасового Положення про
відміну проведення тендера на закупівлю книг і періодичних видань.
В 2008 р. продовжено формування електронної бібліотеки в локальній
мережі повнотекстової БД книг – 500 назв.
У звітному році було опрацьовано, систематизовано і включено в ЕК
5648 бібліографічних записів. На 1.01.2009 р. ЕК нараховує 47845 записів.
Видруковано 5648 індикаторів, 5648 книжкових формулярів, 11165 карток для традиційних каталогів. Всі картки (11165) включено в алфавітний
генеральний, алфавітний читацький і систематичний каталоги.
Протягом 2008 р. було відредаговано 9500 карток (БЗ) бібліотек членів
корпорації.
Укладено зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками міста та бібліотеками членами корпорації на 2008 р. (1650 назв – картковий та електронна версія).
Створено електронний каталог ретроспекції газет, що зберігаються в
державній обласній бібліотеці (400 назв).
Протягом 2008 р. зареєстровано 8434 примірники періодичних видань.
Постійно здійснюємо контроль за надходженням періодичних видань.
У звітному році з фондів бібліотеки було вилучено 11168 примірників
документів (план 8850 примірників).
За причинами:
фізично-зношені – 7786 прим.
морально-застарілої – 673 прим.
втрата користувачем – 187 прим.
передано в обмінний фонд – 2522 прим.
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Певна робота була проведена по очищенню і редагуванню каталогів.
Відредаговано карток і замінено роздільників в 30 ящиках алфавітного
читацького каталогу (45000 карток від Каменк - Кя). Проте з каталогів вилучено лише 5 тис. карток (6168 карток не вилучено , в зв’язку з хворобою працівника-інваліда 2 групи).
11168 інвентарних номерів виключено з інвентарних книг.
У звітному році було проведено інвентаризацію бібліотечного фонду
відділу використання та зберігання документними фондами (формат А і Г),
звірено 8778 карток топографічного каталогу з фондом даного формату.
Працівники відділу брали участь в методичній діяльності державної
обласної бібліотеки. Проведено комплексне обстеження Демидівської, Здолбунівської, Млинівської ЦСПШБ.
Здійснено виїзд за результатами комплексного обстеження Радивилівської ЦСПШБ. Надано консультації на семінарах Демидівської, Радивилівської ЦСПШБ.
Спільно з Рівненським факультетом ДАКККМ проведено навчання зав.
відділом комплектування районних бібліотек «Формування та аналітикосинтетична обробка документів: сучасний підхід» та навчання сільських бібліотекарів.
ВІДДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТНОГО
ФОНДУ
Романчук Людмила Григорівна
Дмитрієва Галина Олександрівна
Дзівак Галина Лукашівна
Власюк Еліна Володимирівна
Тишковець Марія Андріївна
Чепиль Наталія Іванівна

- завідуюча відділом;
- провідний бібліотекар;
- провідний бібліотекар;
- провідний бібліотекар;
- бібліотекар І категорії;
- бібліотекар І категорії.

Вивчення, зберігання та використання бібліотечного фонду
Працівниками відділу використання та зберігання документного фонду
протягом 2008 року проводилась значна робота по вивченню, зберіганню та
використанню бібліотечного фонду.
Фонд відділу поповнювався за рахунок нових надходжень, що за
останні 3 роки становили – 1923 примірники документів. Прослідковується
такий рух:
2006
673

2007
543

2008
607

Через відділ отримано і передано з відділу комплектування і обробки
документів у структурні підрозділи бібліотеки за 2006, 2007, 2008 роки –
14400 примірників документів.
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2006
4520

2007
4613

2008
5267

Працівниками відділу розставлено індикатори на отримані структурними підрозділами документи з відділу комплектування та обробки документів – 5267 індикаторів, що на 654 документи більше ніж у 2007 році.
Вилучено індикаторів з картотеки на передані документи з структурних
підрозділів – 2920 інд.
Поновлено дані за 2005 рік в картотеці періодичних видань – 2135 картотек. Розставлено індикатори в картотеці поточної видачі за структурними
підрозділами – 66260 одиниць.
Переставлено газетно-журнальний фонд на полицях для розміщення
переданих документів з структурних підрозділів за 2005 рік.
Обслуговування користувачів
Видано документів за вимогою користувачів:
рік
книг
журналів
2006
9000
52500
2007
6100
55000
2008
6250
54150

газет
3500
3900
4600

Спостерігається зменшення вимог на книги у 2007 р. в порівнянні з
2006 р. Однак збільшуються вимоги на журнали та газети.
В 2008 році працівники відділу обслужили 7 користувачів РДОБ по
МБА, які зробили 10 замовлень і в зв’язку з відсутністю літератури в фонді
Рівненської державної обласної бібліотеки замовлення були переадресовані
до Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. Вернадського та Львівської обласної бібліотеки ім.. Стефаника. На дані замовлення була отримана лише одна позитивна відповідь.
Звірка та інвентаризація документного фонду
Зроблено звірку наявності газет з картотекою реєстрації періодичних
видань для створення електронного каталогу періодичних видань.
Під час звірки газетного фонду були зняті з полиць газети, які не запитувалися, пошкоджені користувачами, дублетні. Даний список газет був поданий у відділ формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів для зняття даних назв з носіїв електронного каталогу.
Проведено звірку індикаторів під час переобліку частини книжкового
фонду відділу обслуговування користувачів у читальній залі. За результатами
перевірки встановлено, що наявність книг відповідає обліковим документам
і фонд даного розділу складає 30309 прим. документів.
Відповідно до перспективного плану переобліку книжкового фонду
було проведено переоблік документного фонду:
- формат «А»
- формат «Г»
8

у відділі використання та зберігання документного фонду. При переобліку недостачі не виявлено. Наявність книг відповідає обліковим документам
і складає:
- формат «А»
- 5513 прим.
- формат «Г»
- 3265 прим.
Згідно інструкції обліку документів було проведено звірку фонду індикаторів з інвентарною книгою і проставлено штамп «переоблік – 2007» фонду сектору обслуговування документами з сільськогосподарської тематики
та відділу обслуговування документами з мистецтва.
Розформовано депозитарний фонд з метою повернення цінних і рідкісних видань і таких, що доцільно залишити у фонді – 4000 документів.
Списання літератури
Працівниками відділу проводилася робота по списанню документного
фонду відділу з різних причин:
рік
моральнофізичноз інших привсього
застарілі
зношені
чин
2006
1365
765
2130
2007
1200
1396
3938
6534
2008
2500
2971
1655
7126
Робота сектору гігієни та реставрації з палітурною майстернею
Маляр Марія Віталіївна
Кот Галина Василівна

- реставратор
- реставратор

Впродовж звітного року працівниками сектору гігієни та реставрації з
палітурною майстернею зроблено реставрацію документів по відділах відповідно записів в зошиті обліку роботи сектору:
Абонемент
- 125 прим.
Читальний зал
- 516 прим.
Відділ обслуговування документами з мистецтва
- 40 прим
Відділ використання та зберігання документного фонду
- 536 прим
Відділ інформації та докуме6нтів виробничої тематики
- 699 прим.
Відділ акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії
- 247 прим.
Відділ обслуговування документами іноземними мовами
- 100 прим.
Редакційно-видавничий відділ
- 5 прим
Бухгалтерія
- 24 прим.
Дирекція
- 25 прим.
Сектор бібліотечної статистики і реєстрації користувачів
- 3 прим.
Відділ формування бібліографічного ресурсу, баз даних
- 4 прим.
Відділ комплектування та обробки документів
- 19 прим.
_____________________________________________________________
Всього:
2343 док.
Що на 757 одиниць видань менше ніж в 2007 році.
9

ВІДДІЛ ФОРМУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО РЕСУРСУ, БАЗ
ДАНИХ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Костильова Лариса Анатоліївна
Стадницька Людмила Михайлівна
Матушевська Тетяна Володимирівна
Гуріна Валентина Петрівна
Малишева Лідія Михайлівна
Максимчук Валентина В’ячеславівна
Самсонюк Олена Юріївна
Юшкова Нонна Анатоліївна
Восінська Ганна Миколаївна
Рижа Тетяна Михайлівна

- завідуюча відділом
- головний бібліотекар
- головний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- бібліотекар І категорії
- бібліотекар І категорії

Протягом 2008 року робота відділу була спрямована на формування
бази даних картотеки, як складової частини електронного каталога бібліотеки, галузевих баз даних відповідно інформаційним потребам користувачів,
на покращення довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.
Формування фонду
Продовжувалась робота по формуванню фонду.
Роки
2006
2007
2008

Всього
2144
2262
2336

Надійшло
131
113
112

Вибуло
13
39
2

Станом на 1 січня 2009 року фонд відділу нараховував 2446 примірників.
Систематично проводилась робота по формуванню архіву виконаних
довідок. За 2008 надано 12 письмових довідок, що на 4 більше ніж у 2006 році і на 3 більше в порівнянні з 2007роком.
Формування бібліографічного ресурсу здійснювалось працівниками
відділу, спеціалістами галузевих відділів та учасниками корпоративного
об’єднання по аналітичній обробці статей з періодичних видань та збірників.
Загальна кількість назв газет та журналів, що розписуються становить 273
прим. Також в БД „Бібліограф” розписувались наукові збірники: „Наукові
праці Національної бібліотеки України ім . Вернадського», „Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, „Педагогіка вищої школи,” матеріали наукових конференцій: „Сільська бібліотека
на етапі розвитку суспільства знань” та ін. Протягом 2008 року розписано
10 збірників і 480 документів з них.

10

Формування БД „Бібліограф”:
Відділи, які створюють БД
Бібліографічний
Виробничої літератури
Мистецтва
Корпоративне об'єднання
Всього
Зростання по роках

2006
к-сть записів
17 000
8 597
790
6 724
104 070
35 570

2007
к-сть записів
17 260
8 101
845
7 000
141 485
37.400

2008
к-сть записів
17 283
6 668
892
7 023
178 160
36 675

Спостерігається уповільнення темпів наповнення БД «Бібліограф» внаслідок зменшення кількості записів зроблених відділом виробничої літератури.
Вся база даних з періодичних видань і збірників « Бібліограф» дорівнює 306160 записів включно з конвертованою базою даних за 1993-2004
роки.
До формування БД «Бібліограф» залучені працівники центральних районних та міських бібліотек області. В 2006 році в Регіональній корпоративній бібліотечній системі було задіяно 16 ЦРБ, 3 міські бібліотеки (Кузнецовська та Рівненська) та бібліотека Аграрного коледжу, Житомирська ОУНБ,
тоді як у 2006 році учасниками корпоративної системи були 11 ЦРБ.
В 2008 році бібліотеками-членами корпоративного об’єднання опрацьовано 136 назв періодичних видань, з них працівники сектору акумуляції
та створення інформаційних ресурсів РДОБ, які займаються корпоративною
обробкою інформації експортують 26 назв періодичних видань, а отримують
і редагують описи з 53 видань.
Протягом 2008 року працівники сектору акумуляції та створення інформаційних ресурсів РДОБ, що займаються корпоративною обробкою інформації імпортували в свою БД 7023 описи, видрукували картки на них та розставили їх в систематичну картотеку статей, в 2007 р. було імпортовано 7000.
описів, в 2006 р. БД «Бібліограф» поповнилась 6724 записами. Не спостерігається значного зростання кількості описів, здійснених учасниками корпорації протягом останніх трьох років.
Працівники сектору щоквартально редагують Зведені каталоги бібліотек-членів корпорації. В 2008 році проредаговано 62586 записів, що на 15
тис. більше ніж у 2006 році.
Всього на сайт РДОБ виставлені Зведені каталоги бібліотек Регіональної корпоративної системи, що нараховують 300000 записів.
Головний бібліотекар відділу щоквартально формував Базу Даних статей з періодичних видань, що передплачують шкільні відділення публічношкільних бібліотек. В 2008 році відібрано 10000 записів, що на 2503 більше
ніж у 2006 році.
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корпоративне об’єднання
учасники корпоративної системи
опрацьовано періодичних видань
РДОБ експортувала періодичних видань
РДОБ імпортувала періодичних видань
описів, відредагованих бібліографами
описів, влитих в СКС
відредаговано описів Зведених каталогів
БД «Навчальна література»

2006
14
102
31
44
6 724
7 000
47 500
7 497

2007
19
123
24
42
7 000
7 800
62 000
7 389

2008
21
136
26
53
7 023
9 000
62 586
10 000

Систематично поповнювались документами тематичні бази даних:
Назва БД
Обласна рада
Електронна бібліотека
Освітній навігатор
Ліга Закон (згідно договору поповнення)
БД «Євроінтеграція»

2006
200
53
336 300

2007
400
2 200
52 200

2008
50
2 347
265
52 700

1200

1600

500

Є на 1.01.2009
650
4 600
265
441 500

Забезпечувалось регулярне наповнення документами згідно договору
комп’ютерно-правової системи „Ліга Закон”.
Створена в 2007 році БД повних текстів статей з періодичних видань
„Електронна бібліотека» систематично поповнювалась документами протягом року. Всього знайдено 345 електронних адрес журналів, кількість документів на 1 січня 2009 року занесених в БД становить 4600. Описано 76 назв
журналів, з них наукових - 30 назв, науково-практичних - 24 назви, науковопопулярних – 6, виробничих – 10, довідкових – 1, навчальних – 3, літературнохудожніх - 2 .
Періодичні видання за галузями знань:
Тематика видань:
Природознавство
Техніка
Медицина
Суспільствознавство
Економіка
Юридичні науки
Наука
Педагогіка
Літературатурознавство
Психологія

Кількість номерів періодичних видань
6
93
18
89
67
56
49
53
10
44
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Наведені цифри свідчать, що при формуванні БД «Електронна бібліотека»
бібліографи прагнули створити БД універсальної тематики.
Проводилось поповнення контенту сайту „Освітній навігатор”, протягом 2 півріччя 2008 року сайт поновлено 265 електронними документами.
Бібліографи наповнювали рубрики "Педагогічна освіта”, „Батьківська рада”,
„Освітня Рівненшина”.
Значна увага приділялась редакції систематичної картотеки статей, що
забезпечило збільшення її інформативності.
СКС
Кількість вилучених карток

2006
4 000

2007
5 000

2008
5 400

Використання бібліографічного ресурсу
Формування бібліографічного ресурсу вплинуло і на його використання. Довідково-бібліографічним обслуговуванням у 2008 році була охоплена
більша кількість користувачів, регулярно здійснювалось довідковобібліографічне обслуговування в режимі “Запит-відповідь” на базі ДБА бібліотеки шляхом виконання усних, фактографічних та бібліографічних довідок, зокрема з використанням електронної бази даних.
Користувачі
2007
8 000
Довідки
22 176
За допомогою ЕК
2 537

2006
23 614
2 675

2008
8 157
22 836
2 880

Загальна кількість довідок надана користувачам протягом звітного
року 22836, з них: тематичних –16675, адресно-бібліографічних –5050, уточнюючих –569, фактографічних - 642. Надано 3800 консультацій читачам про
структуру ДБА бібліотеки та його використання.
Бібліографи забезпечували користувачам надання рівних можливостей
у задоволенні інформаційних потреб та отриманні послуг.
Віддалені користувачі мали можливість отримати інформацію про документи РДОБ та всесвітньої мережі з допомогою віртуальної довідки. За
2008 рік бібліографами виконано 485 віртуальних довідок.
Віртуальні довідки:
2006
1 966

2007
341

2008
485

Спеціалістами відділу практикується надання користувачам фактографічних довідок на електронних носіях ( 30 – за 2008 рік) з допомогою ресурсів Інтернет, зокрема на загальнообласний День інформатизації населення,
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що проводився головним управлінням з питань внутрішньої політики та інформації обласної державної адміністрації у грудні 2008 року була підготовлена довідка”Держава і громадянське суспільство: аспекти взаємодії” (10
джерел). Корисними були аналогічні довідки ”Екологічна ситуація Львівщини” (4 джерела), „Каналами соціальної мобільності” (3 джерела), „Смерчі в
Україні” (3 джерела), «Богемське скло”( 4 джерела) та ін.
Протягом року надавались консультації користувачам безкоштовного
Інтернет – місця з питань знаходження інформації в всесвітній мережі Інтернет. Обслужено 1456 користувачів за 2008 рік.
Користувачі безкоштовного Інтернет-місця:
2006
2306

2007
1766

2008
1456

Не виконані показники обслуговування читачів безкоштовного Інтернет – місця (план - 1900, виконано -1456), що пояснюється незадовільною
роботою комп’ютера застарілої модифікації.
Певна робота здійснювалась в галузі інформаційно-бібліографічного
забезпечення.
Підготовлено в 2008 році 9 вебліографій, особливо зацікавили читачів
„Документ в системі документознавства”, „Нові правила бібліографічного
опису”, „Школи Рівненської області” та ін.
У 2008 році на сайт РДОБ бібліографами підготовлено 3 віртуальні виставки: „90 років бою під Крутами” (2117 звернень); „До 100 річниці з дня
народження Т.Бульби – Боровця „Отаман армії нескореної України” (1433
звертань); „Життя, віддане книзі: до 430-років від часу виходу «Букваря»
Івана Федорова” (899 звернень).
На серпневих нарадах освітян міста працівники відділу виступили з
консультаціями „Інформаційні ресурси РДОБ на допомогу навчальному процесу”, „Інформаційні ресурси про нову літературу з питань географії, економіки”.
Протягом року видавався щоквартальний інформаційний список літератури „РДОБ на сторінках обласної преси”. Підготовлено рекомендаційний
список літератури та ресурсів Інтернет до 100-річниці з дня народження
Т.Бульби – Боровця .
Певна увага приділялась рекламі роботи відділу. Силами бібліографів
друкувались на комп’ютері буклети про інформаційні ресурси та послуги
відділу. На сторінках обласної преси вміщувалась реклама про інформаційні послуги та систему ”Ліга. Закон”. Надрукована стаття Костильової Л.
«Інформаційні сервіси» в «Вістях Рівненщини» (лютий 2008).
На сайт РДОБ з метою популяризації та реклами представлено анотації на 10 творів художньої літератури, підготовлені працівниками відділу.
Проведено 9 екскурсій по бібліотеці, під час яких з структурою та правилами
роботи РДОБ ознайомлено 200 користувачів.
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Протягом року здійснювалось науково-методичне забезпечення створення бібліографічних ресурсів бібліотек області, координувалась ця робота,
систематично надавалась методична та практична допомога бібліотекам області з цих питань під час виїздів на місця. З метою комплексних перевірок
відвідано Здолбунівський, Костопільський та Млинівський райони, з метою
соціологічного дослідження – Млинівський район.
На обласних семінарах з питань бібліографічної роботи надано 3 консультації: «Впровадження та методика роботи з авторитетними файлами»,
„Розширений та комплексний пошук з допомогою АБІС ІРБІС” та „Методика запозичення бібліографічних записів і створення БД „Навчальна література”.
З метою забезпечення якісної систематизації документів, уніфікації при
визначенні предметної рубрики та швидкого пошуку інформації в електронному каталозі проведено редакцію авторитетного файлу «Предметні рубрики» та створено авторитетний файл персоналій. Авторитетний файл
„Предметні заголовки” розісланий всім бібліотекам-членам корпоративного
об’єднання.
Формування та редагування авторитетних файлів:
Назва авторитетного файлу
Предметні рубрики (к-сть рубрик)
Персоналії (к-сть рубрик)

2007
5250
4080

2008
4550
5030

Користувачам надавались сервісні послуги з пошуку інформації в електронному каталозі, знаходження документів в комп’ютерно-правовій системі
«Ліга. Закон», з видруку документів. На касовому апараті обслужено 9960
відвідувачів бібліотеки, надано платних сервісних послуг на суму 2380 грн.
ВІДДІЛ АКУМУЛЯЦІЇ КРАЄЗНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Кожан Неоніла Михайлівна
Карпінська Тетяна Валентинівна
Степанюк Людмила Адамівна
Каленюк Любов Миколаївна
Демчук Павліна Іванівна
Нікітіна Ніна Олексіївна
Тимощук Наталія Петрівна
Ярощук Михайло Володимирович
Стасюк Андрій Олегович

- завідуюча відділом
- головний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- бібліотекар І категорії
- бібліотекар І категорії
- бібліотекар І категорії
- головний бібліотекар
- провідний інженер
- провідний інженер

Одним з пріоритетних напрямів роботи відділу у 2008 році було формування фонду, виявлення та відбір краєзнавчих документів.
Фонд краєзнавчих документів відділу формувався за наступною динамікою:
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Надходження краєзнавчих документів (книг)
2006
484 прим.

2007
479 прим.

2008
500 прим.

Надходження періодичних видань (газет)
2006
2007
2008
37 (обл. газ. + 22 район.) 36 (обл. газ. + 23 район.) 35 (обл. газ. + 17 район.)
Надходження журналів (назв)
2006
5

2007
6

2008
6

Працівники у звітному році працювали над формуванням краєзнавчого
довідково-бібліографічного апарату.
Зведений електронний краєзнавчий каталог поповнився на 5245 бібліографічних записів, в т.ч. від корпорації на 2180.
2006
5822 (в т.ч. 1500 корпорація)

2007
5986 (в т.ч. 1800 корпорація)

2008
5245 (в т.ч. 2180 корпорація)

У поповненні зведеного електронного краєзнавчого каталога беруть
участь члени Корпоративного об’єднання з аналітичного розпису документів.
Корпоративне об’єднання з аналітичного розпису документів діє з 2004
року. У 2006 році в Корпоративному об’єднанні працювало 11 районних бібліотек. У 2007 році – 16 районних бібліотек. Спостерігається така динаміка
влиття бібліографічних записів в ЗвЕКК, надісланих членами корпорації:
2006
11 членів корпорації
1500 БЗ

2007
16 членів корпорації
1800 БЗ

2008
16 членів корпорації
2180 БЗ

Бібліографічні записи в повному обсязі видруковувались і були влиті у
ЗвСКК (картковий). Об’єм влиття карток у Зведений систематичний краєзнавчий каталог зменшився:
2006
4187

2007
4389

2008
3961

У звітному році здійснювалось довідково-бібліографічне обслуговування користувачів.
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Збільшилась кількість наданих довідок:
адресних на 120;
уточнюючих на 30;
фактографічних на 50;
тематичних на 200.
Кількість консультацій зменшилась до 3000.
Надання довідок та консультацій користувачам:
Довідки
Всього:
Адресні
Уточнюючі
Фактографічні
Тематичні
Консультації

2006
1000

2007
1100

2008
1500

125
75
100
700
3000

130
70
100
800
3100

250
100
150
1000
3000

Відділ надає групові інформації наступним абонентам:
Для широкого загалу слухачів обласного радіо. Інформація подається 2 рази в місяць. Надіслано 26 анотованих списків (182 джерела);
Спеціалістам галузі управління культури. Інформація надається
щотижнево. Надіслано 52 анотованих списки (Обсягом 416 джерел);
У Інформаційний центр з питань культури та мистецтва (м. Київ)
інформація надається щомісячно. Надіслано 12 анотованих списки (Обсягом 360 джерел).
У 2008 році підготовці бібліографічних посібників як рекомендаційних
так і науково-допоміжних було приділено велику увагу. Було укладено науково-допоміжний бібліографічний покажчик:
Пам’ять століть : Магдебурзькому праву Дубна 500 років : наук.допоміж. / уклад.: П.І. Демчук, Н.М. Кожан ; наук.-бібліогр. ред. І.В. Мілясевич. – Рівне, 2008. – 141 с.
Покажчик включає документи, що знаходяться у фондах РДОБ, Рівненського обласного краєзнавчого музею, Державного історико-культурного
заповідника м. Дубна, Дубенської ЦРБ.
Покажчик містить 1200 бібліографічних записів. Всі документи мають
довідкові анотації.
Покажчик має такий допоміжний апарат:
покажчик авторів, редакторів, укладачів;
покажчик назв праць;
покажчик персоналій;
покажчик підприємств, установ, організацій, територіальних та
ін. об’єктів.
Дане видання розповсюджене по бібліотеках Рівненської області та
обласних наукових бібліотеках України.
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Вперше було укладено біобібліографічний покажчик спільно з Волинською ОУНБ
“Ходіть, поки маєте світло...» : Євангеліє від Іоана. Гл.12:35 : Біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка / Рівнен. держ.
обл. б-ка, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; уклад. А.А.
Понагайба, Л.А. Степанюк ; ред. Е.С. Ксендзук, Л.Г. Сахнюк. – Рівне : А.
Брегін, 2009. – 112 с.; іл.
Покажчик містить 1262 бібліографічних записів, які мають довідкові
анотації.
Покажчик має допоміжний апарат: покажчик іменний та переглянутих
періодичних видань.
Укладено рекомендаційний покажчик:
Література до знаменних та пам’ятних дат Рівненщини на 2009 рік: реком. покажч. літ. / Рівнен. держ. обл. б-ка; уклад. Н.М. Кожан; Н.О. Нікітіна.
– Рівне, 2008. – 28 с.
Він представлений на сайті РДОБ - http://libr.rv.ua
У 2008 році підготовлено поточні бібліографічні покажчики:
Новини краєзнавчої літератури
IV кв. 2007 р.
- 1012 бібліогр. записів;
І кв. 2008 р.
- 1060 бібліогр. записів;
ІІ кв. 2008 р.
- 900 бібліогр. записів;
ІІІ кв. 2008 р.
- 800 бібліогр. записів;
Покажчики представлені на сайті РДОБ.
Популяризація краєзнавчих документів є одним із важливих напрямків
роботи відділу. Ця робота здійснюється під час проведення інформаційної і
масової роботи за допомогою системи краєзнавчих каталогів як електронного
так і карткового та бібліографічних посібників.
Протягом 2008 року у відділі було організовано 16 книжкових виставок. З них 2 коментовані “Віхи історії: до 725-річчя міста Рівного”, “Сім чудес Рівненщини”.
Для студентів (68 чол.) (Рівненський державний гуманітарний університет) проведено 3 бесіди про довідково-бібліографічний апарат відділу з
переглядом краєзнавчих видань.
Підготовлено бібліографічний огляд літератури “Місто Рівне: сторінки
історії“ (До 725-річчя міста). Для школярів прочитано 2 огляди (56 чол.). Підготовлено лекцію-бесіду “Сім чудес Рівненщини”. Прочитано 2 лекції-бесіди
для школярів (78 чол.).
Проведено 4 екскурсії по бібліотеці. Протягом 2008 року надано 3 консультації працівникам районних бібліотек під час курсів підвищення кваліфікації з таких тем: “Організація зведеного систематичного краєзнавчого каталогу” (1); “Краєзнавча робота сільських бібліотек” (2).
Аналіз діяльності членів Консорціуму «Історична Волинь» .
У 2008 році було проведено таку роботу по діяльності Консорціуму
«Історична Волинь»:
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Складено регламентуючі документи з діяльності членів Консорціуму, а
саме: «Інструкцію про взаємодію бібліотек при формуванні електронної
бібліотеки "Історична Волинь", «Протоколи намірів діяльності в проекті
«Консорціум «Історична Волинь».
Підписано угоду про партнерство з обласною універсальною науковою
бібліотекою імені Олени Пчілки та Житомирською обласною універсальною
науковою бібліотекою.
Протягом 2007-2008 рр. проводилась робота через електронну пошту
бібліотеки: налагодження контактів, письмові консультації, обмін
інформацією, збереження надісланої інформації членами Консорціуму тощо.
Встановлено зв’язки з Державною історичною бібліотекою України,
Міжнародним громадським об'єднанням «Волинське братство», Волинським
центром історичних та геофізичних досліджень «Рівне-Суренж».
У 2008 році працівниками РДОБ було налагоджено зв'язки з окремими
авторами-дослідниками Історичної Волині, а саме: Михайлишиним О., Павлюком В., Атаманенком В., Радіоновою Н., Климчук А., Маньком М., Кожушко Н., Столярчуком Б., Шморгуном Є., Українець А., Пархоменко Т.,
Кукурудзою А., Цециком Я., Дем’яновим В., Терлецьким Ю., Семещук В.,
Биковою Т., Близняком М., Рожком В., Тищенком О., Поспеловським Д.
У 2008 році проводилась робота по формуванню БД «Історична Волинь».
База даних «Історична Волинь» є зведеною базою даних
бібліографічних записів документів, що формується бібліотекамиучасницями, яка включає документи від найдавніших часів до сучасності, які
пов’язані змістом з Великою Волинню, незалежно від мови, місця, року видання, що охоплюють усі аспекти суспільно-політичного, економічного,
культурного життя історичної Волині.
На початок 2009 р. БД «Історична Волинь» нараховує 6310 тис. БЗ
документів, а саме:
−
книг та продовжуваних видань – 5830 БЗ;
−
статей з періодичних видань (газет та журналів) – 480 БЗ.
Для роботи з БД «Історична Волинь» складено список загальнодержавних періодичних видань для обробки в Консорціумі. Всього в корпоративній
обробці документів задіяно 43 періодичних видань. З них: 23 назви журналів;
20 назв газет.
Наповнення БД «Історична Волинь» у 2008 р. членами Консорціуму
Бібліотека
План
Виконання
1.
РДОБ
2000
2100
2.
ЖДОУНБ
1500
1050
3.
ВДОУНБ
1500
1100
4.
Всього:
5000
4250
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Працівниками РДОБ у 2008 році було проведено також роботу з редагування БЗ, які надійшли від членів Консорціуму, а саме – 2150 БЗ.
У 2008 році проводилась робота з наповнення розділу «Новини» вебсайту «Історична Волинь». Протягом 2008 року працівниками РДОБ було
здійснено пошук, створено та опубліковано 120 статей.

1.
2.
3.
4.

Поповнення розділу «Новини» у 2008 році членами Консорціуму
Підрозділи
РДОБ ЖДОУНБ ВДОУНБ
Пам’ятні дати
9
3
Останні Новини
63
5
10
Нові книги Історичної Волині
12
10
8
Всього:
84
15
21

У 2008 році продовжувалась робота з наповнення розділу «Читальний
зал» веб-сайту «Історична Волинь».
Наповнення розділу «Читальний зал» веб-сайту «Історична Волинь» членами Консорціуму у 2008 році
(без підрозділу «Автореферати дисертацій»)
Бібліотеки
План
Виконання
1.
РДОБ
200
317
2.
ЖДОУНБ
100
3.
ВДОУНБ
100
17
4.
Всього:.
400
334
Наповнення розділу «Фотогалерея» веб-сайту «Історична Волинь»
членами Консорціуму у 2008 році
Бібліотеки
План
Виконання
1.
РДОБ
100
531
2.
ЖДОУНБ
100
3.
ВДОУНБ
100
51
4.
Всього:
300
582
У 2008 році було проведено роботу з рекламної діяльності, а саме:
розміщення інформації у періодичних виданнях про веб-сайт «Історична Волинь».
У серпні 2008 року працівники відділу взяли участь у серпневих нарадах вчителів, де проводили роботу з популяризації інформації серед
працівників загальноосвітніх закладів м. Рівного.
У серпні-вересні 2008 року було підготовлено рекламно-інформаційний
буклет «Історична Волинь». Буклет містить історичну довідку про Волинську
землю від початку формування історичної території Волині до проголошення
незалежності України. Стаття проілюстрована мапою Дем’янова В.О.,
Андрєєва О.А. «Волинь в різні періоди своєї історії». Сторінки 4-5 буклету
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містять інформацію про мету проекту «Консорціум «Історична Волинь»,
перелік учасників та партнерів проекту, а також ілюстрацію головної
сторінки веб-сайту «Історична Волинь». 6-7 сторінки присвячені розкриттю
розділів сайту «Читальний зал», «Електронний каталог», а саме: що містить
електронна бібліотека повних текстів документів, на які розділи поділено
бібліотеку, розкриття змісту розділів. Надруковано визначення електронного
каталогу «Історична Волинь», а також інформацію про бібліографічні записи,
які включає електронна база даних.
Наступні сторінки буклету знайомлять з розділом веб-сайту «Історична
Волинь» «Фотогалерея». А саме: які документи містить розділ, його
структурні підрозділи та їх визначення, а також ілюстрації до них.
На сторінці 10-11 надруковано інформацію про розділ сайту «Корисні
посилання», «Новини». Подається адреса сайту та його графічний образ,
розміщено перелік прізвищ виконавців з веб-дизайну та розробки сайту, менеджера-адміністратора сайту, поповнення контенту сайту. Розміщено
контактні адреси, телефони та адресу електронної пошти бібліотеки.
Сектор підтримки «Регіонального інформаційного порталу «Рівненщина», веб-сайту бібліотеки, веб-сайту «Історична Волинь», вебсайту «Освітній навігатор» .
Протягом року проводилася підтримка роботи Веб-сайту бібліотеки,
Регіонального Веб-порталу, сайтів «Історична Волинь», «Освітній навігатор».
Щомісячно проводилось резервне копіювання баз даних порталу та
форуму. Створені архівні копії адміністративного центру та публічного інтерфейсу порталу та бази даних сайту бібліотеки.
Для наповнення контенту Регіонального інформаційного порталу
«Рівненщина» (http://irp.rv.ua) виконано наступні роботи:
•
Створювались інформаційні документи для наповнення розділу
«Тематичні розділи»: відбір документів, сканування, редагування, форматування, бібліографічний опис для повнотекстових сторінок – 100 публікацій
при плані 100.
•
Здійснювався відбір ресурсів з Інтернет та інших джерел з метою
виявлення сайтів для створення каталога веб-ресурсів, опис та їх розміщення
у розділі «Каталог ресурсів» – 96 публікацій при плані 50.
•
Систематично проводився пошук, відбір та опублікування інформації у розділі «Новини» – 1200 публікацій при плані 1200.
Всього з початку проекту опубліковано у розділи:
•
Новини - 3719 публікацій
•
Документи - 1458 публікацій
•
Ресурси - 1268 публікацій
•
Фотографії - 290 публікацій.
PR проекту. Продовжувалась реєстрація та розміщення посилань на
портал у всесвітніх пошукових системах та каталогах згідно індексу цитування, проведеного пошуковою системою Yandex - 126.
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Сторінок, які посилаються на портал – 8 160.
Також продовжувалось налагодження зв’язків з рівненськими Інтернетпроектами та пошук нових партнерів для співпраці у цій галузі, зокрема в
обміні банерами.
Встановлено 5 партнерських зв’язків з метою виставлення на сайті партнера банеру порталу: (Стоматологічна косметична студія «Ден» м. Рівне,
Кредитна спілка «Єдність», ТзОВ «Укрпродторг», моторне ательє «Автокомфорт», компанія «Імена.ua»).
Встановлено партнерські зв’язки з підприємством «Рівненські глобальні мережі» з метою трансляції он-лайн веб-камери на порталі, що значно підвищило рейтинг порталу серед місцевих інформаційних ресурсів.
Систематично проводиться моніторинг відвідуваності порталу з метою
удосконалення його наповнення інформацією. Проводиться моніторинг наявності зворотних посилань в українських каталогах та пошукових системах
та на сайтах-партнерах порталу.
Не вдалося виконати всю заплановану роботу через низьку швидкодію,
іноді взагалі непрацездатність адміністративного розділу порталу.
Приблизно раз на місяць портал не завантажувався, що приводило до
необхідності проводити повне перезавантаження серверу.
Зокрема не було проведено редагування повнотекстових сторінок та
каталогу сайтів.
Для наповнення контенту сайту бібліотеки (http://libr.rv.ua) виконано
наступні роботи:
На головній сторінці сайту в розділі «Анонс подій» раз на місяць виставлялися масові заходи РДОБ, які проходили в поточному місяці – 12 публікацій. У розділі «Новини» подавалася інформація про масові заходи та події, що відбувалися у бібліотеці – 134 публікації.
Систематично проводилось поновлення інформації про реалізацію проектів РДОБ.
У 2008 році було створено та виставлено на сайті РДОБ 8 віртуальних
виставок за темами:
• За волю України. Полеглим синам в бороні під Крутами
• Отаман армії нескореної України: Тарас Бульба-Боровець
• Життя, віддане книзі: До 425-річчя із дня смерті Івана Федорова
• Тої слави козацької повік не забудем…
• Одяг: еволюція крою
• Проблеми інтенсифікації ставового рибництва
• Згадати, щоб повернутися (75 років від дня народження О.Т.Богачука)
• Лицар ідеї та чину (100 років від дня народження Степана Бандери).
Для підготовки віртуальних виставок проводилось сканування, форматування, редагування текстів та зображень.
У розділі «Архівні документи» виставлені покажчики «Новини краєзнавчої літератури» IV кв. 2007 року та І, ІІ, ІІІ кв. 2008 року. У розділі «Знаменні та пам’ятні дати» виставлено перелік знаменних дат Рівненщини на
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2009 рік, календар знаменних дат (всеукраїнський) на 2009 рік, покажчики
«Література до знаменних та пам’ятних дат Рівненщини» за 2008, 2009 роки.
Систематично поповнювалися матеріали у розділах «Офіційні документи для бібліотекаря», «Методичні матеріали для бібліотекаря», «Інва.net».
PR сайту РДОБ. Продовжувалась реєстрація та розміщення посилань
на сайт РДОБ у всесвітніх пошукових системах та каталогах згідно індексу
цитування, проведеного пошуковою системою Yandex – 189 сайтів.
Сторінок, які посилаються на сайт РДОБ – 2653.
Продовжувалось налагодження зв’язків з рівненськими Інтернетпроектами та пошук нових партнерів для співпраці, зокрема в обміні банерами (Підприємство «Вікнопром», Компанія «Web-hosting», ТзОВ «Укрпродторг»).
Систематично проводиться моніторинг відвідуваності сайту.
Проводиться моніторинг наявності зворотних посилань в українських
каталогах та пошукових системах та на сайтах-партнерах.
Сайт «Історична Волинь». У 2008 році створений новий сайт «Історична Волинь» (http://istvolyn.info). Сайт розроблений на основі системи
управління Joomla. Розміщений в мережі Інтернет в лютому 2008 року.
Основні розділи:
• Учасники проекту
• Новини
• Контакти
• Пошук
• Читальний зал
• Фотогалерея
• Корисні посилання
• Електронний каталог.
Наповнення за розділами:
Новини – 130 публікацій, Читальний зал – 371 публікація, Фотогалерея
– 673 публікації.
Реєстрація та розміщення посилань на сайт у всесвітніх пошукових системах та каталогах згідно індексу цитування, проведеного пошуковою системою Yandex – 92 сайти.
Сторінок, які посилаються на сайт – 2797.
Продовжувалось налагодження зв’язків з рівненськими Інтернетпроектами та пошук нових партнерів для співпраці, зокрема в обміні банерами (Рівненський молодіжний портал, Рівненське представництво громадської
мережі «Опора», Портал українця «Vox», Союз образовательных сайтов
«Аllbest», Волинський центр історичних та геофізичних досліджень «РівнеСуренж», «Сьогодні в історії» «Освітній навігатор»).
Систематично проводиться моніторинг відвідуваності сайту.
Проводиться моніторинг наявності зворотних посилань в українських
каталогах та пошукових системах та на сайтах-партнерах.
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Сайт «Навігатор». У 2008 році створений сайт «Освітній навігатор»
(http://navigator.rv.ua). Сайт розроблений на основі системи управління
Joomla. Розміщений в мережі Інтернет в квітні 2008 року.
Основні розділи:
• Хочу знати
• БібліоЛіцей
• Батьківська рада
• Педагогічна орбіта
• Освітня Рівненщина
• Корисні посилання
• Файловий Архів.
Наповнення за розділами:
• Новини: 55 публікацій
• Освітня Рівненщина: 104 публікації
• Батьківська рада: 28 публікацій
• БібліоЛіцей: 58 публікацій
• Педагогічна орбіта: 96 публікацій
• Хочу знати: 14 публікацій
Опитування:
• Проводилося 31.03.2008 по 20.11.2008 (На Вашу думку, чи всі в
Україні мають рівний доступ до якісної освіти?). Взяли участь 432 учасники.
• Проводилося з 20.11.2008 по 11.01.2009 (Ваше ставлення до
„благодійних внесків” під час навчання у школі). Взяли участь 142 учасники.
Реєстрація та розміщення посилань на сайт у всесвітніх пошукових системах та каталогах згідно індексу цитування, проведеного пошуковою системою Yandex – 74.
Сторінок, які посилаються на сайт – 8081.
Продовжувалось налагодження зв’язків з рівненськими Інтернетпроектами та пошук нових партнерів для співпраці, зокрема в обміні банерами (Портал українця «Vox»).
Систематично проводиться моніторинг відвідуваності сайту.
Проводиться моніторинг наявності зворотних посилань в українських
каталогах та пошукових системах та на сайтах-партнерах.
Моніторинг відвідування показав:
Регіональний інформаційний портал (irp.rv.ua) відвідало 103 353 оригінальних відвідувачів.
Сайт бібліотеки (libr.rv.ua) відвідало 83 834 оригінальних відвідувачів.
Історична Волинь (istvolyn.info) відвідало 21350 оригінальних відвідувачів.
Освітній навігатор (navigator.rv.ua) відвідало 40151 оригінальних відвідувачів.
Всього віртуальні ресурси Рівненської державної обласної бібліотеки
відвідало 248688 оригінальних відвідувачів.
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ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У ЧИТАЛЬНІЙ ЗАЛІ
Корнійчук Наталія Василівна
Бендюг Валентина Терентіївна
Хамедюк Анжела Іванівна
Тихова Олена Федорівна
Петрук Інна Анатоліївна
Васюк Наталія Володимирівна
Кудіна Олена Анатоліївна
Прозапас Надія Гнатівна
Нечаєва Валентина Михайлівна
Конарчук Галина Михайлівна

- завідуюча відділом
- головний бібліотекар
- головний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- бібліотекар І категорії

У звітному році відділ обслуговування користувачів у читальній залі
продовжував виконувати свою основну місію, реалізуючи на практиці інформаційну, освітню, комунікативну, дозвіллєву функції.
Основними завданнями відділу були:
- забезпечення доступу користувачів до інформаційних ресурсів
шляхом надання у користування документів (книг, періодичних видань,
СД);
- забезпечення доступу до Інтернет-ресурсів;
- робота з фондом структурного підрозділу;
- сприяння розвитку освіти і самоосвіти, співпраця з навчальними
закладами, культурно-просвітницькими організаціями, товариствами та установами міста і області;
- надання сервісних послуг;
- створення позитивного іміджу бібліотеки.
Формування та зберігання документних ресурсів. За рік до читальної
зали надійшло всього 2898 прим. документів, з них - 1814 книг, 1084 прим.
(151назва) журналів та 31 назва газет.
У 2008 році надходжень було на 309 документів більше, ніж у 2007 році, а в 2006 році – на 153 прим. більше, ніж у 2007 році.
У звітному році спостерігається тенденція до збільшення надходжень
як книг, так і періодичних видань.

2006
2007
2008

всього
2745
2589
2898

книги
1805
1652
1814

журнали
940
937
1084

З підсобного фонду за 2008 рік вилучено і передано до відділу використання та зберігання документного фонду 1279 журналів та 500 прим. книг;
вилучено як застарілі за змістом – 300 прим. книг та брошур.
25

Аналізуючи дані по вилученню фонду за три останніх роки, можна
зробити висновок, що робота ведеться планомірно і послідовно. Вилучення
відбувається шляхом передачі маловикористаної літератури та періодичних
видань у відділ використання та зберігання документного фонду, а також
списання зношених, непридатних до користування книг та брошур.
Всього передано у відділ використання та зберігання документного фонду
2006
2570
2007
1560
2008
2090

журнали

книги

1160
1180
1979

1410
380
811

списання книг
та брошур
(знош.)
411
300
311

Відділом обслуговування здійснювався переоблік частини книжкового
фонду – 30309 прим. художньої літератури шляхом звірки індикатора на підсобний фонд з наявністю документів.
Проводились роботи з редагування фонду, заміні зношених та підготовці нових поличних роздільників, ремонту пошкоджених видань.
Обслуговування користувачів відділу
У 2008 році відділом обслужено 8178 читачів, які відвідали читальний
зал 38265 разів. Їм видано 261218 документів.
Порівнюючи статистичні дані за три останні роки, число користувачів
зменшилось на 1459 чол. Так, якщо у 2006 році кількість читачів становила
9637 чол., то у 2007 році – 8598 чол., а в 2008 році – 8178 чол.
На 1300 чол. зменшилась кількість відвідувань, і , відповідно зменшилась кількість книговидач.

Планові показники на рік
2006
2007
2008

Користувачі
8100
9637
8598
8178

Відвідування
35000
39579
35165
38265

Книговидача
235000
305976
264601
261218

Культурно-масова робота
З метою розкриття книжкового фонду бібліотеки, популяризації
літератури з різних галузей знань, відзначенню державних свят, ювілейних
дат видатних історичних діячів, відомих зарубіжних та українських
письменників, письменників-краєзнавців у 2008 році відділом проведено 33
масових заходи. Відбулися три творчі зустрічі з письменниками,
літературний вечір, круглий стіл, одинадцять презентацій нових книг.
Протягом року організовано 42 книжкові виставки, на яких систематично висвітлювались актуальні теми сьогодення. Всього на виставках було
представлено біля 2-х тисяч документів, найсвіжіші новини з мережі
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Інтернет, половина представлених документів активно використовувалась
читачами відділу.
Періодично в читальній залі демонструвалися книги із фонду цінних
та рідкісних видань: “Острозька Біблія”, “Остромирове Євангеліє”,
“Україна – козацька держава”, “Україна на стародавніх картах”, ін.
З метою вшанування пам’ті видатного українського вченогоправознавця, першого Голови Конституційного Суду України Юзькова
Леоніда Петровича та з нагоди його 70-річчя організована коментована
книжкова виставка для студентів, засобів масової інформації.
Актуальними були виставки нових надходжень літератури та
періодичних видань, новинок підручників на СД, а також виставки до
ювілейних дат Володимира Сосюри, Василя Стуса, Олеся Гончара, Наталени
Королевої, Олександра Олеся, Ганни Барвінок, Нечуя-Левицького, Василя
Сухомлинського тощо.
У 2008 році активізувалась робота відділу по проведенню презентацій
нових книг. Результатом співпраці працівників відділу з письменниками,
видавцями під час проведення таких заходів книги в дарунок отримує не
тільки РДОБ, а й бібліотеки області. За період проведення таких заходів було
подаровано більше сотні книг.
Сорок комплектів 3-х томної енциклопедії Сергія Коваленка «Україна
під булавою Богдана Хмельницького» подарував бібліотекам міста і області
автор, директор видавництва історичної літератури «Стікс». Презентація цих
книг відбулася за участю автора Сергія Коваленка, викладачів та студентів
історичних факультетів навчальних закладів міста, бібліотечних працівників.
Відзначенню різдвяних свят, вшануванню стародавніх звичаїв та
обрядів, популяризації усної народної творчості була присвячена презентація
книги українського письменника, художника, дослідника української
міфології Валерія Войтовича «Коляда. Дитячі щедрівки, колядки та
засівалки» із серії «Українська міфологія». В цій же серії вийшло ще одне
науково-популярне видання Валерія Войтовича «Амазонка. Богиня-ДіваВоїн». Презентація цієї книги проводилась у вигляді слайд-шоу під звуки
скрипки у виконанні ансамблю скрипалів «Арієтта» Рівненського музичного
училища під керівництвом Валентини Подолянчук.
Відділом обслуговування спільно з Рівненською організацією
Національної спілки письменників України проведені презентації
літературно-краєзнавчого журналу «Погорина», презентації книг місцевих
авторів.
У рамках Днів української писемності та мови в бібліотеці пройшла
зустріч із письменниками та науковцями України (Львів, Тернопіль, Київ,
Рівне), відбулася творча зустріч із українською поетесою, головою
Волинської обласної організації Національної спілки письменників України,
заслуженим вчителем України Ніною Горак та презентація її нових книг.
З нагоди 55-річчя від Дня народження голови Рівненської обласної
організації Національної спілки письменників України Лідї Рибенко прове27

дений творчий вечір письменниці, на якому прозвучали уривки із творів
письменниці та інсценізація уривку із роману «Некерована».
Спільно з обласним управлінням освіти в бібліотеці проведено
презентацію книги-спогадів відомого канадсько-українського громадського
діяча і мецената Ераста Гуцуляка «Моя дерев’яна валізка».
Автор книги – активний учасник політичного життя в Україні. Родина
Гуцуляків підтримує тісні стосунки з учнями та вчителями відродженої у
1994 році Рівненської української гімназії. Презентовану книгу отримали усі
центральні районні та міські бібліотеки.
Для вчителів, студентів, школярів проведено чимало заходів спільно
із міським та обласним об’єднанням товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка.
Зокрема, презентації книг: Гусовський М. « Пісня про зубра»; Праск С.
«Здобути або не бути».
Презентовані також книги місцевих авторів: Тищенко О., Кірєєв Ю.
«Здолбунів на Волині», Гайбонюк В. «Служити Вітчизні», Сасюк П. «Біль
душі».
Дню української писемності та мови був присвячений літературний
вечір «Рідне слово чисте, як роса», у рамках якого підведено підсумки
літературного конкурсу «Перло многоцінне», ініційованого Рівненським товариством „Просвіта” ім. Т. Шевченка. У ньому взяли участь школярі та студенти Рівненщини, творча молодь. Переможцям конкурсу були вручені Грамоти та відзнаки.
Головний бібліотекар відділу Анжела Хамедюк та зав.відділом абонементу Лариса Романюк стали учасниками VIII Всеукраїнського фестивалю
української книги «Феодосія – 2008» (Крим). У рамках цього фестивалю
пройшла презентація видань «Рівненщина літературна», де були представлені
книги місцевих видавництв, обласної організації Національної спілки
письменників України, Рівненського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка.
РДОБ продовжує співпрацю з національними общинами міста.
До Дня слов’янської писемності у бібліотеці організовувалась виставка
книг польських, російських, білоруських письменників, зокрема репринтне
видання рукопису Олександра Пушкіна із фонду рідкісних видань; надавалась інформація для Рівненського обласного відділення Всеукраїнського
об’єднання „Білорусь” на тему: «Білоруси і Україна», «Білоруси і
Рівненщина». Працівники відділу брали участь у конкурсі на краще знання
білоруської мови, організованого товариством «Білорусь», були членами
журі.
Більше 20 років при відділі обслуговування працює літературний
клуб “Співрозмовник”, який відвідують люди різних національностей, зокрема, росіяни, євреї, білоруси. У 2008 році склад членів клубу поновився, до
нього ввійшли молоді талановиті творчі люди, які пишуть і популяризують
свою творчість, вносять свої пропозиції у проведення бібліотечних заходів.
За їх участю відбулися : літературна молодіжна вечірка для учнів музичного
училища; “Весняна гостина” для слухачів курсів підвищення кваліфікації
працівників культури; літературно-музична композиція на “літній терасі”
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бібліотеки “Книга і читання в моєму житті” для відпочиваючих у гідропарку
поблизу бібліотеки людей. На всіх заходах звучали поетичні та прозові твори
молодих літераторів, класична та сучасна музика українських та зарубіжних
композиторів у виконанні учасників літературного клубу.
У звітному році відділом підтримувалась активна співпраця з навчальними закладами міста. Надавалась допомога в пошуку інформації для виконання наукових робіт аспірантам, магістрам, краєзнавцям.
На щорічну серпневу конференцію вчителів працівниками відділу був
підготовлений огляд видань на допомогу вчителям зарубіжної літератури,
інформацію про ресурси та послуги бібліотеки.
Бібліотекарі відділу виступили з оглядом новинок літератури науковотехнічного та гуманітарного напрямку на науково-практичній конференції
Рівненського природничо-математичного ліцею “Елітар”.
Бібліографічні огляди літератури “Книжкові обрії сучасної
української прози”, “Сучасна зарубіжна література” були прочитані для
студентів РДГУ та вчителів зарубіжної літератури в університеті та на
семінарі вчителів у ЗОШ №15.
Бесіду-огляд “Народ живий національною пам’яттю” до 75-ї річниці
Голодомору 1932-1933 рр. було проведено для студентів у Рівненському
державному гуманітарному університеті. До цього ж заходу у читальній залі
РДОБ функціонувала книжкова виставка. У день жалоби її коментували
працівники відділу, присутні у читальній залі користувачі та бібліотечні
працівники взяли участь в акції “Запали свічку пам’ті”.
Правом пріоритетного обслуговування у читальній залі користуються
науковці. Для написання наукових робіт вони використовують фонди відділу
книгозберігання, рідкісні видання, колекції, які можна відложити на довгочасне використання у читальній залі. Підготовлені праці, монографії презентуються у бібліотеці.
Наукова презентація монографії кандидата філологічних наук, викладача РДГУ Дмитра Кравця “Чубай з роду Гетьманів” зацікавила молодих
науковців, студентів феноменом Грицька Чубая, цікавим багаторічним
дослідженням автора монографії життя і творчості українського поета і перекладача, який залишив за собою чіткий слід світлої людини та особистості.
Під час презентації звучали пісні із репертуару лідера гурту “Плач Єремії”
Тараса Чубая у виконанні учнів Рівненського музичного училища.
У звітному році продовжив свою роботу університет „Здоров’я
нації”, метою якого є популяризація здорового способу життя; інформаційне
забезпечення користувачів бібліотеки джерелами з актуальних питань збереження здоров’я людини; сприяння активізації наукової та творчої роботи
слухачів університету; ознайомлення з проблемами, що стосуються здоров’я
людини та шляхи їх вирішення. Слухачами університету є учні природничоматематичного ліцею «Елітар», учні загальноосвітніх шкіл, студентська молодь.
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В бібліотеці, в ліцеї проводились заходи з питань морально-етичного
виховання, популяризації здорового способу життя, активізації наукової та
творчої роботи слухачів університету.
Відповідно до програми університету щомісячно організовувались
книжкові виставки, проводились відповідні заходи з молоддю, серед них:
Книжкові виставки:
- «Здоров’я людини в культурі, традиціях, звичаях українців»;
- «Правда про алкоголь і куріння: лікування чи профілактика?»;
- «Сім’я за здоровий спосіб життя;
- «Ваше здоров’я у ваших руках»;
- «Снід і молодь: політика, профілактика, застереження»;
Круглі столи за участю фахівців:
- «Проблеми статевого виховання»;
- «Роль фізкультури і спорту у формуванні здорового способу життя»
(До Всесвітнього дня здоров’я);
- «Наркоманія – дорога в безодню».
Спільно з ліцеєм проведені заходи із залученням фахівців лекторію
«Природа, екологія, здоров'я» Рівненського медичного коледжу, лікарівтерапевтів дитячої поліклініки, лікарів-санологів обласного центру
«Здоров'я», лікарів-сексопатологів та інших.
В рамках університету пройшли заняття з переглядом відеофільмів:
«Екологія та здоров'я людини», «Молодь на шляху до здорового способу
життя», «Алкоголь: звичка чи хвороба», «Дурман-трава або обдурені долі»,
круглий стіл «Право на здорове життя», «Проблеми статевого виховання»,
«СНІД і молодь: політика, профілактика, застереження», ін.
Проектна діяльність:
Продовжує свою роботу центр доступу до мережі Інтернет, завдяки
проекту “Реалізуємо право на інформацію”. Відвідувачі центру мають
можливість пошуку інформації у Всесвітній мережі, набирати і роздруковувати тексти, сканувати, здійснювати ксерокопіювання.
У 2008 році послугами центру доступу до ресурсів Інтернет скористалися 9500 відвідувачів, з них: науковці (67 чол.), працівники освіти
(420чол.); працівники сфери культури, письменники, краєзнавці (392 чол.),
службовці (87 чол.); підприємці (75 чол.); безробітні (78 чол.); пенсіонери (65
чол.).
Найчисленнішою категорією є студенти, які складають найбільшу групу користувачів віком від 19 до 25 років (6836 чол.) та школярі від 15 років
(1480 чол.).
Більше половини користувачів - постійні відвідувачі центру.
Обслужено 22 групи (400 чол.) школярів та студентів під час проведення екскурсій та різноманітних заходів.
Кожного нового відвідувача центру консультанти ознайомлюють із
правилами користування Інтернетом, надають консультації по використанню
Інтернет-ресурсів. Для малопідготовлених відвідувачів пропонують навчання
за допомогою мультимедійних курсів «Inmarket» (пройшли навчання – 42
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користувачі бібліотеки), індивідуальні та групові заняття з основ
комп’ютерної грамотності, пошуку інформації в Інтернеті. Відвідувачам центру надано близько 600 консультацій.
Спеціалістами центру розроблений спектр Інтернет-послуг: навчання
роботі в мережі, пошук інформації, віртуальні подорожі, Інтернет-уроки,
інформаційні семінари для спеціалістів.
У січні 2008 року на базі Інтернет-центру проведені семінари на тему:
«Використання інформаційних технологій для працівників соціальної сфери
в контексті європейської інтеграції» для студентів університету «Україна»
факультету «Соціальна робота» (35 чол.);
«Молодь в дії» для студентів Рівненського державного гуманітарного
університету за участю інформаційного представника програми центру
європейської інформації м. Вінниця (30 чол.).
Під час проведення екскурсій з центром доступу до мережі Інтернет
ознайомлені 2 групи (30 чол.) слухачів інституту підвищення кваліфікації
вчителів, а також курсанти Державної академії керівних кадрів культури та
мистецтв (20 чол.).
За 2008 рік проведено 30 екскурсій з різними категоріями користувачів
(750 чол.).
Школярі та студенти найшвидше опановують комп’ютерну техніку,
доступ до Інтернету. Віртуальні екскурсії, подорожі є найулюбленішою
формою роботи з юнацтвом. Вони залюбки подорожують різними сайтами:
знайомляться з країнами, музеями світу, рослинним і тваринним світом.
У січні-грудні були проведені:
- «Ці знайомі європейці» (Про знаменитих людей країн Європейського
Союзу) віртуальна виставка-презентація (ЗОШ № 2, № 9);
- Віртуальні подорожі музеями світу (природничо-математичний
ліцей);
- Віртуальний перегляд скульптур античного світу (студенти РДГУ,
МЕГУ ім. С. Дем'янчука);
- Віртуальні подорожі країнами Європейського Союзу (Польща,
Німеччина, Данія, Франція, Англія, ін.) (ЗОШ № 6, № 27, представники
шкільних європейських клубів міста).
- Віртуальна подорож туристичними стежками Рівненщини
(індивідуальні віртуальні подорожі)
-Канікули в Інтернеті (індивідуальні віртуальні подорожі на популярних дитячих сайтах).
Для студентів університету «Україна» та РДГУ проведені практичні
заняття «Пошукові сайти в мережі Інтернет», «Швидкий пошук реферату»;
для учнів природничо-математичного ліцею у рамках університету «Здоров'я
нації» були підібрані адреси сайтів з питань статевого виховання дітей та
підлітків.
Працівниками центру для користувачів бібліотеки систематично
підбираються матеріали, яких недостатньо або взагалі відсутні у фонді.
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На допомогу абітурієнтам складено вебліографічні списки на тему:
«Освіта в Україні: обрання професії» та проведено віртуальний урок
«Навчальні заклади України та Рівного».
Спеціалістами центру підготовлено віртуальну виставку «Згадати,
щоб повернутися: До творчості і особистості Олександра Богачука» (До 75річчя від Дня народження).
Суттєвою альтернативою друкованій продукції стають видання на
електронних носіях інформації. З появою комп'ютерної техніки в читальній
залі з'явилась можливість використання СД.
Електронна бібліотечка СД нараховує 140 примірників книг та більше
200 примірників додатків до періодичних видань. Нові надходження СД рекламуються на інформаційному стенді, їх огляд здійснюється під час проведення екскурсій, демонструються на заходах у Центрі європейської
інформації.
Всього видано 166 дисків. Найбільше використовуються електронні
підручники з психології, філософії, економіки, української та зарубіжної
літератури, енциклопедичні видання, з питань ЄС, фільми.
Якісно новий рівень інформаційного обслуговування населення став
можливим завдяки придбаній, освоєній і впровадженій в практику новій
технології WiFi хот-спот, яка дає можливість забезпечення роботи в
Інтернеті на персональних міні-комп’ютерах або ноутбуках,
може
задовільнити широке коло наукових, професійних, освітніх запитів
користувачів. Працівники відділу пройшли навчання, надають консультації з
питань використання бездротового доступу до мережі Інтернет.
За дев’ять місяців
послугами WiFi скористалися близько 200
відвідувачів бібліотеки – власників персональних міні-комп’ютерів.
У червні працівники відділу долучилися до роботи над поповненням
сайту «Освітній навігатор». Для рубрики «Педагогічна орбіта» ними
підібрані матеріали з мережі Інтернет на допомогу вчителям-предметникам з
географії, біології , економіки , історії, безпеки життєдіяльності, математики,
природознавства , літератури, інші.
Всього підготовлено у центрі 80 матеріалів.
Один з основних напрямків в роботі Інтернет-центру – навчання
бібліотечних спеціалістів. Співробітники обласної бібліотеки поетапно проходили навчання в центрі. Сформовані групи бібліотечних працівників з усіх
структурних підрозділів бібліотеки, які навчалися за спеціальним планом виробничих занять, спрямованим на впровадження інформаційних технологій у
бібліотечну справу та вдосконалення системи обслуговування користувачів.
Бібліотечні працівники
знайомилися з пошуковими системами
Інтернету, підбирали матеріали для вебліографічних списків, проводили
підбір, друк, сканування документів для віртуальних виставок, навчалися
описувати документи, згідно існуючих бібліотечних програм.
Головний бібліотекар відділу Анжела Хамедюк проходила навчання на
дистанційних курсах підвищення кваліфікації на тему: «Управлінська
діяльність бібліотек і нові форми роботи з читачами».
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Відділ обслуговування користувачів у читальній залі активну роботу
проводив у Центрі європейської та євроатлантичної інформації.
Протягом року у ЦЄІ функціонували постійно-діючі книжкові виставки
«Європейський вибір України», «Україна-НАТО: історія розвитку відносин».
Виставки, які організовувались під час проведення різноманітних
заходів:
- «Молодіжна політика Європейського Союзу»;
- «Шкільні європейські клуби – крок до Євросоюзу»;
- «Національне свято Грецької республіки»;
- «Європейська освіта - молоді»;
- «Європа і європейці»;
- «Національне свято Бельгії».
Під час проведення екскурсій учнів та студентів ознайомлювали з ЦЄІ,
офіційними Інтернет-джерелами ЄС, НАТО, переглядали СД європейської
тематики.
З учнями загальноосвітніх шкіл були проведені віртуальні уроки,
подорожі:
«Європа і європейці», «Європейська освіта - молоді»,
«Подорожуємо країнами Європи».
Група школярів ЗОШ №9 працювали у ЦЄІ, використовуючи
матеріали з Інтернету, друковані джерела для підготовки до конкурсу на
кращу учнівську роботу щодо обізнаності з питань міжнародної безпеки та
співробітництва України з ЄС та НАТО у рамках програми «Безпечна
Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ».
Працівники ЦЄІ брали участь:
- у «круглому столі» для представників бібліотек у рамках проекту
«Встановлення інформаційних стендів НАТО: створення доступу до
інформації з питань міжнародної безпеки в Україні», який проходив у Центрі
інформації та документації НАТО (м. Київ);
- у семінарі для активістів і координаторів Євроклубів у
Рівненській та Волинській області на тему: «Посилення мережі євроклубів в
Україні»;
- у Всеукраїнському форумі Центрів Європейської інформації «Стан
та перспективи розвитку мережі Центрів європейської інформації» в м. Суми.
На базі ЦЄІ та Інтернет-центру проведені семінари для студентів (Див.
Робота Інтернет-центру)
- у відкритті центру Євроатлантичної інтеграції Рівненського
інституту слов'янознавства.
Платні сервісні послуги відділу
Користувачам відділу було надано сервісних послуг на загальну суму
20750.50 грн., в т.ч. ксерокопіювання – 17565.90 коп., “нічний абонемент” –
2854.90 грн., друк тексту на принтері – 38.70 грн. екскурсії – 75.00 грн.,
масові заходи – 60 грн., підготовка списків – 156.00 грн.
Кількість надходжень від платних послуг у порівнянні з 2006 роком
зросла на 5870 гривень.
Найбільше послуг надавалось за рахунок
ксерокопіювання.
33

2006
2007
2008

всього
14880
19089
20750

ксерокс
12740
15563
17784

«Нічний абонемент», ін.
2140
3526
2966

Реклама
Під час роботи центру доступу до мережі Інтернет бібліотека
продовжує рекламувати роботу не тільки в засобах масової інформації, а й на
сайті http://libr.rw.ua/, в навчальних закладах міста, на дошці оголошень
обласної бібліотеки, в структурних підрозділах.
На інформаційному стенді «Інформація – ключ до вирішення Ваших
проблем» та «Інтернет – вікно у Всесвіт» в читальній залі систематично
поновлюється інформація про діяльність бібліотеки, відділу.
Періодично подаються оголошення в газети «Рівне і рівняни», «Сім
днів», «Рівне-ракурс», «Вільне слово», ін. Працівниками відділу надавались
інтерв'ю про роботу Інтернет-центру на телебачення (РТБ), в газету «Рівнеракурс».
На бібліотечний сайт щомісячно готуються анонси повідомлень про
заходи, які відбуваються в поточному місяці, а також про проведені заходи.
Для заохочення населення до читання дозвіллєвої літератури в рубриці
«Бібліотекар радить» було подано інформацію про цікаві книги та про книги подаровані бібліотеці місцевими авторами (Всього 10 книг).
ВІДДІЛ АБОНЕМЕНТА
Романюк Лариса Михайлівна
Слимак Наталія Іванівна
Василевська Лариса Андріївна
ХристофороваГанна Миколаївна

- завідуюча відділом
- головний бібліотека
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар

Основними завданнями відділу абонементу у 2008 році були:
- робота з фондом відділу абонементу;
- популяризація дозвіллєвої літератури серед користувачів різних категорій (книжкові виставки, віртуальні виставки, інформаційні і бібліографічні
огляди, виступи на радіо, підбірка інформації на сайт РДОБ про цікаві книги);
- формування у молоді здорового способу життя (цикл заходів по програмі університету «Здоров’я нації);
- надання сервісних послуг;
- створення позитивного іміджу бібліотеки.
Формування та зберігання документних ресурсів
За підсумками 2008 року обсяг фонду абонементу складає 40100 примірників видань.
У звітному році у відділ надійшло всього 1664 прим. документів, з них
– 1428 книг, 236 прим. журналів (7 назв).
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У 2008 році надходжень було на 675 документів більше ніж у 2007 році
у 2006 р. було більше на 312 прим. видань ніж у 2007 р.
У звітному році спостерігаємо збільшення надходжень книг.
Динаміка надходжень є такою:
всього
1301
989
1664

2006
2007
2008

книги (прим.)
1239
989
1428

журнали (прим.)
62
236

У 2008 році відділ отримав 208 книг взамін загублених користувачами.
Проводилася робота по вилученню з фонду застарілої за змістом літератури, а також списання зношенних, непридатних для користування книг та
брошур.
У звітному році було вилучено 2156 примірників видань, в тому числі:
Рік
Всього
Через
Не повер- Як заста- Передано Передано
зношеннуто корілі
в обміну відділ
ність
ристува- за змістом
нокнигочами
резервний
зберефонд
ження
2006
2007
2008

6097
21938
21561

1536
980
970

171
206
179

2414

62
500
7

1914
20252

У 2008 році були передані книги на палітурні роботи. При плані 1000
книг, зроблено – 115.
Проводилася робота з перевірки розстановки фонду, зроблено заміну
поличних роздільників.
Працівники відділу проводили роботу з користувачами-боржниками
відділу. Було повідомлено 2000 читачам по телефону з метою повернення
документів у відділ.
Обслуговування користувачі відділу
У 2008 році відділом обслужено 6417 читачів, яким видано 118455 документів, відвідування становило - 39641 разів.
Якщо порівняти дані за три останні роки, число користувачів збільшилось на 68 чол. У 2006 році кількість читачів становила 6349 то у 2008 році –
6417 чол. Кількість відвідувань у 2008 році зменшилась на 4256 чол. ніж у
2007 році.
Також зменшилась кількість книговидач: у 2007 р. – 136946, у 2008 р.
– 118355.
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2006
2007
2008

Користувачі
5600
6349
6417

Відвідувань
34000
43628
39641

Відділ абонементу відвідали читачі за категоріями:
2006
2007
наукові праців157
137
ники
фахівці
1498
1611
робітники
119
123
службовці
248
245
студенти
2987
3124
учні
228
196
школярі
405
341
інші
487

Книговидача
104000
127992
118355
2008
133
1353
109
246
3293
245
337

Проаналізувавши статистичні дані, слід зазначити, що у 2008 році відділ абонементу відвідали менше наукові працівники, фахівці, робітники.
Зросла кількість студентів, учнів, школярів. Найбільше читачів було у
2008 р. – 6417, з них студенти – 3293.
Популяризація літератури
З метою популяризації літератури серед користувачів різних категорій
відділом абонементу у 2008 році було організовано і проведено такі масові
заходи:
Для різних категорій користувачів:
- літературні вечори:
¾
“Барви українського слова”: До міжнародного Дня рідної мови,
21 лютого, спільно з “Просвітою” (відвідало 70 чол.) ;
¾
“На вічнім шляху до Т.Г. Шевченка”: До дня народження Т.Г.
Шевченка, спільно з “Просвітою” (відвідало 65 чол.);
- краєзнавчі читання:
¾
Роль князя Василя-Костянтина Острозького у духовному житті
Рівненського Полісся (відвідало 80 чол.);
Заходи для студентів і школярів:
- зустріч за круглим столом:
¾ Наркоманія – дорога в безодню” – спільно з Рівненським базовим
медичним коледжом (відвідало 80 чол.);
¾ “СНІД – глобальна проблема людства. Проблеми і перспекти” : До
Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (60 чол.);
- тематичні уроки:
¾ До Дня матері;
¾ На допомогу школі (Нові матеріали про творчість українських і
зарубіжних письменників;
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¾ Сучасна українська книга: нові надходження;
¾ До Дня пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій (22 листопада);
- бібліографічні огляди літератури:
¾ 90 років з дня народження Олеся Гончара;
¾ 180 років з дня народження Ганни Барвінок;
У 2008 році зав. відділом абонементу Романюк Л.М. брала участь у
Всеукраїнському фестивалі книги “Феодосія – 2008”, де представила прозові
і поетичні твори письменників Рівненщини.
Працівники відділу брали участь в акції “Літня тераса”, де були представлені нові книги і періодичні видання.
В акції “Екватор” було організовано виставку нових книг і періодики.
У санаторії “Червона калина” с. Жобрин Рівненського району було представлено бібліографічні огляди прозових і поетичних творів письменників Рівненщини.
У 2008 році було підготовлено 2 віртуальні виставки, які розміщені
на сайті РДОБ
¾
360 років від початку національно-визвольної війни під проводом
Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький і Рівненщина. “Тої слави козацької повік не забудем ...”
¾
100 років з дня народження Степана Бандери. “Лицар ідеї та чину”.
- книжкові виставки:
¾
Таємниці нашої прадавнини (30 джерел);
¾
Великі українці (15 джерел);
¾
Цікавий світ фантастики (35 джерел);
¾
Казкова абетка (15 джерел).
До Дня знань 1 вересня підготовлено інформаційний огляд літератури
для широкого кола читачів «Сучасна книга у вихованні молоді»;
Була оформлена книжкова постійно актуалізована виставка «Нові надходження у відділ абонементу».
Діяльність по залученню читачів до користування відділом
Працівниками відділу у 2008 році проведено 12 екскурсій.
Склад користувачів, яким надавались екскурсії
80 % - студенти;
20 % - учні і школярі.
У 2008 році була розгорнута робота у бібліотечному пункті в Самостійній державній пожежній частині № 1 м. Рівне, туди було передано 50
книг, які постійно звірялися і поповнювалися відповідно до запитів фахівців
пожежної установи.
Працівники відділу абонементу прочитали бібліографічний огляд літератури “Історія Рівного” для пожежників СДПЧ № 1 (відвідало 50 чол.).
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Методична робота для бібліотек області
У 2008 році здійснювалася методична робота для бібліотек області. У
травні 2008 року працівники відділу – Романюк Л. Та Слимак Н. брали
участь у семінарі районних бібліотекарів, де виступили з консультаціями:
¾
Актуалізація дозвіллєвого читання людей середнього віку.
¾
Актуалізація дозвіллєвого читання людей похилого віку.
Рекламна діяльність
Для популяризації заходів відділу у 2008 році написано 4 прес-релізи.
На сайт РДОБ у рубрику “Цікава книга поряд” було подано 6 повідомлень
про цікаві книги.
Зроблено виступи на радіо:
- історична тематика
¾
Всеволод Голубович – політичний і державний діяч;
¾
Борис Возницький. Життя і діяльність;
¾
Князь Василь-Костянтин Острозький: сторінки життя і діяльності;
¾
М. Грушевський і Катерина Грушевська. Життя і діяльність;
¾
Історія бібліотечної справи на Україні;
¾
Рівненська державна обласна бібліотека: історія і сучасність;
¾
Голодомор 1932-1933, 1947 рр. в українській літературі.
Платні послуги
У звітному році працівники відділу нали платних послуг на суму 2096,
00 грн.
Видача документів
Продовження
Рік Всього (грн.)
Екскурсії
придбаних за кошти
терміну корис(грн.)
від господарської дія- тування докульності (грн.)
ментами
(грн.)
2006
1390,60
490,00
900,60
2007
1601,00
500,00
1101,00
2008
2096,00
759,50
1257,00
30,00
Кількість надходжень у 2008 році зросла на 706 грн. в порівнянні з
2006 роком .
ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ З МИСТЕЦТВА
Сисюк Олена Іванівна
Споденюк Галина Олексіївна
Шинковська Ірина Вікторівна

- завідуюча відділом
- головний бібліотекар
- бібліотекар І категорії

Приорітетний напрямок роботи відділу мистецтв у 2008 р. – популяризація кращих зразків вітчизняного та світового мистецтва. Протягом звітного
періоду, працівниками відділу до співпраці залучались партнери - члени
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творчих Спілок Рівненщини, обласний Центр народної творчості, обласний
краєзнавчий музей, викладачі та студенти Інституту мистецтв РДГУ та ін., з
метою якісного проведення масових культурно-просвітницьких заходів.
Формування та облік бібліотечного фонду

2006 р.
2007 р.
2008 р.

Надходження Надходження Надходження Вибуття книг
періодики
книг
нот
361
117
16
396
238
95
32
79
531
113
61
576

В динаміці прослідковується збільшення отриманих видань у 2008р.,
за рахунок того, що покращилось комплектування відділу документами на
традиційних та електронних носіях, надходження нових видань подарованих користувачами бібліотеки під час презентацій та бібліотечних акцій.
Збільшення списаних видань у 2008 році до 576 прим. пояснюється
тим фактом, що з них – 160 прим. - часописи за попередні роки, 363 прим. –
морально застарілі книги які були передані у відділ книгозбереження, та
213 прим. списані як зношені книги.
У 2008 р., згідно інструкціїї, працівники відділу мистецтв спільно з
працівниками книгозбереження проставили 25470 відміток в інвентарних
книгах РДОБ про переоблік документного фонду відділу, який проходив у
2007 р.
У 2008р. у відділ надійшло 113 примірників періодичних видан. Із них:
Часописи:
1. «Вісник МГУКІ»(2)
12. «Пам’ятки України»
2. «Галерея»(4)
13. «Салон»(12)
3. «Кінотеатр»(6)
14. «Современная драматургия»(3)
4. «Киносценарии»(3)
15. «Український театр»(6)
5. «Мистецтво та освіта» (4)
6. «Музеї України»(4)
Газети:
7. «Музейний провулок»(1)
1. «Українська музична гезета»(4)
8. «Музика»(6)
2. «Український музей» (1)
9. «Народна творчість та етнографія»(3)
10. « Народне мистецтво»(2)
11. «Образотворче мистецтво»(4)
Біліотечне обслуговування користувачів
Одним з основних завдань роботи відділу є безбар’єрне, якісне, оперативне обслуговування користувачів інформаційними ресурсами відділу.
Документи з питань культури та мистецтв надаються у користування науковцям, фахівцям мистецької галузі, учням шкіл та студентам вишів та іншим
категоріям користувачів в читальній залі відділу, по «нічному абонементу та
через міжбібіліотечний абонемент.
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Відділ мистецтв
та сектор нот
Кількість користувачів
Кількість відвідувань
Книговидача

2006 р.

2007 р.

2008 р.

3722

3514

3473

11882

9785

10722

79859

68009

71215

В динаміці спостерігається тенденція до невеликого збільшення сукупних показників 2008 р. з книговидачі та відвідувань порівняно з
2007роком. Кількість користувачів дещо зменшилась.
Довідково-бібліографічна та інформаційна робота
Працівниками відділу поповнюється електронна база даних (ЕБД)
аналітичних записів періодичних видань та збірників для систематичної картотеки статей РДОБ.
Формування БД «Біліограф»
2006 р.
2007 р.
2008 р.
Електронні
790 б.з.
845 б.з.
892 б.з.
записи
Статистика розписаних та влитих електронних записів в ЕБД засвідчує той факт, що записи проводяться ритмічно, своєчасно та якісно.
У відділі мистецтв сформовані, поповнюються та редагуються наступні тематичні картотеки - «п’єси», «сценарії», «кіносценарії», «естрада»,
«графіка», «скульптура», «живопис», «портрет». У 2008 р. перелічені картотеки були поповнені 460 бібіліографічними розписами.
У секторі кінофонофотодокументів сформований, поповнюється та редагується довідково-біліографічний апарат, який включає алфавітний та систематичний каталоги нотних видань,алфавітний та систематичний каталоги
грамзаписів та 15 тематичних картотек - «Інформвидання Національної Парламентської бібіліотеки», «назви вокальних творів», « українські народні пісні», «стрілецькі пісні», «військові пісні», «патріотичні та трудові пісні», «російські народні пісні», «народні пісні інших народів», «церковна музика»,
«вокальні твори камерно-концертного репертуару», «інструментальні твори»,
«пісні-танці», «уривки з музично-сценічних творів», «музика з вистав та кінофільмів», «побутові та естрадні пісні». У 2008 р. картотеки були поповнені
400 бібліографічними аналітичними розписами. Протягом 2008 р. в секторі
кінофонофотодокументів в результаті редагування алфавітного та систематичного каталогів нотних видань було вилучено 148 карток.
Для слухачів Рівненської академіїї керівних кадрів культури та мистецтв були організовані Дні інформації:
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1. «Культорологічні аспекти діяльності сільських закладів культури
клубного типу: проблеми, пошук нових форм роботи» ( присутні – 24 чол.).
2.«Любительські клубні формування - ефктивна форма організаціїї дозвілля» (20 чол)
3. Шляхи підвищення ефективниості роботи сільсьських закладів
культури в сучасних умовах» (30 чол.)
4. Розважально-ігрові та інтелектуальні шоу-програми в організації
«Клубу вихідного дня» (25 чол.)
5. «Методичне забезпечення дозвілля різних категорій населення» (18
чол.)
Дні спеціаліста для вчителів-предметників рівненських шкіл
1. «Актуальні питання викладання образотворчого мистецтва в школі»
(32 чол.)
2. «Методичні рекомендації викладання музики в школі» ( 33 чол.)
3. «Дизайн в контексті розвитку культури 21 сторіччя» (29 чол.)
4. «Нові надходження нотної та музичної літератури» (18 чол.)
Тижні інформації для спеціалістів культурно-мистецьких закладів Рівненської області на тему:
«Рекламна діяльність установ культури та мистецтв» (присутніх -27
чол.); «Огляд інформвидань центру з питань культури та мистецтв» (30 чол.)
Для широкого кола користувачів працівники відділу організовують та
проводять цікаві лекції-бесіди :
Для учнів загальгосвітніх шкіл та студентів вузів була підготовлена та
прочитана лекція на тему «Національний музей ім. Т.Г.Шевченка», з циклу
лекцій «Пам’ятки історіїї України». (38 чол.)
Викладачів музики середніх шкіл м. Рівне працівники відділу запросили на лекцію-бесіду, присвячену 75-річчю від дня народження співака «Творчий портрет Анатолія Мокренка». (36 чол).
До 190-річниці від дня народження Василя Штернберга – видатного
українського живописця працівники відділу провели лекцію-бесіду для учнів Рівненської художньої школи. (присутніх – 45 чол.)
У 2008 р. укладено 12 аналітичних довідок «Хроніка культурного життя Рівненщини» про подіїї, які відбулись протягом місяця в закладах культури та мистецтв м. Рівне та Рівненської області. Підготовлено 11 інформаційних довідок рекламного змісту про творчу діяльність митців краю та про
мистецькі акції Рівненщини для публікації на Регіональному інформаційному
порталі РДОБ.
У відділі здійснюється забезпечення індивідуальною та груповою інформацією фахівців культурологічних та мистецьких установ. Потягом звітного періоду 5-ти абонентам була надіслано 60 індивідуальних інформацій.
Склад абонентів індивідуальної інформації: науковці, викладачі, керівні та
провідні спеціалісти установ культури та мистецтва.
Протягом 2008 р. працівникам державних установ культури, мистецтв
та освіти, загалом 5-ти абонентам, була надана групова інформація в кількості - 20 інформацій. Серед абонентів групової інфомації – Рівненська акаде41

мія керівних кадрів культури і мистецтва (6 інф.), обласний Центр народної
творчості ( 4 інф.), Інститут мистецтв РДГУ (5 інф.), Управління освіти Рівненського міськвиконкому (3 інф.), Рівненська обласна філамонія (2 інф.) за
темами «Нові надходження інформвидань Національної Парламентської бібіліотеки», «Організація дозвіллевої роботи в сучасних умовах», «Про роботу
закладів клубного типу» тощо.
В звітному році користувачам бібліотеки було надано 150 біліографічних довідок, серед них – фактографічних(50), тематичних(50), уточнюючих
(50).
Працівниками відділу було підготовлено 12 інформацій для опублікування на сайті РДОБ про проведені культурно-мистецькі масові заходи.
Працівниками відділу були оформлені 4 інформаційні виставки літератури:
«Нові надходження інформвидань Національної Парламентської бібіотеки»(20джерел), «Національні святині України» (25 дж.), «Мистецька палітра України» (23 дж.), «До Дня українського кіно. Праця, що потребує душевної енергії» (19 дж.).
Для поповнення сайту «Освітній навігатор» РДОБ було підготовлено
34 інформації:
рубрика «Батьківська рада:поради психолога та це варто знати» - 33;
рубрика «Педагогічна орбіта: образотворче мистецтво та музика» - 11.
В «Службі знайомств» Центру створення та збереження сім’ї, яка створена при відділі мистецтв РДОБ, надано 20 індивідуальних консультацій.
Популяризація літератури та творів образотворчого мистецтва
З метою популяризації фонду документних видань відділу мистецтв,
працівники організували 15 тематичних виставок:
«Українська піснетворчість в келендарній обрядовості: колядки та щедрівки»(10 джерел)
«Гнат Юра – основоположник нового українського театру» (8 дж.)
«Фольклорно-етнографічна діяльність В.Барвінського» (9 дж.)
«Україна – в художніх образах Т.Г.Шевченка» (14 джерел)
«Антоніо Вівальді - геній барокової культури»: До 330-річчя композитора (15 дж.)
«Лесю Танюку – 70! Театру віддане життя» (14 дж.)
«Володимир Пухальський – видатний музично-громадський діяч 19
ст.» (8 дж.)
«Фундатори національного музикознавства – М.Грінченко та
М.Вілінський»: До 120-річчя від дня народження (14 дж.)
«Микола Костомаров та Кирило-Мефодіївське товариство»: До 190річчя від дня народження (25дж.)
«Поль Гоген – філософ і художник. До 160-річчя від дня народження»
(14 дж.)
«М. Скорик як явище в укр. музичній творчості. До 70-річчя від дня
народження.(14дж.)
«Без верби та калини нема України» (24 дж.)
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«Поетеса української сцени – Наталія Ужвій» (10 дж.)
«Музична спадщина Жоржа Бізе»: До 170-річчя від дня народження
(15 дж.)
«Стильові ознаки національного мистецтва в творчості Антона Манастирського»: До 130-річчя від дня народження (16 дж.)
У звітному році бібліотекарі підготували та провели ряд наукових презентацій. Серед них: презентація видання професора, директора Інституту
мистецтв РДГУ С.І.Шевчука «Волинь у фольклорно-етнографічних писаннях
М.Костомарова» (в заході брало участь 85 осіб). Презентації книг рівненських авторів: ст. вкладача РДГУ Г.М. Швидків «Формування вокальнотехнічних навичок у співаків-початківців» (65 осіб); та книги режисера і драматурга І.С. Білоуса «Марія – княгиня Рівненська Несвицька» (75 осіб).
З метою популяризації кращих зразків української та світової культури,
працівниками відділу постійно проводяться масові культурно-просвітницькі
та літературно-мистецькі заходи. Серед них - творчі вечори в рамках клубу
«В світі прекрасного», презентації виставок образотворчого мистецтва митців краю, презентації нових видань.
18 років поспіль у відділі мистецтв працює клуб «У світі прекрасного». На засідання клубу запрошуються члени творчих Спілок Рівненщини,
працівники культурно-просвітницьких закладів, студенти та викладачі мистецтвозначих спеціальностей рівненських вузів, мистецька громадськість міста.
У 2008 р. пройшло три засідання клубу «Усвіті прекрасного» .
• До 137-річчю від дня народження Лесі Українки була проведена
літературно-мистецька композиція на тему «І я збагнула, що забуття не суджене мені». В заході брали участь Заслужена артистка обласної філармонії
Людмила Гурова, драматург, режисер Іван Білоус та ін. Під час заходу глядачі переглянули уривки з драматичних творів Л.Українки у виконанні самодіяльних акторів А.Орешко та Т.Білоус.
Захід відвідало понад 60 осіб, серед них – члени клубу «У світі прекрасного».
• Творча зустріч з акторами Народного Молодіжного театру МПК
«Текстильник» (режисер Аталія Гаврюшенко). Прихильники театрального
мистецтва мали нагоду переглянути уривки з нової вистави «Жадане місце» за п»єсою О.Островського. (Відвідало - 80 осіб)
•
До 25-річчя від дня заснування літературного об’єднання «Поетарх» (керівник Тетяна Горбукова) Рівненського Палацу дітей та молоді,
відбулась презентація мистецького проекту «Художники-юним», який поєднав поезію та живопис. Під час заходу звучали вірші молодих поетів літературного об’єднання «Поетарх» та поетів старшого покоління. Свій творчий
доробок представили і рівненські художники – О.Гурістюк, М.Касімов,
Р.Сябро, Г.Соколовська, І. Машаровська та ін. Музичне вітання для учасників акції приготував гурт співаної поезії «Музика мрій». (відвідало – 70 осіб)
У відділі мистецтв РДОБ безкоштовно надається вистакова площа для
презентації художніх виставок професійних художників та художників43

аматорів. Партнерами проведення презентацій виступають: Управління культури облдержадміністрації, обласний Центр народної творчості, Рівненська
організація Спілки фотохудожників України, Рівненська обласна організація
Національної Спілки художників України, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Інститут мистецтв РДГУ.
Щорічно у відділі мистецтв РДОБ проходить відкритий захист дипломних робіт на здобуття кваліфікації спеціаліста студентів кафедри українознавства Інституту мистецтв РДГУ (факультет образотворчого да декоративно-ужиткового мистецтва).
Міжнародна Молодіжна виставка-конкурс «Різдвяні дари», партнером
та спонсором якої була Рівненська державна обласна бібіліотека, проходила
у 2008 р. у відділі мистецтв. Номінанту 3-ї премії Василю Лисенку надавалась можливість презентації персональної виставки світлин.
Продовжували демонструвати свої творчі доробки мистецька еліта міста. Впродовж звітного року відбулись виставки-презентації :
•
Презентація творів майстра сучасного декоративно-ужиткового
мистецтва «Сад моєї творчості» Ольги М’якоти» (художнє вишивання)
м.Рівне. Виставка присвячена 50-річчю від дня народження майстрині. В
експозиції представлено 35 творчих робіт (рушники, серветки), котрі утверджують сучасні напрямки декоративно-ужиткового мистецтва Укаїни. (відвідало 60 осіб)
• Презентація персональної ювілейної виставки живописних робіт
«Відчуття неба» кандидата педагогічних наук, доцента, викладача Інституту
мистецтв РДГУ Олександра Сташука. В експозиціїї предсталено 37 картин в
двох жанрах художнього мистецтва – пейзаж та натюрморт. Творчі роботи
виконані в багатьох художніх техніках –олійні фарби, змішана техніка та акварель. ( 80 осіб)
• Виставка фоторобіт членів Національної спілки фотохудожників
України О.Харвата та О.Купчинського «Сицилія. Венеція: миттєвості життя».
Виставка репрезентована в рамках авторського проекту О.Харвата «Обличчя
Планети Земля», який має на меті засобами мистецтва відображати розмаїття
світу та сприяти дружнім відносинам між фотографами світу. (90 осіб)
• Вистака творів декоративно-ужиткового мистецтва майстра Людмили Пікіної (художній розпис по дереву) та творчі роботи учнів Рівненського
професійного ліцею сфери побуту (художнє вишивання) викладач
І.Назаришина
• Презентація дипломних творчих робіт студентів Інтитуту мистецтв
РДГУ факультету «образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво». В
експозиціїї представлені роботи з художньої обробки дерева, кераміки та художнього текстилю (гобелен, батік). (70 осіб)
• Презентація персональної виставки фоторобіт рівненського фотохудожника Василя Лисенка «Паралельні світи». В. Лисенко предав своє, власне
бачення сьогоднішніх реалій життя на 28-ми авторських світлинах. (60 осіб)
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• Презентація фоторобіт «Індійська мозаїка» за участю фотосудії
«Простір-фото», галереї Купчинського та РДОБ. В експозиції представлено
понад 50-т робіт митців з України, Індії, Угорщини, Польщі. В заході брав
участь гурт традиційного індійського танцю Центру ведичної культури м. Рівне. (80 осіб)
• Вистака живописних робіт художників м. Рівне «Осіння палітра».
Експозиція скаладалась з 35-ти різножанрових картин, виконаних в різноманітних техніках. Основна ідея експозиціїї полягала в розкритті краси рідного
краю восени. В заході брали участь рівненські художники – Роман Сябро,
Олександр Гурістюк, Віра Герасимчук, Касум Касімов. ( 90 осіб)
• Міжнародна Молодіжна мистецька виставка-конкурс «Різдвяні дари». Мета цього проекту полягає у пошуку нових талановитих митців в Україні та за кордоном. В експозиції виставки представлені живописні полотна,
скульптура, графіка, світлини, вироби декоративно-ужиткового мистецтва
митців з України, Польщі, Чехії, США. ( відвідало понад 200 осіб)
З метою залучення нових користувачів у бібіліотеку та популяризації
фонду відділу, працівники відділу брали активну участь в бібіліотечних акціях - «Екватор навчання» - підготовлено відкритий перегляд літератури для
студентів мистецтвознавчих спеціальностей з метою популяризації читання
літератури на різноманітних носіях ( 60 традиційних та електронних джерел)
та «Літня тераса» - підготовлено 28 книжкових видань дозвілевого характеру
та мистецтвознавчих часописів для якнайширшого кола осіб (проведено 7
разів); провели 8 екскурсій по бібілотеці та 12 бесід по пропаганді відділу для
120 осіб.
Проектна діяльність. За підтримки Посольства США в Україні у відділі четвертий рік поспіль успішно функціонує навчально-інформаційний
комп’ютерний центр «Інтернет-окуляр» для людей з обмеженими фізичними
можливостями. Навчання та консультації у центрі надаються безкоштовно
консультантом Петром Озарчуком та працівниками відділу. Пріоритетним
напрямком роботи центру є соціокультурна адаптація людей з вадами зору та
незрячих. Серед користувачів центру – 5студентів та 2 учні, 8 спеціалістів, 11
робітників та 5 пенсіонерів.
За звітний період індивідуальне та групове навчання основам роботи
на ПК за допомогою спеціального програмного забезпечення пройшло 30
користувачів.
1500 користувачів отримали консультації з пошуку інформаціїї в мережі Інтернет.
Для користувачів центру проводяться Дні інформації (2) –До Всесвтнього дня хворого - «Державна допомога людям з обмеженими фізичними
можливостями»; до Дня знань - «Огляд сайтів про сучасні технології для людей з вадами зору та незрячих»; лекції-бесіди для користувачів центру (2) –
«Українські громадські організації інвалідів»; «Регіональні заклади соціальної та медичної реабілітації неповноспроможних громадян»; навчальні тренінги для учнів спеціалізованої школи-інтернату для дітей з вадами зору (2) «Підтримуючі комп’ютерні технології на допомогу випускникам шкіл 45

2008»; «Нові допоміжні технології навчання: соціальна реабілітація людей з
проблемами зору»; акції (2)– для юнацтва в дні шкільних та вузівських канікул «Канікули з «Інтернет-окуляром»; презентація 17-ти СD-rom дисків
«Озвучена книга з серії « Класика української літератури» для студентів вищих навчальних закладів та учнів шкіл.
Рекламна діяльність. Протягом 2008 р. регіональними засобами масової інформації було надруковано 3 статті про роботу відділу, підготовлені
працівниками відділу; підготовлено 12 прес-релізів про презентації масових
заходів у відділі; підготовлено до друку 7 оголошень рекламного змісту у
ЗМІ про нові надходження документного фонду та сервісні послуги; було
дано 2 інтерв’ю для телебачення та радіо про виставки образотворчого мистецтва та презентації нових видань та 8 повідомлень для сайту РДОБ в рубрику «Цікава книга поряд».
Методична робота. Працівники відділу надавали методичну роботу
бібліотекам Рівненського району, а також брали участь у соціологічному дослідженні з обслуговування користувачів біліотеками Здолбунівського району.
Платні послуги. За звітний період працівники відділу надавали платні
послуги користувачам бібіліотеки: видачача документів по «нічному абонементу» – 970 грн.; екскурсії по бібліотеці – 40 грн.
ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ
ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
Волкова Світлана Олександрівна
Веремчук Олена Михайлівна
Панчук Тетяна Віталіївна
Дроздюк Галина Миколаївна

- завідуюча відділом
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар

Робота відділу обслуговування документами іноземними мовами в звітному році була спрямована на задоволення потреб користувачів шляхом активного впровадження і використання новітніх інформааційних технологій,
що реалізуються у відділі. Цьому сприяли:
• Подальше поповнення Електроної бази даних та
Довідковобібліографічного апарату відділу з метою комплексного інформаційного та
бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.
• Надання необмеженого доступу користувачам до локальних баз даних та мережі Інтернет з метою отримання інформації світових ресурсів (наприклад, база EBSCO та ProQuest).
• Використання користувачами бази даних вебліографії електронних
ресурсів, як навігаційної системи для інтернет-видань.
• Можливість, завдяки наявності технічного оснащення (4 компютера,
сканер, принтер, ксерокс, мультимедійний проектор, домашній кінотеатр,
фліпчарт тощо) самостійного виконання користувачами мультимедійних
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робіт, а також перегляд учбових, документальних (країнознавчого змісту) чи
художніх стрічок мовою оригіналу.
• Постійне та планомірне поповнення вебсайту «Освітній навігатор»,
розділ «Педагогічна освіта. Іноземна мова» (протягом року було влито 30 документів, як от розробки уроків «Казки на уроках німецької мови», інтегрований урок для учнів 6-го класу “We All People”, чи просто тематична добірка текстів для учнів загальноосвітньої школи – теми «Пасха», «Їжа», «Домашні улюбленці», тощо).
• Реалізація завдань за проектами: Інформаційно-ресурсний центр
«Вікно в Америку», «Заочний абонемент. Фонд Гете-Інституту в Україні» та
Інформаційно-ресурсний центр для викладачів англійської мови.
Протягом звітного періоду був суттєво поповнений фонд відділу документами як на традиційних, так і електронних носіях (всього 1007 одиниць, з них 91 примірник стародруків). Надходження відбулися за рахунок
грантових угод, закупівлі у книготоргівельній мережі та щорічної передплати
на періодичні видання. Динаміка надходжень книжкового фонду у відділ за
останні три роки виглядає так:
Рік
надходжень

Вього
надійшло

2006
2007
2008

837
684
1007

Книг, брошур Документи на
електронних
носіяхх
668
42
520
71
693
36

Періодичні
видання
127
93
279

На абонемент в звітному періоді було передано 135 документів, 6 – в
читальну залу, 1261 примірник – у книгосховище, 254 – списані з причини
фізичної зношеності.
Загальний фонд відділу на 1.01.2009 року становить 20217 документів,
в тому числі електронна база нових надходжень - 2747 одиниць,
Слід відзначити, що за мовною ознакою фонд поповнюється в основному англомовними документами, що спонукає працівників відділу шукати
інші джерела комплектування, оскільки сьогодні серед користувачів відділу
існує достатньо стабільний попит і на інші мовні джерела, а саме польсько-,
чесько-, італо-, іспанськомовні видання.
Протягом звітного періоду колектив відділу активно працював над подальшим формуванням довідково-бібліографічного апарату та створенням
Бази даних нових надходжень. В картковий ДБА було влито всього 3657 карток, в тому числі 1458 в алфавітний та систематичний каталоги і 2199 в
систематичні картотеки.
Шляхом аналітико-синтетичної переробки періодичних видань та
збірників Електронна база даних (Електронна база розписів періодичних видань та Електронна база розписів наукових збірок) поповнена 2199 записами і нараховує на 1.01.2009 року 8228 розписів.
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Для ілюстрації інформаційно-бібліографічної роботи, що проводилась відділом протягом року, можна назвати два Дні спеціаліста – для
керівників методоб’єднань іноземних мов загальноосвітніх шкіл міста та
менеджерів з персоналу, що проводився на кафедрі трудових ресурсів
НУВГП. Цей день спеціаліста був достатньо ефективним, як наслідок, користувачами відділу стали чотири наукових працівника, що використали
запропоновані їм в ході міроприємства документи для здачі кандидатського
іспиту.
Серед п’яти переглядів, що були проведені, варто згадати віртуальний
перегляд «Читаємо електронні журнали, подорожуючи веб-сайтами» для
студентів факультету документознавства РДГУ.
Протягом року була продовжена робота з індивідуального та групового
інформування користувачів відділу. На індивідуальному обслуговування знаходились чотири спеціаліста, серед яких два викладача внз та два вчителя,
яким було надіслано 173 джерела інформації; списки джерел для групової
інформації надсилались щоквартально на кафедри іноземних мов НУВГП,
РДГУ, Рівненського славістичного університету, Державної гуманітарної
гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов та спеціалізованої ЗОШ №
15 (всього 142 джерела інформації, в тому числі електронні ресурси).
В режимі «запит-відповідь» користувачам було надано: 808 тематичних, 253 адресно-бібліографічних; 378 уточнюючих, 146 фактографічних
довідок та 1554 запити були виконані за допомогою ЕБД відділу та мережі
Інтернет.
Треба відзначити, що протягом звітного періоду збереглася тенденція
до стабільного, з року в рік, виконання і перевиконання основних планових
показників роботи відділу, що можна проілюструвати відповідною таблицею:
Рік

Читачі
План
Викон.
2006 3600 4513(125%)
2007 3600 4329(120%)
2008 3600 3821(107%)

Відвідування
Книговидача
План
Викон.
План
Викон.
11000 12527(113%) 64000 82870(129%)
11000 12924(117%) 64000 82310(128%)
11000 12026(109%) 64000 80597(125%)

Протягом звітного періоду досить активно реалізовувалась проектна
діяльність відділу. Вона була спрямована на задоволення потреб вчителів і
викладачів в отриманні нових документів з питань лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов; на залучення нових
користувачів, що зацікавлені в іноземних партнерах; виконання запитів
німецькомовних спеціалістів про німецьку історію, літературу, культуру,
викладачів навчальних закладів, зацікавлених у вивченні німецької мови, чи
просто пересічних користувачів, що потребують інформацію про весь спектр
життя США та Німеччини.
Зокрема, в рамках проекту «Вікно в Америку» протягом року
відбулось 48 засідань “English Club” та 46 засідань Кіноклуба. Засідання
Клубів проводилися за участі американців - волонтерів Корпусу Миру, які
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викладали англійську мову в гімназіях та школах області. Тематика питань,
що обговорювались в рамках “English Club”, дуже різноманітна – від глобальних подій, що відбуваються в світі (наприклад, «Світові демографічні
тенденції», «Як уберегтися від торнадо», «Екстренні служби порятунку в
країнах світу»), до розгляду тем літературознавчої тематики («Чи є ви поетом
в душі?», «Що ми знаємо про Пулітсерівську премію?», ) чи просто побутові
питання («Добрі та погані звички», «Чи варто піклуватися про здоров’я з дитинства?», «Зигзаги шлюбу», «Чи співаєте ви караоке?»). В кінозалі
користувачі протягом року щовівторка передивлялися американські
кінострічкі мовою оригіналу, які складають класику американського
кінематографу. Всього в засіданнях Клубів протягом року взяли участь
близько 1500 відвідувачів.
В лютому місяці в рамках проекту проводилась презентація програми
академічних обмінів ім.Фулбрайта в Україні на 2009-2009 рр. для студентів
та викладачів рівненських вузів. Запам’яталася користувачам і озвучена
виставка літератури «Колекція визначних пам’яток США», приурочена до
Дня пам’яток і визначних місць.
Заслуговує на увагу і показовий відкритий урок з лінгвокраїнознавства,
що відбувся в рамках проекта «Інформаційно-ресурсний центр для
викладачів англійської мови», організований спільно з міським відділом
освіти та волонтерами Корпусу Миру. Він проводився із впровадження
новітніх інформаційних технологій в ЗОШ с.Біла Криниця.
В рамках проекту «Заочний абонемент. Фонд Гете-Інституту в Україні»
відбулися дві презентації 4-ої та 5-ої фази проекту, куди були запрошені студенти, вчителі та викладачі німецької мови для ознайомлення з документами
і поповнення мовного портфоліо. Всього протягом року було отримано
більше 400 німецькомовних видань, серед яких книги, компакт-диски,
відеокасети для видачі на абонемент. Основні теми базового фонду, що надходив протягом року, – «Сучасна німецька література та культура». «Історія
Німеччини ХХ ст.», «Географія і країнознавство Німеччини», «Німецька як
іноземна». Реалізація проекту дозволяє зодовольнити стрімко зростаючий
попит викладачів, аспірантів та студентів міста на друковані та цифрові
довідкові матеріали про Німеччину, навчальні програми яких передбачають
впровадження та використання новітніх мультимедійних технологій.
Слід також відзначити, що в поточному році відділ поповнився за рахунок грантових угод новим технічним обладнанням, як от виставкові
стелажі, камера, фліпчарт, мультимедійний проектор та екран.
Протягом звітного періоду у відділі було оформлено 26 виставок
літератури (12 тематичних, 10 персональних, 4 інформаційних). Користувачами відзначена виставка літератури до дня народження королеви Великої
Британії Єлизавети – «Queens Official Birthday», яка супроводжувалась
демонстрацією фільма на мові оригіналу, присутніми на виставці були
вчителі та школярі Рівненської гуманітарної гімназії.
Платні послуги (видача неадаптованих видань для здачі кандмінімуму,
видача документів по нічному абонементу, продоження терміну користуван49

ня документами, ксерокопіювання), які були надані користувачам протягом
року, склали 3916 грн.
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ВИРОБНИЧОЇ
ТЕМАТИКИ
Гірак Раїса Олександрівна
Шапірко Людмила Андріївна
Жевченко Любов Ярославівна
Кучерук Тетяна Євгеніївна
Литвиненко Наталія Миколаївна

- завідуюча відділом
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар
- провідний бібліотекар

У 2008 році відповідно до нової структури бібліотеки утворено відділ
інформації та документів виробничої тематики на основі об’єднання відділу
обслуговування користувачів технічними документами та відділу обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики. У складі
відділу: сектор інформації, сектор обслуговування користувачів документами з питань техніки, сектор обслуговування документами сільськогосподарської тематики. Відділ знаходиться в одному приміщенні, фонд об’єднаний.
Основними напрямками роботи структурного підрозділу у звітному
році були:
– задоволення потреб користувачів інформацією: книгами, періодичними виданнями та документами на електронних носіях;
– надання групової та індивідуальної інформації науковцям, фахівцям,
працівникам державних структур, викладачам та студентам вузів;
– популяризація фонду відділу різними формами роботи, через ЗМІ;
– налагодження зв’язків для подальшої співпраці з громадськими організаціями, асоціаціями;
– залучення нових читачів.
В результаті об’єднання фонд відділу містить економічну, технічну
(за галузями виробництва) та сільськогосподарську літературу.
Таблиця обліку фонду:
Рік
Назва відділу
Вид видання
2006
2007
2008
Технічний
Книги
18641
18799
Періодика
2181
2153
20822
20952
Всього
Сільськогосподарський
Книги
9928
9829
Періодика
640
628
10611
10500
Всього
Разом
31433
31452
Відділ інформації та докуКниги
28636
ментів виробничої тематики
Періодика
2777
Всього
31413
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Загальний фонд відділу на 1. 01. 2008 року становив 31452 тис. документів. Протягом року до відділу надійшло: книг – 370 прим.; періодичних
видань – 789 прим. – 89 назв. На 01.01.2009 р. фонд відділу становить
31285 прим.
Робота з фондом ведеться постійно: систематично розставляється щоденна книговидача – 200952 прим. (за рік) та нові надходження; російськомовні роздільники замінені роздільниками на українській мові ( у 2008 році
реставровано 1200 прим. роздільників).
Приділялась увага якісному наповненню фонду: літературу економічного змісту проаналізовано. В результаті проведеного аналізу 362 прим. книг,
що застаріли за змістом, були вилучені. У відділі ведеться картотека докомплектування, на основі вимог користувачів та глосаріїв до статей періодичних
видань. У відділ комплектування подано 38 пропозицій. Щомісячно проводиться звірка поточної видачі з боргами відділу книгосховища, а також правильність розстановки фонду.
Вибуття документів з фонду у 2008 році:
- передача видань у відділ книгозбереження – 836 прим;
- списання – 502 прим..
Проаналізувавши надходження у відділ книг та періодичних видань за
останні 3 роки можна зробити висновок: надходження видань повільно зростає. Спостерігається комплектування фонду навчальною літературою задовільне, однак відчувається недостатня укомплектованість документами виробничої тематики.
Назва відділу
Технічний
Сільськогосподарський
Разом
Технічний
Сільськогосподарський
Разом
Відділ інформації та документів виробничої
тематики

Вид видання
Книги
Книги
Періодика
Періодика
Книги
Періодика

Рік
2006 2007 2008
160 219
95
78
255 297
160 219
661 620
883 804
380
789

Із наведеної таблиці чітко прослідковується стійка тенденція до зниження кількості періодичних видань. Цей факт впливає не тільки на якість
обслуговування читачів відділу, а і на їх кількість.
Зменшення кількості періодики частково вплинуло і на кількість електронних записів, оскільки працівниками відділу здійснюється аналітичний
розпис періодичних видань та поповнення систематичної картотеки статей.
Аналітичний розпис періодичних видань протягом трьох років виглядає наступним чином. Всього здійснено бібліографічних записів:
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2006
8597 бз.

2007
8101 бз.

2008
6711 бз.

Отримано за останні три роки періодичних видань:
Рік
2006
2007
Назв періодичних видань
84
103
Кількість періодичних видань
883
804

2008
89
789

З них у 2008 році розписувалось відділом:
- назв періодичних видань – 58;
- кількість періодичних видань – 614.
Кількість газет, що розписувалися відділом:
Рік
2006
Назв газет
4
Кількість примірників
251

2008
3
140

2007
4
168

На основі аналізу цих даних можна зробити висновок, що зменшення
надходжень періодичних видань у відділ зумовило і зменшення аналітичних
записів.
Працівниками частково проводиться редакція карткової систематичної
картотеки статей.
Відділ здійснював інформаціно-бібліографічне забезпечення фахівців
виробничих галузей, як в індивідуальному так і в груповому режимах.
До складу абонентів індивідуальної інформації входили: наукові співробітники, кандидати наук, викладачі, асистенти, які забезпечувалися такою
тематикою:
- “Особливості формування урожаю зернобобових культур залежно від
рівня інтенсифікації технології вирощування в умовах Західного Лісостепу”;
- “Удосконаення селекційно-племінної роботи методами внутріпорідної селекції в стадах великої білої породи свиней”;
- “Трудові ресурси і підприємництво”;
- “Продуктивність (ефективність праці), аналіз, вимірювання”;
- “Книговидавництво. Документознавство. Економічні ризики” тощо.
Для надання інформацій використовувалися ДБА бібіотеки, фонд
відділу, періодичні видання, реферативні журнали, видання державної
поточної бібліографії.
Відділом надавалася групова інформація згідно Договорів на
інформаційне забезпечення наступних установ та закладів:
- Рівненську філію Європейського університету;
- Рівненський технікум технологій та дизайну НУВГП;
- Рівненський державний аграрний коледж;
- Рівненський Славістичний інститут Київського Слов’янського Університету.
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- Національний банк України (банківська справа, бухоблік, фінанси,
управління персоналом);
- Державна податкова інспекція м. Рівне (економіка, податки, приватизація, підприємництво, малий та середній бізнес, фінанси);
- Управління Державного казначейства у м. Рівне (бухоблік, банківська
справа, фінанси, економіка).
- Рівненська державна сільськогосподарська дослідна станція;
- Рівненський обласний навчальний центр АПК;
- Рівненська обласна дорадча служба.
Щоквартально їм надсилалися інформаційні списки літератури нових
надходжень з визначених тем: економіка, міжнародна економіка, банківська
справа, лізинг, мікро- макроекономіка, бухгалтерський облік, податки, приватизація, підприємництво, фінанси, фінанси підприємств, цінні папери, ціноутворення, ризики, маркетинг, реклама, менеджмент, інвестиції, програмування, екологія, охорона праці, легка промисловість, економіка АПК, інвестиції АПК, оренда АПК, підприємництво, податки, ринкові відносини, земельні відносини, землекористування, економіка зарубіжних країн, механізація
АПК, агрохімія, грунтознавство, насінництво, рослинництво, захист рослин,
тваринництво, ветеринарія.
У 2008 році відділом проведено наукові презентації робіт наукових
працівників міста та області: старшого наукового співробітника Рівненської
державної сільськогосподарської дослідної станції Гук Лідії Іванівни за темою “Інтенсивна технологія у льонарстві” та Кучиної Наталії Іванівни кандидата історичних наук - “Ефективність систем управління підприємницьких
структур видавничо-поліграфічного комплексу”.
Основні показники роботи відділу у 2008 році виконані в такому
обсязі:
кількість читачів – 8265 – 127 %;
кількість відвідувань – 20182 – 103 %;
видача літератури – 203952 прим. – 112 %.
З метою залучення читачів, популяризації фонду відділ брав участь у
бібліотечній акції “Екватор”, у виставках періодики на «Літній терасі».
Працівниками проведено 15 екскурсій для учнів коледжів та студентівпершокурсників, під час яких бібліотеку відвідало 350 чоловік.
Популяризація економічної, технічної та сільськогосподарської
літератури велась як у бібліотеці, так і на підприємствах, навчальних закладах міста, засобах масової інформації, через виступи по обласному радіо
РДТРК.
У відділі організовано для користувачів 24 тематичні книжкові виставки актуальної тематики: “Інноваційний фактор розвитку харчової
промисовості України”, “Сучасне житло: благоустрій та затишок”, “Концепція реформування податкової системи”, “Інфраструктура вітчизняного ринку
ветеринарних препаратів і послуг”, “Виробництво альтернативного пального
як відповідь на сучасні виклики глобалізації”, “Ландшафтний дизайн вашої
оселі” та інші. На кожній виставці було представлено від 30 до 40 джерел.
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Про послуги бібілотеки, структурні зміни та інші новини читачі дізнаються з постійнодіючої виставки “Інформація для користувачів”. Для
студентів-випускників організована постійнодіюча виставка “Азбука пошуку
роботи”, яка щоквартально оновлюється новими матеріалами наданими
міським центром зайнятості та кадровими агенціями.
Підготовлено дві віртуальні виставки: “Одяг: еволюція крою”, “Проблеми інтенсифікації ставового рибництва”, які представлені на сайті бібліотеки. До їх змісту включено відображення матеріалів краєзнавчого характеру. Так, у виставці з рибництва в останньому розділі розміщена інформація
надана відділом тваринництва облдержадміністрації, що відображає сучасний стан розвитку цієї галузі в області, а також статті із місцевої періодики.
Тематичні перегляди літератури, що були проведені у відділі, на виробництві і в навчальних закладах відповідали заздалегідь замовленій тематиці: “Безпека кормів: біотехнологічні рішення” (Обласний навчальний центр
АПК), “Стратегічні напрями розвитку сільського господарства в регіоні” (аграрний коледж), “Бухгалтерський облік в банках та галузях народного господарства України” (для студентів–фінансистів Європейського університету),
“Інноваційний розвиток промисловості України” (для студентів технікуму
технологій та дизайну) та інші. Всього за минулий рік було проведено 22
тематичні перегляди, 15 із них супроводжувалися екскурсіями для ознайомлення з бібліотекою.
Працівниками відділу приділялася увага розкриттю фонду відділу та
висвітленню актуальних проблем в процесі проведення масових заходів. У
2008 році було проведено три тематичні та одна ділова зустріч. Цікаво
пройшла ділова зустріч “Аналіз працевлаштування та створення належних
умов праці в Рівненській області” для студентів-випускників рівненських
вузів. Перед присутніми виступали працівники міського центру зайнятості та
директори кадрових агенцій “Лідер”, “Спеціаліст”. Про актуальність і необхідність таких зустрічей свідчить кількість присутніх на ній слухачів - понад
120 чоловік. Тому в День відкритих дверей на Всеукраїнський день бібліотек
у відділі було проведено аналогічний захід – коментовану виставку “Азбука
пошуку роботи” для студентів-випускників аграрного коледжу. Про умови
пошуку роботи, вимоги до випускників з боку роботодавців наголошували
керівники агенцій працевлаштування: “Аніта”, “Візантія”, “Інтер-персонал”,
“Молодіжного центру праці Спеціаліст”.
Велике пізнавальне значення для молоді мав захід “Трансгени: прокляття чи благословення?”, на якому висвітлювались проблеми створення та
використання генетично-модифікованих культур. Авторитетність суджень і
висновків виступаючих (начальника Рівненського центру експертизи рослин,
доктора сільськогосподарських наук; лікаря-вірусолога, кандидата медичних
наук, лікаря – санолога) були підтверджені переглядом наукового фільму.
У 2008 році працівниками відділу відновлені контакти з Рівненською
обласною організацією товариства винахідників та раціоналізаторів України
та Рівненською МАНУМ. Для них організовано екскурсію по бібліотеці, надавалася індивідуальна інформація двом абонентам. З виступом “Інформа54

ційні ресурси обласної бібліотеки на допомогу винахідникам і раціоналізаторам” та тематичною виставкою відділ взяв участь у науково-практичній
конференції до Дня винахідника та раціоналізатора України “Вплив інтелектуальної і творчої діяльності людини на духовний та науково-технічний розвиток суспільства”.
Продовжувалася
щорічна співпраця з РДТРК. За минулий рік
працівники відділу виступи з 4 інформаційними оглядами: “Виробництво
біодизелю в Україні”, “Технологія вирощування озимого ріпаку в умовах
Західного Полісся”, “Промислове грибництво”, “Технологія вирощування товарної риби”.
У 2008 році в рамках надання методичної допомоги сільським
бібліотекам продовжувався випуск тематичних дайджестів серії
“Агроінформ”. Всі районні бібліотеки отримали такі видання
сільськогосподарської тематики: “Бджільництво: кормова база”, “Льонарство. Льон-довгунець”.
Відділом надавалися сервісні платні послуги для користувачів:
ксерокопіювання на суму – 9376, 20 грн.;
видача документів по «Нічному абонементу» на суму – 1318 грн.
інформаційне обслуговування згідно Договорів на суму– 1204 грн.
ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ
Ступницька Світлана Петрівна
Волян Наталія Петрівна
Литвинюк Алла Миколаївна
Промська Олександра Леонідівна

- завідуюча відділом
- головний методист
- провідний методист
- провідний методист

У звітному році науково-методична робота була спрямована на:
- допомогу бібліотекам в удосконаленні обслуговування користувачів;
- розвиток інформаційних технологій;
- забезпечення організаційно-управлінських процесів;
- науково-дослідне забезпечення практичної діяльності бібліотек.
Для реалізації цих напрямків застосовувались такі форми і методи роботи:
- проблемно-цільове навчання бібліотекарів;
- підготовка методично-бібліографічних та інформаційних матеріалів;
- проведення соціологічних і маркетингових досліджень та впровадження їх результатів в практику роботи бібліотек.
Заходи на допомогу якісному обслуговуванню користувачів.
Семінар «Організація процесу читання: нові підходи та перспективи»
(28.05.2008 р.). Мета заходу: сприяння розширенню кола читаючого населення, розвитку і активізації процесу читання. Цільова аудиторія: завідуючі відділом обслуговування ЦРБ, ЦМБ.
В ході консультації та практичних занять визначились основні напрямки роботи бібліотек з організації процесу читання, розглядались питання:
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- програмно-цільові підходи в обслуговуванні юнацтва на прикладі
створення центрів сімейного читання;
- активізація дозвіллєвого читання людей середнього віку;
- особливості процесу читання людей похилого віку;
- популяризація читання через зв’язки з громадськістю та ЗМІ.
На практичному занятті (ділова гра – метод «Акваріум») відпрацьовувались завдання: проблеми залучення до читання різних груп користувачів,
кваліфікаційні вимоги до працівників відділів обслуговування, організація
бібліотечного середовища.
Форми проведення занять: консультації та практичні завдання: ділова
гра – метод «Акваріум», твори сучасної української прози отримали висвітлення у бібліографічному огляді літератури.
Кардинально нові підходи до обслуговування читачів на основі використання сучасних інформаційних технологій розглядались на Міжрегіональному семінарі бібліотечних працівників «Роль медіа-центру бібліотеки у
формуванні соціалізації особистості». (14-15.04.2008 р.)
База проведення – Березнівська ЦСПШБ.
Мета семінару – удосконалення системи обслуговування педагогів та
учнів в умовах модернізації освіти, вивчення досвіду роботи Березнівської
ЦСПШБ щодо організації медіа-центрів:
Цільова аудиторія: директори ЦСПШБ (ЦБС), завідуючі ЦМБ, начальники відділів освіти райдержадміністрацій.
Розглядались питання:
- стан та перспективи формування регіонального освітнього медіа середовища;
- менеджмент створення медіа середовища Березне;
- діяльність медіа-центру в структурі школи;
- використання в навчанні веб-ресурсів 2.0;
- використання мультимедійних засобів у підтримці професійної самоосвіти бібліотекарів.
Вивчався досвід діяльності бібліотек Березнівської ЦСПШБ за такими
напрямками:
- роль медіа центру ЦРБ в діяльності «Медіа-світу Березне»;
- медіа-центр в єдиному освітньо-інформаційному просторі гімназії;
- медіа-центр центральної дитячої бібліотеки
- медіа-центр – інформаційна служба школи (ЗОШ № 2);
- медіа-центр в структурі школи (ПШБ с. Городище);
- медіа-центр бібліотеки в системі розвитку дітей (ПШБ с. Балашівка).
Форми проведення занять: консультації, практичні: мультимедійні
презентації, вивчення досвіду роботи бібліотек на місцях; брифінг організаторів семінару та його учасників, анкетування учасників.
В семінарі взяли участь: заст. голови Рівненської обласної держадміністрації О.М. Торкунов; начальник управління культури ОДА Мельник Я.М.,
начальник управління освіти і науки ОДА Вєтров І.В., зав. відділом наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи НПБ України Цуріна І.О., заст.
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директора Державної обласної бібліотеки України для юнацтва Якушко Т.О.,
зав. відділом Національної бібліотеки України для дітей Дзюба Н.Й., бібліотечні працівники Львівської та Хмельницької областей, представники Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти, навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».
Семінар-практикум «Сільська бібліотека, як система бібліотечноінформаційного, культурно-освітнього обслуговування мешканців сільської
територіальної громади» відбувся 17-21 листопада, 2008 р.на базі Рівненського філіалу Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва за участю спеціалістів Рівненської державної обласної бібліотеки. Цільова аудиторія: завідуючі сільськими бібліотеками-філіалами Рівненської і Волинської
областей.
Мета навчання: трансформація системи бібліотечного обслуговування
населення відповідно до його інформаційних, освітніх, дозвіллєвих, побутових інтересів.
Спектр обговорюваних питань:
- модельний стандарт сільської бібліотеки;
- розвиток сервісних послуг та платна діяльність бібліотеки;
- формування електронних каталогів сільської бібліотеки;
- запровадження нових стандартів в практику роботи бібліотек;
- бібліотечне краєзнавство як меморіальна пам’ять громади.
- медіа-центр сільської бібліотеки.
Значення сільської бібліотеки в розвитку місцевої громади. Проектна
діяльність бібліотек (1-5 грудня 2008 р.): проблемно-цільове навчання для
працівників сільських бібліотек (Рівненська, Волинська обл.).
Мета програми: Визначення місії сільської бібліотеки в розвитку місцевої громади, формування моделі сучасної сільської бібліотеки.
Теми для вивчення:
- мобілізація громади для вирішення місцевих проблем;
- проектна діяльність бібліотеки;
- платні послуги в бібліотеках;
- краєзнавчий аспект в діяльності сільської бібліотеки;
- залучення фінансування з місцевих джерел;
- методи підвищення фінансової діяльності сільської бібліотеки;
- робота з жителями-дітьми та ін.
Методика організації навчання: застосування активних форм, а саме
практичні заняття, тренінги, «круглий стіл», ділова гра.
Аспекти обслуговування користувачів розглядались комплексно в ході
проблемно-цільового навчання «Методична діяльність: сучасне оновлення та
стратегія розвитку» (8-12 вересня 2008 р.)
Програма навчання передбачала вивчення з подальшою реалізацією
таких завдань:
- організація надання електронних послуг користувачів;
- основні напрямки роботи з читачами дітьми;
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- забезпечення навчально-виховного процесу в школах сільськими бібліотеками.
Сегмент диференційованого обслуговування представників територіальної громади відпрацьовувався на районному семінарі бібліотекарів Демидівської ЦСПШБ («Сільська бібліотека: пріоритети розвитку, завдання, шляхи реалізації» (17-18 грудня 2008 р.). Зокрема, планування роботи бібліотеки,
моделі і ролі бібліотек, робота з диференційованими категоріями місцевої
громади, практичні заняття: проведення бібліотекою звіту перед населенням,
розробка річного плану роботи громадської ради бібліотеки.
На допомогу бібліотекам області з питань обслуговування користувачів
підготовлено 7 методично-бібліографічних матеріалів:
- мультимедійний календар «Знаменні та пам’ятні дати Рівненщинина
2008-2009 рр.»;
- інформаційний бюлетень «Інва.net», для людей з особливими потребами – 3 вип. (вип. 18, 19, 20)
- дайджест серії «Агроінформ» - 2 вип.;
- професійний дайджест «В досьє керівника».
З метою популяризації читання в районних бібліотеках області започатковано організацію пересувної книжкової виставки, присвячену творчості
польського письменника Герберта Збігнєва.
На допомогу інформаційному забезпеченню навчального процесу, задоволенню професійних запитів педагогів і освітніх потреб учнів розроблено
і актуалізується веб-сайт «Освітній навігатор». Протягом року на сайті було
опубліковано понад 500 матеріалів.
Для користувачів РДОБ розроблено:
- буклет «Рівненська державна обласна бібліотека: Путівник»;
- буклет «Інформаційно-освітній простір Рівненщини»;
- плакат «Електронні ресурси РДОБ»;
- кишеньковий календар «Євроцентр».
З метою залучення широкого кола користувачів до бібліотеки подано
170 оголошень на радіо та телебачення, 583 в рекламних щотижневиках, понад 60 публікацій вміщено у місцевій пресі про ресурси та послуги бібліотеки.
Науково-методична робота на допомогу удосконаленню інформаційних технологій. Автоматизація бібліотек є пріоритетом науковометодичної діяльності.
Динамічному розвитку автоматизації бібліотек сприяли заходи системи
підвищення фахової кваліфікації. Зокрема, в комплексному вирішенні сегмент впровадження інформаційних технологій розглядалия на:
¾ проблемно-цільовому навчанні “Формування та аналітикосинтетична обробка документів: сучасний підхід”: семінар-практикум для завідуючих відділами комплектування і обробки документів,. 21-25 січня 2008
року. Мета заняття: формування бібліотечних ресурсів на традиційних та цифрових носіях, організація доступу до ресурсів бібліотек, в т.ч. віддаленими
користувачами через електронні каталоги,
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В ході консультативних занять розглядались:
- проблеми стандартизації, обліку та сумісності бібліографічної інформації;
- ретроспективного каталогізування;
- впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги”;
- предметизація та індексування документів;
- збереження електронних каталогів.
На практичних заняттях відпрацьовувались:
- аналітична обробка документів під одним, двома і більше авторами,
багатотомні видання;
- аналітична обробка електронних ресурсів;
- технологія запозичень БЗ в локальні каталоги бібліотеки;
- особливості пошуку в електронному каталозі. Простий та розширений
пошук.
¾ Міжрегіональному семінарі бібліотечних працівників “Роль медіацентру бібліотеки у формуванні соціалізації особистості” в такому розрізі:
- Технічне і технологічне забезпечення роботи медіа-центрів, на прикладі бібліотек Березнівської ЦСПШБ;
- Використання веб-ресурсів 2 : 0, консультація заст. директора Державної бібліотеки України для юнацтва Т.О. Якушко;
- Використання мультимедійних засобів в практиці професійної самоосвіти бібліотекарів: консультація зав. відділом наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи НПБ України Цуріної І.О.
¾ Семінарі-практикумі “Методична діяльність: сучасне оновлення та
стратегія розвитку (8-12.09.2008).
Присутні, а це зав. відділами методично-бібліографічної роботи ЦРБ
(Рівенська, Волинська, Хмельницька області) отримали консультацію “Інформатизація бібліотек. Етапи впровадження”. На практичних заняттях здійснювали аналізування веб-сторінок ЦРБ, ЦМБ, визначили напрямки удосконалення структури та змістового наповнення інтерфейсу.
¾ Проблемно-цільовому навчанні сільських бібліотекарів: “Сільська
бібліотека як система бібліотечно-інформаційного, культурно-освітнього обслуговування мешканців сільської територіальної громади (17-21.11.2008 р.)
В ході консультацій та практичних занять розглядались питання:
- автоматизація бібліотечних процесів;
- створення електронної бібліотеки;
- організація медіа-центру сільської бібліотеки;
¾ на практичному занятті «Значення сільської бібліотеки в розвитку
місцевої громади “Проектна діяльність бібліотек» (1-5.12.2008 р.), де вивчалися етапи створення медіа-центру сільської бібліотеки, формування вебсайту як складової інформаційних ресурсів бібліотеки.
Практичному створенню електронного каталогу, опису електронних
ресурсів відповідно до Державних стандартів, формування медіа середовища,
повнотекстових баз даних були присвячені практичні заняття за участю спе59

ціалістів обласних бібліотек на районних семінарах у Демидівському (1718.11.2008 р.) та Радивилівському районах (15.12.2008 р.).
Протягом року фахівцями обласної бібліотеки надавалась практична
допомога:
- Зарічненській, Дубровицькій ЦРБ у встановленні програмного забезпечення АБІС ІРБІС;
- організації роботи медіа-центрів – Березнівській ЦСПШБ;
- формуванні веб-сайту – Млинівській ЦРБ.
Забезпечення організаційно-управлінських процесів.
У звітному році значна увага приділялася якісному підвищенню професійних якостей спеціалістів галузі. З цією метою організовано і проведено 11
навчально-цільових занять для різних категорій спеціалістів, з них: 5 – у партнерстві з Рівненським факультетом ДАКККІМ. На них були присутні бібліотекарі Хмельницької та Волинської областей.
Для новопризначених методистів Сарненської та Рокитнівської ЦРБ
проведено стажування на базі обласних бібліотек. Для бібліотечних фахівців
інших систем та відомств організовано День спеціаліста “Актуальні питання
розвитку бібліотечної галузі області (16.09.2008 р.).
Всього у навчанні протягом року взяли участь 206 бібліотечних працівники, що на 90 чол. Більше порівняно з 2007 роком.
В ході семінарів-практикумів розглядались такі питання:
- Бібліотечний менеджмент. Управління розвитком публічних бібліотек;
- Правове забезпечення діяльності публічної бібліотеки;
- Вплив методичної діяльності ЦРБ/ЦМБ на сучасне оновлення та
стратегічний розвиток бібліотек;
- Розвиток платних послуг;
- Планування та звітність бібліотек (8-12.09.2008 р.);
- Бібліотечні фонди ХХІ століття. Управління розвитком бібліотечних
фондів Придбання документів відповідно до Закону України “Про державні
закупівлі” (21-21.01.2008 р.); (2-25.01.2008 р.).
- регламентуюча документація в організації діяльності бібліотечних
фондів (17-18.11.2008 р.) – Демидівська ЦРБ;
- Планування та звітність публічних бібліотек . Нормування праці (1721.11.2008 р.).
Для бібліотек області підготовлено 5 методично-бібліографічних матеріалів [див. розділ „Заходи на допомогу якісному обслуговуванню користувачів”], ряд інструктивно-методичних листів, зокрема щодо оптимізації мережі, нормування праці, обліку фондів, організації роботи на допомогу навчально-виховному процесу та ін.
На сайті РДОБ (http://libr.rv.ua) постійно актуалізується рубрика “Бібліотекарю”. З метою поширення досвіду роботи РДОБ узагальнила і поширила
у бібліотеках України інформаційну довідку “Проект РДОБ. Реалізуємо право на інформацію”.
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Прогнозуванню розвитку бібліотечної галузі сприяла проведена аналітична робота.
Підготовлено:
- Статистичний щорічник “Бібліотеки Рівненщини – 2007”;
- Фандрейзинг у бібліотеках області;
- Формування бібліотечних фондів;
- Інформаційний звіт до статистичного щорічника;
- Публічний звіт про діяльність РДОБ представлено на сайті;
Проведено маркетингове дослідження “Проблеми читання сільського
населення” на основі опитування сільського населення під час комплексних
обстежень.
До бібліотек області зроблено 15 виїздів з метою надання методичної
та практичної допомоги. Проведено 4 комплексні обстеження діяльності бібліотек. Зокрема: Здолбунівська, Млинівська, Костопільська та Демидівська
ЦСПШБ. Здійснено 2 виїзди (Демидівську ЦРБ та ЦБС м. Рівне) з метою контролю за виконанням рекомендацій даних в ході комплексного обстеження.
На розгляд колегії управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації підготовлено питання:
- Про стан формування бібліотечних фондів бібліотек області.
- Про ефективність системи бібліотечного обслуговування населення
та необхідність оптимізації мережі бібліотек області.
Працівники відділу взяли участь у:
- шестиденному навчанні на базі ІПО ДАКККіМ (м. Київ) (Волян Н.
П.);
- дистанційній формі навчання на базі ІПО ДАКККіМ (м. Київ) (Литвинюк А. М.);
- семінарі бібліотечних працівників щодо реалізації проекту „Глобальні
бібліотеки в Україні” (м. Київ) (Ступницька С. П., Волян Н. П.);
- навчанні бібліотечних працівників України з питань євроінтеграції (м.
Суми) (Волян Н. П.).
Наукова діяльність
У звітному році відповідно до статутної діяльності бібліотеки було
внесено у Довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій
вид діяльності за КВЕД 73.20.1 Дослідження і розробка в галузі гуманітарних наук, що визначає як реєстрацію наукову діяльність бібліотеки. Розроблено та затверджено Положення про групу з наукової роботи державної обласної бібліотеки.
Було зроблено та оформлено відповідно до ДСТУ 3008-95 наукові прикладні дослідження: «Вивчення потреб та можливостей бібліотек Рівненської
області щодо забезпечення вільного доступу до сучасних інформаційних технологій», «Організація краєзнавчого ресурсу центральних районних та міських бібліотек Рівненської області». Матеріали дослідження є додатками до
Звіту про роботу РДОБ у 2008 році.
Було виконано 4 продукти з науково-технічних розробок у друкованому виді:
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1. Пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років : Науководопоміжний покажчик / Уклад. : П.І. Демчук ; Н.М. Кожан ; наук. ред. : І.В.
Мілясевич ; ред. : Л.Г. Сахнюк. – Рівне, 2008. – 141 с.
2. «Ходіть, поки маєте світло …» Іоана 12:35 : Біобібліогр. покажч. про
історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка / Рівнен. держ. обл. б-ка ; Волин.
держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; уклад. А. А. Понагайба, Л.
А. Степанюк ; ред. Е.С. Ксендзук, Л. Г. Сахнюк. – Рівне : А. Брегін, 2009. –
124 с. ; іл.
3. Книга Рівненщини 2007 : Анотований каталог видань (З фондів Рівнен. держ. обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред. Л. Г. Сахнюк ;
відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – Вип. 5. – 44 с.
4. Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. В. П. Ярощук, С.
П. Ступницька. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 16 с.
У науковій та науково-виробничій фаховій періодиці було надруковано
наукові статті працівників бібліотеки – всього 12 статей:
1. Промська О. Бібліографія бібліографії: понятійний апарат // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права. – К., 2008. – Вип. 2. –
С. 121-130.
2. Промська О. Особливий жанр бібліографічної продукції // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : зб. матеріалів V
Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р. / Держ. акад. кер. кадрів
культури і мистецтв. – К., 2008. – С. 54–56.
3. Промська О. Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. - № 4. – С.
87-89.
4. Промська О. Становлення мета бібліографії в Україні // Вісн. Кн. палати. – 2008. - № 6. – С. 14-16.
5. Щербан Р.М. Регіональний інформаційно-освітній простір // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, освіти, практики : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р. – К., 2008. – С. 31-34.
6. Щербан Р. У відповідь на статтю І. Хемчян «Експеримент, що затягується» // Бібліотечна планета. Щоквартальний наук.-виробн. журнал. –
2008. - № 4. – С. 17-19.
7. Щербан Р.М. Формування електронних ресурсів на корпоративних
засадах // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. статей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 квіт. 2008 р. – К., 2008. – С. 148-153.
8. Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / уклад. В. П. Ярощук, С. П. Ступницька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. - № 2. – С. 4-14.
9. Ярощук В.П. Cамоменеджмент і організація діяльності сільської бібліотеки / В.П. Ярощук // Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства
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знань : Збірник статей та повідомлень. - Рівне: ФОП Брегін А.Р., 2008. – С.
56-61.
10. Ярощук В.П. Реалізація соціальних послуг в публічних бібліотеках /
В.П. Ярощук // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. статей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 квіт. 2008 р. / ДЗ «Нац. парлам. б-ка
України». – К., 2008. – С. 153-158.
11. Ярощук В.П. Роль библиотек в социальной коммуникации современного украинского общества : формирования позитивного имиджа библиотеки // Социальные коммуникации в эволюции обществ : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 23-24 нояб. 2007 г. – Новосибирск,
2008. – С. 348-356.
12. Ярощук В.П. Трансформація курсу «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників РДГУ 25-27 лютого 2008 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії». – Рівне, 2008. – С. 5-7.
Директор Рівненської державної обласної бібліотеки Ярощук В.П. та
заступник директора Щербан Р.М. взяли участь у ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Публічна бібліотека в соціокультурному просторі
регіону» у Національній парламентській бібліотеці України», а також у Міжнародній науково-практичній конференції м. Брест республіка Білорусь на
тему: «Книжкова спадщина Берестейщини».
29-30 вересня 2008 року Рівненською державною обласною бібліотекою (РДОБ) проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань».
Організаторами конференції виступили: РДОБ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненське обласне відділення Української Бібліотечної Асоціації (УБА), Управління культури і туризму Рівненської
обласної державної адміністрації.
У роботі конференції взяли участь директори, провідні фахівці обласних універсальних наукових бібліотек, публічних бібліотек України та Білорусії, директори ЦБС та сільські бібліотекарі Рівненщини, науковці.
Науково-практична конференція працювала у пленарному режимі. Під
час роботи конференції було розглянуто комплекс питань, зокрема: бібліотека в контексті соціокультурного розвитку села; стратегія розвитку сільських
бібліотек в умовах інформатизації суспільства; бібліотека в системі збереження історичної пам’яті громади; бібліотечно-інформаційне обслуговування
людей з особливими потребами; менеджмент сільської бібліотеки.
Роль Рівненського обласного відділення УБА у бібліотечній галузі області розглянула директор РДОБ В. П. Ярощук у доповіді „Стратегія діяльності УБА для розвитку сільської області”. Детально було розкрито зміст „Модельного стандарту діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області” та висунуто пропозицію розробки програми підтримки
сільських бібліотек у державі.
У виступі „Сільська бібліотека в період змін” заступник директора
РДОБ Р. М. Щербан проаналізувала організацію та головні напрямки розвит63

ку сільської бібліотеки в нових соціально-економічних умовах. Були окреслені проблеми формування бібліотечних фондів з державного та місцевого
бюджетів, надання доступу до ресурсів мережі Інтернет, задоволення запитів
сільської громади. Результати регіонального соціологічного дослідження
представила заступник директора Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки Е. С.
Ксендзук у доповіді „Роль бібліотеки в житті сільської громади”. Як зазначила Е. С. Ксендзук, проведене дослідження дозволило виявити цілий комплекс
проблем, що стосуються читання на селі в сучасних умовах і соціального
статусу самої бібліотеки.
Інтерес учасників конференції викликав виступ директора Пружанської
районної ЦБС (Білорусія) Н. К. Супрунович „Сільська бібліотека: її місце у
соціальному комплексі села”. Доповідачка торкнулася питань формування
фондів бібліотек, їхнього фінансування, взаємодії органів місцевої влади та
сільських бібліотек. Виступ білоруської колеги викликав жваве обговорення.
Своєрідним доповненням та матеріалом для порівняння прозвучали доповіді
українських бібліотечних працівників — директора Дубенської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ) Л. І. Вітренко
(„Зв’язки з громадськістю як елемент бібліотечної політики бібліотек Дубенщини”) та директора Луцької районної ЦБС В. М. Ходаковської („Сільська
бібліотека: реалії функціонування в приміському районі”). Виступаючі детально розглянули питання співпраці бібліотек з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями на прикладі власних установ, вказавши на існуючі у цьому напрямку досягнення та проблеми.
Структуру та зміст роботи корпорації медіа-центрів Березнівської
ЦСПШБ охарактеризували директор Березнівської ЦСПШБ Л. А. Гарбар та
бібліотекар публічно-шкільної бібліотеки с. Городище Г. Ф. Новоселецька.
Виступи березнівчан „Створення корпорації медіа-центрів в структурі
централізованої системи публічно-шкільних бібліотек” та „Медіа-центр в
сільській бібліотеці” були організовані у вигляді відеопрезентацій. Про
комп’ютеризацію як необхідну умову трансформації діяльності сільської бібліотеки зазначила директор Рівненської обласної бібліотеки для юнацтва М.
Т. Вербець у доповіді „Трансформація діяльності сільської бібліотеки — потреба часу”. Тему впровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність бібліотек також підтримала завідуюча публічно-шкільної бібліотеки с.
Каноничі Володимирецької ЦСПШБ Г. А. Рижа, виступивши з доповіддю
„Використання Інтернет-ресурсів для задоволення запитів користувачів”.
Питання теоретичного та прикладного характеру, пов’язані із залученням позабюджетних коштів в діяльність сільських бібліотек висвітила заступник директора РДОБ Л. С. Слесаренко у доповіді „Надання платних послуг
бібліотеками-філіалами Рівненської області”. Доповідачка перерахувала головні законодавчі та нормативні документи, які визначають порядок надання
послуг на платній основі та зробила порівняльний аналіз надходження коштів від платної діяльності в розрізі бібліотек-філіалів ЦРБ та бібліотек по районах в цілому. Із темою „Бібліотечний фандрейзинг в бібліотеках Рівненської ЦСПШБ” виступив директор Рівненської ЦСПШБ М. І. Побережник. Ма64

теріалом для доповіді слугував аналіз діяльності бібліотек Рівненської
ЦСПШБ щодо залучення додаткових коштів у 2006-2007 роках.
Низка доповідей була присвячена краєзнавчій діяльності сільських бібліотек. Власний досвід у цьому напрямку представили головний методист
Сумської ОУНБ у доповіді „Сільські бібліотеки області в системі збереження
історичної пам’яті громади”, а також заступник директора Вінницької ОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва Г. М. Слотюк та завідуюча відділом Вінницької ОУНБ ім.
К. А. Тімірязєва Т. М. Марченко у співдоповіді „Бібліотеки в системі збереження історичної пам’яті громади”.
Важливе питання формування умов комфортного обслуговування дитини в публічних бібліотеках підняла директор Рівненської державної обласної бібліотеки для дітей Л. М. Лісова. Завершуючи виступ „Комфортність обслуговування читачів-дітей як показник роботи бібліотеки”, Л. М. Лісова підсумувала, що комфортність обслуговування користувачів-дітей в бібліотеці
забезпечується відповідним приміщенням, інтер’єром, обладнанням, фондом
документів на друкованих і електронних носіях, технічними засобами, доступом до мережі Інтернет, сприятливими умовами для дозвілля, зручним
режимом роботи і звичайно ж, грамотним спеціалістом. Наявність повного
комплексу комфортності гарантує високий рівень діяльності бібліотек.
Оптимальний склад системи каталогів та картотек в сільській бібліотеці розглянула провідний методист РДОБ О. Л. Промська. У доповіді „Каталоги та картотеки в сільській бібліотеці” були проаналізовані питання доцільності їхнього існування та подальшого ведення. Увага акцентувалась на необхідності збереження та розвитку традиційних карткових каталогів, картотек на сучасному етапі.
Актуальна тема організації роботи сільських бібліотек для користувачів-інвалідів була піднята директором Корецької ЦСПШБ Н. Г. Грановською
у виступі „Бібліотечне обслуговування людей з особливими потребами”. На
прикладі Корецької ЦСПШБ були охарактеризовані різноманітні форми і методи бібліотечно-інформаційної роботи, спрямовані на допомогу у самореалізації та соціальній адаптації цієї категорії користувачів бібліотек.
У рамках конференції відбулася відеопрезентація нового електронного
ресурсу РДОБ „Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2008
рік”. CD — аналог традиційного „Календаря” у електронному вигляді. Електронний ресурс вміщує інформаційні довідки та рекомендаційні списки літератури до визначних дат. Подаються повні тексти актуальних краєзнавчих
праць, відеофрагменти, аудіозаписи музичних та поетичних творів Рівненських митців. Кожен учасник конференції отримав примірник CD у подарунок.
Роботу конференції підсумувало засідання круглого столу, метою якого було визначення проблем та сучасних завдань сільських бібліотек в умовах розвитку суспільства знань. Розроблені та прийняті рекомендації, в яких
визначилися головні проблеми у сфері функціонування сільських бібліотек,
що потребують вирішення на державному та регіональному рівнях.
На завершення конференції між РДОБ та Брестською обласною бібліотекою ім. М. Горького було підписано протокол намірів. Згідно затверджено65

го протоколу бібліотеки домовилися про об’єднання зусиль у справі розширення та налагодження прямих контактів між закладами та профспілками
культури України та Білорусії.
Повідомлення та статті, надіслані на конференцію були вміщені у збірник (Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та повідомлень / Рівнен. держ. обл. б-ка. — Рівне, 2008. — 109 с.).
Із детальнішою інформацію про роботу Міжнародної науковопрактичної конференції та фотозвітом можна ознайомитися на сайті РДОБ за
адресою: http:// libr.rv.ua.
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Сахнюк Людмтила Гордіївна
Тирак Зінаїда Миколаївна
Давидчук Ірина Валеріївна

- завідуюча відділом
- головний бібліотекар
- бібліотекар ІІ категорії

У 2008 році видавнича діяльність була скерована на випуск друкованих
видань, документальне забезпечення різних аспектів діяльності книгозбірні:
інформаційно-бібліографічної, науково-методичної, маркетингової, проектної, рекламної, також на популяризацію послуг установи та наочну рекламу.
Головне завдання полягало в оперативній підготовці, редагуванні та
своєчасному виданні матеріалів, спрямованих саме на висвітлення напрямків
і змісту роботи книгозбірні, нових методик роботи, використання автоматизованих інформаційних технологій тощо.
За рік було набрано: 8 510 стор. одного примірника тиражем 16 236
листків. Додатковий тираж на принтері склав 7 400 стор.
Видавались науково-допоміжні, поточні, тематичні, біобібліографічні
покажчики та списки.
Пам'ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років: Наук.допоміж. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. П.І. Демчук, Н.М. Кожан ;
наук. ред. І.В. Мілясевич ; ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне : А. Брегін, 2008. – 136
ст.
У цьому виданні, що підготовлено до 500-річчя надання м. Дубну Магдебурзького права представлено документи, що в комплексі розкривають
історію та сучасне становище древнього міста.
Спільно з Волинської державної обласною універсальною науковою
бібліотекою ім. О.Пчілки видано біобібліографічний покажчик, присвячений
Володимиру Євтуховичу Рожку, історику, архівісту, теологу, мистецтвознавцю та краєзнавцю, Почесному професору Волинського національного
університету ім. Лесі Українки, дійсному члену Інституту дослідів Волині.
„Ходіть, поки маєте світло...”. Євангеліє від Іоана. Гл. 12:35 :
Біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В.Є Рожка / Рівнен.
держ. обл. б-ка ; Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; уклад. А.А. Понагайба, Л.А. Степанюк ; ред. Е.С. Ксендзук, Л.Г. Сахнюк. –
Рівне : А. Брегін, 2009. – 124 с. ; іл.
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Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Сільська
бібліотека на етапі розвитку суспільства знань”, яка проходила у Рівному на
базі РДОБ 29-30 вересня 2008 року, були акумульовані у збірці:
Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань: Збірник ст. та
повід. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; відп. ред. Р. Щербан ; уклад. та ред. Л.Г.
Сахнюк. – Рівне : А. Брегін, 2008. – 112 с.
Книга Рівненщини 2007: Анотований каталог видань (З фондів Рівнен.
держ. обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред. Л.Г. Сахнюк ; відп.
за вип. В.П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – Вип. 5. – 44 с.
У ньому міститься інформація про щорічні видання місцевих видавництв Рівненщини та книги місцевих авторів або про край, випущені поза
межами області. Це відбір книжок, опис, анотації, систематизація, сканування та розміщення обкладинок, створення довідкового апарату, змісту, титульного листа, списку скорочень, аналіз змісту та порівняний аналіз у
передмові, створення оригінал-макету.
Готується до видання в І кварталі 2009 року „Книга Рівненщини
2008” - набрано 270 бібліографічних описів та анотації до книжок,
відскановано 270 обкладинок , 80 с.
Продовжувалося видання щоквартального інформаційного бюлетеня
"Інва.нет", за допомогою якого розповсюджується інформації з мережі Інтернет для людей з обмеженими можливостями, що потребує виконання
цілого комплексу завдань: набір тексту, сканування, розміщення фотографій та ілюстрацій, форматування, укладання бюлетеню, створення оригінал-макету видання -:
Інва.net: Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл. б-ка ; ред. Р.М.
Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2008. –
Вип. 18 – 100 стор.
Вип. 19 – 78 стор.
Вип. 20. 78 стор.
Випускались методичні видання, інформаційно-аналітичні матеріали,
видання серії „Бібліотека – база практики”:
„Модельний стандарт (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області” / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. В.П. Ярощук, С.П. Ступницька. – Рівне :
Волин. обереги, 2008. – 18 с.
Бібліотечно-інформаційне обслуговування: навч.-метод матеріали для
спеціальності 6.020102 „Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”/
Мін-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. держ. обл.
б-ка ; уклад. В.П. Ярощук. –– Рівне : РДГУ, 2008. - 78 с. – (Серія „Бібліотека база практики”)
Бібліографічно-інформаційне обслуговування. Навч. програма. – 20 с.
Засобами РДОБ протягом року видавалися неопубліковані матеріали,
які відображають тематику діяльності відділів бібліотеки – це щорічні,
поточні щоквартальні покажчики, інші бібліографічні та інформаційні
матеріали:
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Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2009 рік: Реком. покажч. літ. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Кожан Н.М., Нікітіна
Н.О. ; ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне, 2008. – 28 с.
Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини на 2009 р. Рівне, 2008. – 8
стор.
Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2008 рік /
Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Н.М. Кожан, Н.О. Нікітіна, О.І.Сисюк,
А.М. Литвинюк. – Рівне, 2009. - 108 с. : фото, іл. [для запису на CD –
повністю перероблена та доп. інформація про м. Рівне, Костопіль, Нобель]
Новини краєзнавчої літератури за 2005 – 2007 рр. Вип. 2. / Рівнен.
держ. обл. б-ка ; уклад. І. Давидчук.– Рівне, 2008. - 960 с. (на CD)
Новини краєзнавчої літератури – 4 вип.- 372 ст.
Новини сільськогосподарської літератури – 4 вип. – 174 стор.
Новини технічної літератури – 4 вип.– 265 ст.
Новини з питань економіки, окремі варіанти для різних абонентів
інформації – Всього 201 ст.
Перелік статей з питань культури і мистецтва – 12 вип.
Перелік статей щотижневий - 52 вип.
РДОБ на сторінках періодики - 4 вип.
Довідка про культурне життя області – 12 вип.
Важливу роль в популяризації книгозбірні серед населення відіграє
реклама. Тому перед редакційним відділом постають завдання з підготовки
та випуску рекламної продукції. Протягом року було підготовлено та випущено:
Буклети
Путівник „Рівненська державна обласна бібліотека”
„Консорціум „Історична Волинь” тиражем 1000 прим.
„Центр європейської інформації”
„Інформаційно-освітній простір Рівненщини”
Буклет по медіа-центрам
Буклет (проект IREX)
акладки:
„Медіа-світ Березно”
Закладки для Медіа-центру
Презентація видань Рівненських авторів:
„Поетичні та прозові твори авторі Рівненщини”
„Художня література”
Плакати:
„30 вересня - Всеукраїнський День бібліотек”
„Тарас Бульба-Боровець: До 100 річчя від дня народження”
„Правила користування Інтернет”, інші.
Набирались прес-релізи, тексти виступів, кошториси, калькуляції, плани заходів, акти, списки, розподіл книг по бібліотеках, угоди, документи
інженерно-господарської служби тощо. Різноманітна адміністративногосподарська документація.
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Фандрейзинг. Платна діяльність. Впродовж звітного року бібліотека
надавала користувачам додаткові бібліотечні та сервісні послуги.
• всього було надійшло коштів
– 184.7 тис. грн.
• в т.ч. за оренду приміщення бібліотека отримала - 43.4 тис. грн.
• видача літератури по «нічному абонементу»,
продовження терміну користування документів, тощо – 7.3 тис. грн.
• оформлення реєстраційних документів
користувачам бібліотеки
- 50.3 тис. грн.
• ксерокопіювання, копіювання документів
- 51.1 тис. грн.
• підготовка фактографічних, аналітичних
довідок із використанням ЕБД
- 3.1 тис. грн.
• організація проведення масових заходів,
презентацій, екскурсій
- 21,1 тис. грн.
• інформаційне забезпечення установ та закладів
за договорами
- 1.2 тис. грн.
• інші послуги
- 7.2 тис. грн.
Для підтримки центру «Інтернет-окуляр» Посольством США в Україні
було виділено коштів 7.5 тис. грн. Міністерством закордонних справ Польщі
було виділено 68.5 тис. грн. для підтримки Інтернет-центру, а також 15.0 тис.
грн. було виділено Посольством США в Україні для придбання матеріальних
цінностей (проектор, відеокамера, екран, комп’ютер та ін.)
Книгозбірня отримала в дарунок книг від установ, організацій та фізичних осіб на суму 39.2 тис. грн.
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОБОТА З КАДРАМИ
Ярощук Валентина Петрівна
Слесаренко Лілія Сергіївна
Щербан Раїса Миколаївна
автоматизації

- директор
- заступник директора з внутрішньої роботи
- заступник директора з наукової роботи та

У 2008 році відбулися зміни у структурі бібліотеки. Були об’єднані відділи обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики та обслуговування користувачів технічними документами у відділ інформації та документів виробничої тематики. В склад «Регіонального інформаційного центру» ввійшли відділи формування бібліографічного ресурсу,
БД та обслуговування користувачів і акумуляції краєзнавчих документів та
бібліографії. Відбулися зміни і в середині окремих відділів. Були створені
нові сектори та зони.
Впродовж 2007 року розглядалися питання виконання планових завдань, щоквартальні звіти структурних підрозділів про виконану роботу, підсумки роботи за півріччя за Колективним договором між адміністрацією і
профкомом бібліотеки.
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Метою роботи ради при директорі в 2008 році було вивчення питання
стану рекламної діяльності бібліотеки протягом 2007-2008 років. Для цього
здійснено аналіз проведеної роботи всіма структурними підрозділами бібліотеки. Радою при директорі відмічено, що РДОБ поступово покращує показники рекламної діяльності. Впродовж двох років збільшилася кількість публікацій, рекламних оголошень, теле- радіо репортажів в засобах масової інформації.
Радою при директорі відмічено, що особливе значення для реклами бібліотеки, її послуг мають друковані матеріали: плакати, афіші, буклети, путівники, закладки, кишенькові календарики, запрошення, тощо.
Цілеспрямованою рекламою стали інформаційні стенди, які розміщені
у відділі обслуговування користувачів у читальній залі, у відділі мистецтв, у
відділі обслуговування документами іноземними мовами, у відділі інформації та документів виробничої тематики: «Інформація – ключ до вирішення
ваших проблем», «Інтернет – вікно у Всесвіт», «Центр Європейської інформації», «Вікно в Америку» та ін.
Значно оновився інтер’єр бібліотеки, наочність. Зростанню іміджу бібліотеки сприяють організація масових заходів, екскурсій для різних категорій користувачів. Разом з тим, Радою при директорі було відмічено недоліки
в рекламній діяльності, намічено заходи щодо активізації цієї роботи протягом 2008-2009 рр.
На розгляд ради при директорі виносилось питання «Про формування
та використання електронних ресурсів РДОБ». З цією метою було здійснено
моніторинг веб-ресурсів: «Освітній навігатор», «Історична Волинь», «Регіональний інформаційний портал», веб-сторінки, бібліографічних баз даних:
електронних каталогів локальної мережі бібліотеки та каталогів РДОБ в мережі Інтернет, віртуальної довідки.
Вивчення та ґрунтовний аналіз електронних ресурсів показали здобутки та допомогли виявити проблеми в їх формуванні. Відмічено оперативність
здійснення формування електронної бібліотеки «Історична Волинь» проблеми та невирішені питання в поповненні Регіонального інформаційного порталу «Рівненщина», роботі «Віртуальної довідки». Невикористані можливості в співпраці з партнерами при формуванні «Освітнього навігатора». Радою
при директорі прийнято рішення щодо поліпшення роботи з питань формування електронних ресурсів РДОБ, наказом закріплені обов’язки та відповідальність окремих працівників за проведення робіт. Рішення ради при директорі були враховані структурними підрозділами при плануванні роботи на
2009 рік. Контроль за виконанням прийнятих рішень передбачено здійснити
в червні 2009 року.
В умовах стрімкої автоматизації бібліотечних процесів, запровадження
в практику роботи Інтернет-послуг, пріоритетним напрямом в роботі з кадрами було підвищення їх кваліфікації.
Всі заходи проводилися диференційовано серед різних груп бібліотечних працівників відповідно до їх кваліфікації та покладених службових
обов’язків. 12 чоловік, які не мали навиків роботи за комп’ютером пройшли
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навчання за спеціальною програмою (48 год.). Серед тем, які вивчалися: апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, операційні системи Windows,
робота в текстовому редакторі Word для Windows, а також Інтернет-зв’язок
(види підключення), Інтернет-ресурси, формування веб-сторінок, використання Web-ресурсів в задоволенні запитів користувачів. Окрім теоретичних
знань велика увага приділялася набуттю практичних навиків роботі з новими
технологіями. Після кожного заняття учасники отримували домашні завдання: підготувати з кількох документів один, вставити малюнки, копіювання,
сканування, створення веб-ліографічних списків тощо. За результатами навчання бібліотекарі проходили тестування.
Більш підготовлені працівники вивчили питання створення книжкових
виставок на сторінці РДОБ. Формування електронних бібліотек, вебсторінок, збереження електронних ресурсів. Розглядалися питання авторського права при формуванні електронних бібліотек тощо.
Для отриманої групи бібліотекарів, які пов’язані з аналітикосинтетичною обробкою документів проводилися спеціальні семінарипрактикуми з вивчення нового стандарту. На допомогу бібліотекарям підготовлено методичні поради із зразками БО різних видів документів.
Для всіх бібліотечних працівників проводилися заняття, на яких презентувалися здобутки РДОБ з підготовки електронних продуктів. Презентувалася електронна бібліотека «Історична Волинь», веб-сторінка «Освітній навігатор», «Березнівський медіа-світ», електронна бібліотека нових текстів документів.
Питання впровадження інновацій в практику бібліотечної роботи були
включені до переліку при атестації бібліотечних працівників.
Два бібліотекарі пройшли дистанційне навчання в Академії підвищення кваліфікації працівників культури м. Київ. В програмі «Управління бібліотекою та нові форми роботи з читачами» вивчалися питання «Проектна діяльність бібліотек, Електронне урядування, Психологія управління» тощо.
В 2008 році кількісний склад бібліотечних працівників становив 71 чоловік. За-для оцінки професійної кваліфікації ділових якостей працівників
на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів їх
роботи, з метою визначення професійного і посадового росту була проведена
атестація бібліотечних працівників, головного бухгалтера, головного інженера (18 чол.)
Всі працівники отримали матеріальну допомогу у розмірі окладу на
оздоровлення. За виконання планових показників та напруженість у роботі
працівники отримували також премії та надбавки до посадових окладів. До
Всеукраїнського Дня бібліотек Почесні грамоти Міністерства культури і туризму України були нагороджені Тирак Зінаїда Миколаївна, Калинюк Любов
Миколаївна. Окремі працівники бібліотеки (8 чоловік) були нагороджені
грамотами обласної Ради, обласної адміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації. Працівники бібліотеки-ювіляри були відзначені
адміністрацією та профкомом.
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Для колективу були організовані вечори відпочинку, екскурсії по історичним місцям Рівненщини (м. Корець, Межирицький монастир), екскурсія
вихідного дня на базу відпочинку с. Хрінники.
Працівники бібліотеки взяли участь у щорічній обласній спартакіаді
закладів культури області (3 чол.).
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ.
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Габрилевич Юрій Борисович
Зима Людмила Володимирівна

- заступник директора з господарської
роботи
- головний інженер
з обслуговування
приміщення з службою

Протягом звітного року бібліотека придбала 11 комп’ютерів, програмне забезпечення, меблі, коврове покриття, 28 стільців, комплектуючі до
комп’ютерів, жалюзі, електронасос, вогнегасники, водонагрівач. При цьому
використовувались як бюджетні кошти, так і кошти із спецрахунку.
Здійснено другий етап заміни пожежної сигналізації на обладнання,
сертифіковане в Україні. Проведено часткові роботи по розділенню світла на
групи з заміною підвісної стелі. Зроблено ремонти туалету на 2 поверсі та
мастикування підлоги у відділах бібліотеки.
Протягом року проводились поточні ремонти та технічне обслуговування системи пожежної та охоронної сигналізації, ліфта, телефонного
зв’язку, електрообладнання, системи теплопостачання, водопостачання та
каналізації.
Працівники забезпечувались канцтоварами, матеріалами для надання
послуг користувачам. Постійно здійснювалась заправка картриджів.
Було проведено страхування добровільної пожежної дружини. Постійно проводились роботи по санітарній обробці та дератизації приміщення бібліотеки. Встановлено та прийнято на облік лічильники реактивної енергії.
Всі відділи були забезпечені медикаментами санітарно-гігієнічними засобами. Працівники пройшли медогляд згідно встановлених норм.

Директор

В.П. Ярощук
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До кінця лютого - книжкові виставки «Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору», виставка, присвячена 70-річчю від дня народження видатного українського вченого-правознавця, Першого Голови Конституційного
Суду України Юзькова Л.П. // Афіша Рівне. -2008. - 14 лют. (№ 5). - С. 12; 21 лют. (№ 6). С. 12.
Ділова зустріч «Господарство і господарі рідного краю» // Рівне Ракурс. -2008.-21
лют. (№8). -С. 15.
21 січня - книжкова виставка «Ліричний заповіт Дж. Г. Байрона» // VIP. -2008.-18
січ. (№3). -С. 8.
21 лютого о 15°° в бібліотеці відбудеться презентація книги Д.В. Кравця «Чубай з
роду гетьманів» // Рівне і рівняни. - 2008. - 16 лют. (№ 5). - С. 3.
22 січня - лекція-бесіда: Творчий портрет А. Мокренка: До 75-річчя від дня народження // VIP. - 2008. - 18 січ. (№ 3). - С. 8.
20 березня - тематичний урок «Фінансовий ринок і управління фінансами» // Сім
днів. - 2008. - 14 берез. (№ 11).
25 березня - книжкова виставка «Національне свято Грецької Республіки» // Сім
днів. - 2008. - 21 берез. (№ 12).
27 березня - наукова презентація «Використання ґрунтознавчих карт і картограмм у
сільськогосподарському виробництві» // Сім днів. - 2008. - 21 берез. (№ 12).
20-31 березня - віртуальна подорож «Мандруємо Європою (Франція, Німеччина,
Польща, Англія) // Сім днів. - 2008. - 21 берез. (№ 12).
20 березня - тематичний урок «Фінансовий ринок і управління фінансами» // Рівне
Час. - 2008. - 13 берез. (№ 11). - С. 7.
Експозиція фотовиставки-конкурсу «Різдвяні дари» // Рівне Ракурс. — 2008. 10січ. (№2). - С. 15.
З 14.02 - персональна виставка фоторобіт Василя Лисенка // VIP. - 2008. -15 лют.
(№ 8). - С. 8; 22 лют. (№ 9). - С. 8; 29 лют. (№ 10). - С. 8.
3 19 лютого - персональна виставка фоторобіт Василя Лисенка // Афіша Рівне. 2008. - 14 лют.). - С. 12.
З 27.12 - Конкурсні виставки у рамках проекту «Різдвяні дари» // VIP. -2008. - 4 січ.
(№ 1). - С. 8; 11 січ. (№ 2). - С.8; 18 січ. (№ 3). - С. 8; 25 січ. (№ 4). -С. 8.
Інформаційний огляд періодичних видань з комп'ютерної техніки // Рівне - Ракурс.2008.-10 січ. (№2).-С. 15.
Коментовані книжкові виставки: «Сім чудес Рівненщини», «Василь Стус - людина,
поет, легенда»; Книжкові виставки: «Україна. Історія. Політика», «Банківська система
України в умовах глобалізації світового фінансового простору» // Рівне Ракурс. - 2008. - 17
січ. (№ 3). - С. 15.
Книжкова виставка присвячена 70-річчю від дня народження видатного українського вченого-правознавця, першого Голови Конституційного Суду України Юзькова Леоніда Петровича // Рівне Ракурс. - 2008. - 24 січ. (№ 4). - С. 15.
74

Книжкова виставка «Реалістичний і поетичний дар Дж. Стейнбека: до 105-річчя від
дня народження американського письменника, лауреата Нобелівської премії // Рівне - Ракурс. - 2008. - 21 лют. (№ 8). - С. 15.
Книжкова виставка «Оноре Дом'є - свідок своєї епохи: до 200-річчя від дня народження французького графіка» // Рівне Ракурс. - 2008. - 21 лют. (№ 8). -С. 15.
Книжкові виставки «Нові інформаційні технології та транспортні мережі комунікацій». «День св. Патріка: Національне свято Ірландії» // Рівне Ракурс. -2008.-13 берез.
(№11).-С. 15.
Книжкова виставка «Національне свято Грецької Республіки» // Рівне Ракурс. 2008. - 20 берез. (№ 12). - С. 15.
Книжкова виставка «Інженер людських душ» // Рівне Ракурс. - 2008. - 6 берез.
(№10).-С. 15.
Літературно-мистецька композиція «І я збагнула, що забуття не суджено мені» : до
дня народження Лесі Українки // Рівне Ракурс. - 2008. - 7 лют. (№ 6). -С. 15.
Літературна музична композиція «Барви українського слова» : до Міжнародного
дня рідної мови // Рівне Ракурс. - 14 лют. (№ 7). - С. 15
Лекція-бесіда «Творчий портрет Василя Штернберга» // Рівне Ракурс. -2008. - 7
лют. (№ 6). - С. 15.
Літературно-музична композиція на вічнім шляху: до Тараса Шевченка // Рівне Ракурс. - 2008. - 6 берез. (№ 10). - С. 15.
Новини : [про фотовиставку «Сицилія. Венеція: миттєвості життя»] // Вісті Рівненщини. - 2008. - 1 лют. (№ 5). - С. 13.
Наукова презентація монографії «Чубай з роду гетьманів» Д.В. Кравця // Рівне Ракурс. - 2008. - 14 лют. (№ 7). - С. 15.
На базі читальної зали діє Центр доступу до мережі Інтернет // Рівне і рівняни. 2008. - 16 лют. (№ 5). - С. 3.
Обласна бібліотека запрошує відвідати Центр «Вікно в Америку» // Афіша Рівне. 2008. - 13 берез. (№ 9). - С. 12.
Протягом березня - книжкові виставки «Оноре Дом'є - свідок своєї епохи», «Реалістичний і поетичний дар Дж. Стейнбека», «Інфраструктура вітчизняного ринку ветеринарних препаратів і послуг» // Волинь. - 2008. - 29 лют. (№ 8).- С. 8. І
15 лютого - книжкова виставка «Мова - голос нації» : до дня рідної мови // Афіша
Рівне. - 2008. - 14 лют. (№ 5). - С. 12.
Протягом березня - книжкові виставки: «Оноре Дом'є - свідок своєї епохи», «Реалістичний і поетичний дар Дж. Стейнбека», «Інфраструктура вітчизняного ринку ветеринарних препаратів і послуг», «Син землі Поліської» : До 100-річчя від дня народження Т.
Бульби-Боровця», «Рівненщина в дослідженнях академіка Павла Тутковського» // Афіша
Рівне. - 2008. - 13 берез. (№ 9).-С. 12.
Протягом березня - книжкові виставки: «Оноре Дом'є - свідок своєї епохи», «Реалістичний і поетичний дар Дж. Стейнбека», «Інфраструктура вітчизняного ринку ветеринарних препаратів і послуг» // Рівне Ракурс. - 2008. -28 лют. (№ 9). - С. 15.
Персональна виставка фоторобіт Василя Лисенка // Рівне Ракурс. - 2008. -14 лют.
(№ 7). - С. 15.
Протягом квітня - книжкові виставки: «Театру віддане життя»; «Національне свято
Грецької Республіки»; «Проблеми галузі птахівництва в ринкових умовах» // Рівне Ракурс.
- 2008. - 27 берез. (№ 13). - С. 15.
7 березня об 11°° в бібліотеці відбудеться презентація книги В. Рожка «Печерні
монастирі Волині і Полісся» // Рівне і рівняни. - 2008. - 1 берез. (№ 7). -С.З.
7 березня відбудеться презентація книги В. Рожка «Печерні монастирі Волині: Полісся» // Волинь. - 2008. - 29 лют. (№ 8). - С. 8.
17 березня - ділова зустріч «Аналіз працевлаштування та створення належних умов
праці для молодих фахівців на ринку праці в Рівненській області». Книжкові виставки:
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«Нові інформаційні технології та транспортні мережі комунікацій», «День Св. Патріка :
Національне свято Ірландії» // Сім днів. - 2008. - 14 берез. (№ 11). - С. 16.
17 березня - ділова зустріч «Аналіз працевлаштування та створення належних умов
праці для молодих фахівців на ринку праці в Рівненській області» // Рівне Ракурс. - 2008. 13 берез. (№ 11). - С. 15.
Студентам третіх курсів пропонують безкоштовний Інтернет // Рівненська газ. 2008. - 24 берез. (№ 44). - С. 3.
17 березня - ділова зустріч «Аналіз працевлаштування та створення належних умов
праці для молодих фахівців на ринку праці в Рівненській області» // Рівне Час. - 2008. - 13
берез. (№ 11). - С. 7.
17 березня — книжкові виставки «Нові інформаційні технології та транспортні мережі комунікацій»; «День Св. Патрика - Національне свято Ірландії» // Рівне Час. - 2008. 13 берез. (№ 11). - С. 7.
«Сім чудес Рівненщини», «Василь Стус - людина, поет, легенда» : [Коментовані
книжкові виставки у РДОБ] // Сім днів. - 25 січ. (№ 4). - С. 16.
13 березня - книжкова виставка «Інженер людських душ» : до 120-річчя від дня народження А.С. Макаренка // Афіша Рівне. - 2008. - 13 берез. (№ 9). -С. 12.
Тематичний урок «Фінансовий ринок: управління фінансами» // Рівне Ракурс. 2008. - 13 берез. (№ 11). - С. 15.
ІІ квартал 2008 р.
Статті
Віктору Чайці присвятили книгу : [про презентацію книги І. Білоуса «Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)»] // Рівне Час. – 2008. – 22 трав. – С.7.
Град П. «Здолбунів» і «Біль душі» : [про презентацію книг місцевих авторів] / Петро Град // Сім днів. – 2008. – 6 черв. – С. 14.
Дем’янчук О. Традиції не перериваються : [про виставку книг видавництв Рівненщини] / Ольга Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2008. – 6 черв. – С. 12.
Дубова Г. Із глибини віків : [про презентацію книги М. Гусовського «Пісня про зубра»] / Галина Дубова // Сім днів. – 2008. – 18 квіт. – С.7.
Жук Н. Марія Несвицька Івана Білоуса : [презентація книги] // Вільне слово. –
2008. – 27 трав. – С. 6.
Ільницька Л. Зупинися, мить, ти – прекрасна : [виставка] / Людмила Ільницька //
Рівне Ракурс. – 2008. – 3 квіт. – С.2.
Ільницька Л. Книга, як подяка Віктору Чайці : [про презентацію книги І. Білоуса
«Марія – княгиня Рівненська»] / Людмила Ільницька // Рівне Ракурс. – 2008. – 22 трав. –
С.2.
Індійське «літо» // Рівне вечірнє. – 2008. – 3 квіт. – С.14.
Історична Волинь : [про веб-сайт «Історична Волинь»] / Вісті Рівненщини. – 2008.
– 20 черв. – С. 15.
Мініч С. Марія – княгиня Рівненська (Несвицька) / С. Мініч // Сім днів. – 2008. – 23
трав. – С. 14.
Млин Є. Книги зійшлися… на виставку / Євген Млин // Вільне слово. – 2008. – 3
черв. – С.5.
Найбільша національна доброчинна організація у Рівному : [про роботу Міжнародного Фонду «Відродження»] // Афіша Рівне. – 2008. – 17 квіт. – С.2.
Презентація книги відомого латиномовного поета доби Відродження Миколи Чусовського «Пісня про зубра» днями пройшла у державній обласній бібліотеці // Вісті Рівненщини. – 2008. – 18 квіт. – С. 14.
Сандаль М. Индийская мозаика / Мустофа Сандаль // VIP. – 2008. – 18 квіт. – С. 4.
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Серденко Н. Увесь Здолбунів у одній книзі : [презентація книги О. Тищенка, Ю.
Кіреєва «Здолбунів на Волині. Історичний вернісаж»] / Н. Серденко // Рівне час. – 2008. –
29 трав. – С. 7.
Снісаренко С. Світлини, сповнені сонця і доброти : [про виставку світлин «Індійська мозаїка»] // Сергій Снісаренко // Сім днів. – 2008. – 4 квіт. – С. 16.
Степчук Н. Унікальна книга про унікальну рівнянку / Наталія Степчук // Літопис
Заходу. – 2008. – 22 трав. – С. 14.
У Рівненській обласній державній бібліотеці відбулася презентація книги Івана Білоуса «Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)» // Вісті Рівненщини. – 2008. – 23 трав. –
С. 11.
Оголошення
Виставка художньої вишивки народної майстрині Ольги Мякоти // VIP. – 2008. – 25
квіт. – С.6; 2 трав. – С.6.
18 травня – лекція-бесіда «Національний музей Тараса Шевченка: до Міжнародного дня музеїв» // Сім днів. – 2008. – 9 трав. – С. 16.
Впродовж травня – персональна виставка майстра сучасного декоративноужиткового мистецтва Ольги М’якоти «Сад моєї творчості»; Книжкова виставка «Особливості художньої манери Я. Гашека» // Рівне Ракурс. – 2008. – 1 трав. – С. 15.
Впродовж травня – персональна виставка майстра сучасного декоративноужиткового мистецтва Ольги М’якоти «Сад моєї творчості»; Книжкова виставка «Особливості художньої манери Я. Гашека» // Афіша Рівне. – 2008. – 8 трав. – С. 12.
Впродовж травня – персональна виставка майстра сучасного декоративноужиткового мистецтва Ольги М’якоти «Сад моєї творчості»; Книжкова виставка «Особливості художньої манери Я. Гашека» // Афіша Рівне. – 2008. – 22 трав. – С. 12.
20.05 – презентація книги І. Білоуса «Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)» //
Рівне Ракурс. – 2008. – 15 трав. – С. 15.
20 травня – презентація книги І. Білоуса «Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)»
// Сім днів. – 2008. – 16 трав. – С. 16.
20 червня – книжкові виставки: «До дня народження Королеви Великої Британії
Єлизавети II. Офіційне свято Великої Британії»; «Щоб забезпечити майбутність народу»
(до Дня Конституції України) // Сім днів. – 2008. – 13 черв. – С. 16.
28 травня – день спеціаліста «Рекламна діяльність установ культури і мистецтв» //
Сім днів. – 2008. – 23 трав. – С. 16.
29 травня – виставка книг місцевих видавництв: до Дня працівників видавництв,
поліграфії та книгорозповсюдження // Афіша Рівне. – 2008. – 29 трав. – С. 12.
29 травня – виставка книг місцевих видавництв: до Дня працівників видавництв,
поліграфії та книгорозповсюдження // Сім днів. – 2008. – 23 трав. – С. 16.
22 травня – краєзнавчі читання «430 років від часу виходу «Азбуки» І. Федорова»:
до Дня слов’янської писемності і культури // Афіша Рівне. – 2008. – 22 трав. – С. 12.
22 травня – краєзнавчі читання «430 років від часу виходу «Азбуки» І. Федорова»:
до Дня слов’янської писемності і культури // Сім днів. – 2008. – 16 трав. – С. 16.
21 травня – тематичний перегляд «Стратегічні напрямки розвитку сільського господарства» // Рівне Ракурс. – 2008. – 15 трав. – С. 15.
25 травня – книжкова виставка «Ми – європейці настільки, наскільки ми - українці»
(До Дня Європи в Україні) // Афіша Рівне. – 2008. – 22 трав. – С. 12.
21 травня – тематичний перегляд «Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського господарства в регіоні» // Сім днів. – 2008. – 16 трав. – С. 16.
26 травня – засідання літературного клубу «Співрозмовник» // Рівне Ракурс. – 2008.
– 19 черв. – С. 15.
До кінця місяця – персональна виставка майстра сучасного декоративноужиткового мистецтва Ольги М’якоти «Сад моєї творчості», книжкова виставка «Серцем
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дужаєм в скорботі…» (до Дня Чорнобильської трагедії) // Сім днів. – 2008. – 25 квіт. – С.
14.
До 30 квітня – персональна виставка майстра сучасного декоративно-ужиткового
мистецтва Ольги М’якоти «Сад моєї творчості», книжкова виставка «Серцем дужаєм в
скорботі…» (до Дня Чорнобильської трагедії) // Рівне Ракурс. – 2008. – 24 квіт. – С. 15.
До 31 квітня – виставка фоторобіт «Індійська мозаїка» // Афіша Рівне. – 2008. – 24
квіт. – С. 12.
До 31 квітня – виставка фоторобіт «Індійська мозаїка» // Афіша Рівне. – 2008. – 17
квіт. – С. 12.
З 27 березня – виставка майстрів художньої фотографії з Індії «Індійська мозаїка» у
рамках проекту «Обличчя планети Земля» // VIP. – 2008. – 18 квіт. – С.6.
З 27 березня – виставка майстрів художньої фотографії з Індії «Індійська мозаїка» у
рамках проекту «Обличчя планети Земля» // VIP. – 2008. – 4 квіт. – С.6.
З 24 червня – книжкові виставки: «Місту-герою Севастополю – 225 років», «Розвиток легкої промисловості: історія та сучасність» // Рівне Ракурс. – 2008. – 19 черв. – С. 15.
З 24 червня – книжкові виставки: «Місту-герою Севастополю – 225 років», «Розвиток легкої промисловості: історія та сучасність» // Афіша. – 2008. – 26 черв. – С. 62.
З 9 червня – книжкові виставки «Поль Гоген – філософ і художник», «Інноваційний
розвиток легкої промисловості» // Рівне Ракурс. – 2008. – 5 черв. – С. 15.
З 9 червня – книжкові виставки «Поль Гоген – філософ і художник»: До 160-річчя
від дня народження, «Інноваційний розвиток легкої промисловості» // Афіша. – 2008. – 19
черв. – С. 70.
З 1 червня – книжкова виставка «Вода: заходи безпеки і правила поведінки людей
під час відпочинку» // Рівне Ракурс. – 2008. – 29 трав. – С. 15.
З 1 червня – книжкова виставка «Вода: заходи безпеки і правила поведінки людей
під час відпочинку» // Афіша. – 2008. – 5 черв. – С. 12.
З 1 червня – книжкова виставка «Вода: заходи безпеки і правила поведінки людей
під час відпочинку» // Сім днів. – 2008. – 30 трав. – С. 16.
З 30 квітня – книжкова виставка «Особливості художньої манери Я. Гашека» (до
125-річчя від дня народження чеського письменника) // Сім днів. – 2008. – 25 квіт. - С. 14.
З 30 червня – книжкові виставки: «Встань, козацько славо, засвіти знамена!», «Сім
століть історії: Рівному - 725», «Подорожуємо рідним краєм», «Україна – Європейський
Союз – перспективи поновлення партнерства» // Рівне Ракурс. – 2008. – 26 черв. – С. 15.
На базі бібліотеки діють центри: Центр безкоштовного доступу до мережі Інтернет,
Центр європейської інформації, Комп’ютерний центр «Інтернет-Окуляр» та ін. // Рівне Ракурс. – 2008. – 15 трав. – С. 15.
На базі бібліотеки діють центри: Центр безкоштовного доступу до мережі Інтернет,
Центр європейської інформації, Комп’ютерний центр «Інтернет-Окуляр» та ін. // Рівне Ракурс. – 2008. – 1 трав. – С. 15.
На базі бібліотеки діють центри: Центр безкоштовного доступу до мережі Інтернет,
Центр європейської інформації, Комп’ютерний центр «Інтернет-Окуляр» та ін. // Сім днів.
– 2008. – 9 трав. – С. 16; 30
На базі бібліотеки працює Центр «Інтернет-Окуляр» // Рівне Ракурс. – 2008. – 24
квіт. – С. 15.
На базі бібліотеки працює Центр «Інтернет-Окуляр» // Сім днів. – 2008. – 25 квіт. –
С. 14.
На базі бібліотеки працює Центр «Інтернет-Окуляр» // Сім днів. – 2008. – 2 трав. –
С. 16; 30 трав. – С.6.
На базі читальної зали діє Центр безкоштовного доступу до мережі Інтернет // Рівне Ракурс. – 2008. – 17 квіт. – С. 15.
На базі читальної зали діє Центр безкоштовного доступу до мережі Інтернет // Рівне Ракурс. – 2008. – 10 квіт. – С. 19.
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На базі читальної зали (4 пов.) діє Центр безкоштовного доступу до мережі Інтернет // Рівне Час. – 2008. – 10 квіт. – С.7.
Обласна бібліотека запрошує відвідати Центр «Вікно в Америку» // Афіша Рівне. –
2008. – 8 трав. – С. 12.
Обласна бібліотека запрошує відвідати Центр «Вікно в Америку» (повний спектр
інформації про США) // Афіша. – 2008. – 19 черв. – С. 70.
Обласна бібліотека запрошує відвідати Центр «Вікно в Америку» (повний спектр
інформації про США, американські періодичні видання, англомовні студії, перегляд художніх та документальних кінострічок англійською мовою) // Афіша. – 2008. – 15 черв. –
С.12.
Обласна бібліотека пропонує безкоштовний, бездротовий доступ до мережі Інтернет через Wi-Fi hotspot. Послуга для користувачів бібліотеки // Рівне Ракурс. – 2008. – 19
черв. – С.15.
Протягом квітня – книжкові виставки: «Театру віддане життя: до 70-річчя від дня
народження Леся Танюка – видатного українського режисера, громадського діяча», «Національне свято Грецької республіки», «Проблеми галузі птахівництва в ринкових умовах» // Афіша. – 2008. – 17 квіт. – С.12.
Протягом квітня – книжкові виставки: «Театру віддане життя: до 70-річчя від дня
народження Леся Танюка – видатного українського режисера, громадського діяча», «Національне свято Грецької республіки», «Проблеми галузі птахівництва в ринкових умовах» // Афіша. – 2008. – 24 квіт. – С.12.
Протягом місяця – виставка дипломних робіт студентів інституту мистецтв РДГУ //
Рівне Ракурс. – 2008. – 5 черв. – С. 15.
Протягом місяця – виставка книг з фонду рідкісних і цінних видань, віртуальні подорожі, екскурсії; виставка дипломованих робіт студентів інституту мистецтв РДГУ //
Афіша. – 2008. – 19 черв. – С. 70.
Протягом місяця – виставка книг з фонду рідкісних і цінних видань, віртуальні подорожі, екскурсії, коментовані виставки // Рівне Ракурс. – 2008. – 29 трав. – С. 15.
Протягом місяця – виставка книг з фонду рідкісних і цінних видань, віртуальні подорожі, екскурсії, коментовані виставки, перегляд книг для проведення дозвілля // Афіша.
– 2008. – 5 черв. – С. 12.
5 травня – книжкова виставка «120 років від дня народження українських музикознавців М. Грінченка та М. Віленського» // Рівне Ракурс. – 2008. – 1 трав. – С. 15.
15 квітня – тематичний урок на тему: «Банківська система України: розвиток та перспективи» // Рівне Час. – 2008. – 10 квіт. – С. 7.
15 квітня – тематичний урок на тему: «Банківська система України: розвиток та перспективи» // Сім днів. – 2008. – 11 квіт. – С. 16.
15 квітня – перегляд літератури «Збережемо сімейні цінності» // Рівне Ракурс. –
2008. – 8 черв. – С. 15.
15 квітня – тематичний урок на тему: «Банківська система України: розвиток та перспективи» // Рівне Ракурс. – 2008. – 10 квіт. – С. 19.
15 травня – перегляд літератури «Збережемо сімейні цінності: до Міжнародного
дня родини» // Сім днів. – 2008. – 9 трав. – С. 16.
17 квітня – відкриття виставки творів майстра сучасного декоративно-ужиткового
мистецтва п. Ольги М’якоти // Афіша Рівне. – 2008. – 17 квіт. – С. 12.
17 квітня – відкриття виставки творів майстра сучасного декоративно-ужиткового
мистецтва п. Ольги М’якоти // Рівне Час. – 2008. – 10 квіт. – С. 7.
17 квітня – відкриття виставки творів майстра сучасного декоративно-ужиткового
мистецтва п. Ольги М’якоти // Рівне Ракурс. – 2008. – 17 квіт. – С. 15.
17 квітня – відкриття виставки творів майстра сучасного декоративно-ужиткового
мистецтва п. Ольги М’якоти // Рівне Ракурс. – 2008. – 10 квіт. – С. 19.
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17 квітня – відкриття виставки творів майстра сучасного декоративно-ужиткового
мистецтва п. Ольги М’якоти // Сім днів. – 2008. – 11 квіт. – С. 16.
17 червня – презентація книги Святослава Праска «Здобути або не бути» // Сім
днів. – 2008. – 13 черв. – С. 16.
14 квітня – творча зустріч з артистами Народного Молодіжного театру МПК «Текстильник» // Рівне Час. – 2008. – 10 квіт. – С. 7.
14 квітня – творча зустріч з артистами Народного Молодіжного театру МПК «Текстильник» // Рівне Ракурс. – 2008. – 10 квіт. – С. 19.
14 квітня – творча зустріч з артистами Народного Молодіжного театру МПК «Текстильник» // Сім днів. – 2008. – 11 квіт. – с. 16.
14 травня – наукова презентація Кучиної Наталії Іванівни «Розвиток книговидавництва в сучасній Україні» // Рівне Ракурс. – 2008. – 8 трав. – С. 15.
14 травня – наукова презентація Кучиної Наталії Іванівни «Розвиток книговидавництва в сучасній Україні» // // Сім днів. – 2008. – 9 трав. – С. 16.
16 червня – книжкова виставка «Інноваційний розвиток легкої промисловості» //
Сім днів. – 2008. – 13 черв. – С. 16.
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