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1. Загальні пол

.

В останні роки змінило

. ...

сь

б

оженнв ПрограМl1

аченНJJ завд

.

MIC~ в КУЛЬТУРНІИ, освітній, інформа ій .... ~ь І можливостей бібліотек,іх
житn, розвитку деМократії мі ц НІИ ІНфраструктурі, в політичному

інформаційного простору. C~e

c~e~oг~. с~оврядуванНJI,

формуванні

населення, якому потрібні н .ПУ ЛІЧНІ БІБЛІОтеки стали для більшості

оперативна інформація чи не едОВІ фундаментальні знанНJI, достовірна і
,

иними соціал

доступ до культури, знань інформац· .. б

ьними закладами, що надають

.'
11 езкоwтовно
. . ..
Населення МІста обслугов
біліотека, Броварська міська бl·бЛУЮІ.ОТЬ ДВІ БІБЛІОтеки (Броварська міська
користується понад 10.000 жи

тека ДJIJI діт"')

Щ

..

. К
... еи .
~poкy 1х послугами
нараховує 18 працівників 17 з теЛІВ. адровии поте~Ц1ал бібліотек міста
Н ...
.
'
яких мають фахову ОСВІТУ
аиважлИВlШИМ завданням сьогодні є збе
.
...
кадрового потенціалу та централізованих б.б . реження мереЖІ бlб~l?те~
структур.

Зміни

І ЛlОтечних систем як ЦШІСН1Х

в

політичній,
б.
.

соціально-економіЧНI·И'" CтpJ-'·,H'
vтtтvnl·

•

суспшьства

в~икають нео ХІДНІ сть розробки принципово нової моделі публічної
бlбтотеки, як загальнодоступної установи для всього населення міста. Вони
переросли
статус. ~льтур~о-просвітницьких
установ,
поступово
перетворюю;ись. у бlбЛlоте~О-lнформаційні центри, центри забезпечеННJI

безпе~еРВНОІ ОСВІТИ, aд~~11 та .самореалізації JПOДИНИ в сучасних умовах.
Це... ~Ідтверджує неоБХ1ДНlс:rь шдвищенНJI ролі бібліотеки як одного з
наиб1ЛЬШ престижних закладІВ нашого суспільства.
Головна місія публічної бібліотеки формування соціально
культурного середовища, в якому успішно здійснюється інформаційний і

духовний розвиток ЛЮДИНИ, підвищеННJI культурного рівня меIШWЩів міста,
створення в бібліотеках умов для ВИJIВЛеННJI здібностей ГРОМ8ДJIИ, спрИJIННJI

соціальній стабільності та економічному зростанню місцевої громади.

Сьогодні дїяльність бібліотек повинна бути спрямована на зміцнеННJI

свого становища в суспільстві, пошук нових потенційних читачів та
споживачів інформації та якнайповніше задоволеННJI іх запитів, розвиток
традиційних напрямів бібліотечної діяльності, збагачення іх новими

нестардартними формами взаємодії з читачами, розширення зв'язків з
Установами і організаціями, встановлеННJI партнерських взаємовідносин з
місцевими управлінськими структурами і підприємств~. ~~дання, що
СТоять перед бібліотеками, не можна виконат~ ...без актуалl~ацll .книжков~

фондів, комплектування бібліотек Heтp~ НОС1МИ ІНфОРМацu,
впровадження нових технологій, забезпечеиия ВІДПОВІДНИМ оБЛ~анням.

Оновлення усіх сфер нашого суспільства, його дУХовне ВІДродження,

економічна, політична розбудова держави обумоВJПQЄ о~о~ливу потр~бу У
іНформованості громадян. Вирішення проблем доступноСТ1 ВІТЧИЗ~ І

свіТ0вих ІН
. Ф 0pMaцUUU'~
:~.uuv ресурсів для широкого кола
споживаЧІВ
·б .
... ф повинно
....

відбуватися за рахунок створення в першу чергу, бl ЛІ0теЧНОІ ІН ормацlИНотелекомунікативної мережі, доступу до Інтернету.
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Важливе значення в дїяль
.
ф. ..
ностІ бібліотек
.
бібЛІотечних ОНДIВ, ІХ оновлення з
.
має ПОЛІпшення якості

.

OCHOB~ завданням є заб~з~~::ННЯ І~ф~рмаці~о.го потенціалу.

знаЧУЩИХ пеРІОДИЧНИХ видань та

ня БІБЛІотек МІНІМУМОМ соціально

бібліотек,

культурно-економічним

~.дykЦII у ВІДПОВІНОСТ1 ЗІ статусом

..o~i. Не менш актуальним завдан

ДІВ є ПРІоритетними у бібліотечній

віТЧИЗНЯНОЇ, так і зарубіжної друкова:;~Л:НО c!.opM~Baн~ п~р~ком як
складом користувачів. Проблеми ФонП~О 1Лем. комплектування

-"J ••
рідкісних І ЦІННИХ видань.
j

ням є проведення роБІ·

Серед ОСНОВНИХ заходів З організац···

б

значення має дотримання ВІдповідних санітарно те

..

.

б·

т щодо виявлення

.

I1 З ереження

•

.

фОНДІВ

.

ХНІЧНИХ

ІХНЬОГО З еРІГання на ОСНОВІ сучасних технолоп·и" У

.
.
. . .

фондів,

вимог

мови для з

мають ВІДПОВІдати встановленим нормативам (розміщення

,

велике

.

б

щодо

.
еРІГання

ОСВІтлення, Стан

ПОВІТРЯ, т~мператур~ии режим, протипожежна безпека та ін.).

СОЦІОКУЛЬТУРНІ перетворення в місті вимагають оновлення діяльності

міських бібліотек, модернізації існуючих та освоєння нових їх функцій.

Формуван~ б~и даних про діяльність місцевих органів виконавчої
влади та органІВ МІсцевого самоврядування, створення на базі бібліотек

публічних центрів регіональної інформації, з метою забезпечення
підвищення рівня поінформованості та правової культури населення є одним
із основних напрямків роботи.

Програма розвитку бібліотечної галузі м.Бровари на 2007-2012 роки
(далі - Програма) спрямована на створення організаційної та економічної
основи ДmI покращення бібліотечної справи в місті, сприяння розвитку

матеріально-технічної бази бібліотек і розроблена відповідно до Законів
України "Про бібліотеки і біліотечну справу", "Про місцеве самоврядування

в Україні", Указу Президента України від 22.03.200. Н!! 490/2000 "Про
невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек Украіни", рішення Київської
обласної ради від 02.03.2006. Н!! 363-32-ІУ
"Про Програму розвитку

бібліотечної галузі Київської області на 2006-201 О роки".

2. Мета та основні завданнв Програми
21М

П

амв

є спрямування дій органів місцевого

еТОIО
рогр
....
. ення матеріальносамоврядування на розвиток БІБmотеЧНОl справи, зМ1ЦН
..

••

технічної
·

бази

бібліотек,
....

забезпечення

Інформаційних теХНОЛОГІИ, що ДОЗВО

.

.

поповнення

~Ібmотечних

лить створити оптимальНІ умови для

. . .альних

. .

функцій та, у юнцевому ПІДсумку

реалlЗaцtї бібліотеками своІХ COЦl.
ухи освіти та інформації.
підвищити роль бібліотек як центрІВ культури, на
,

2.2. Основні завданнв Програм~:

- забезпечення соціально-еКОНОМI;НИХ
ефективної діяльності бібліотек МІста;

та організаційниХ умов для

- сприяння Формуванню Сучасної .

впровадження в діяльність d.~Фраструктури бібліотечної справи

технологій;

І ЛІотек

- забезпечення

повноцінног

бібліотечних фондів;

о

сучасних

комплектуванНJI

іНформаці~

та

збереження

- створення та забезпечення діял
.
..
_ забезпечення підготовки та Ь~COTI цеНТРІВ МІСЬКОЇ інформації;
. ..
ПІДВищення кваліф·
... б·б .
КадрІВ, Іх правовий і соціальни"

Ікацll

и захист.

ІЛІотечних

3. Фінансове забезпечення заходів Програми
Основні джерела фінансуванНJI
заходів Програми .

б"·

о ласнии та МІсцевий

бюджети. З а рахунок КОШТІВ цИХ бюджетів бvде ЗДІ·И"сню
J І

•

ватись

ф.lНансування

..

захОДІВ, спрямованих на покращеННJI матеріально теХНІ·ЧНОІ б ази б·б·
І ЛІотек,

-

поповнення
та збереженНJI
фондів' комп'ютеризацоо· та автоматизацоо
.
. .
.
?lБЛlОтечних процеСІВ, створення та діяльність центрів міської інформації та
ІН.

Додаткове фінансуванНJI бібліотек буде здійснюватись за рахунок коштів

отр~аних бібліотеками, HaдaнНJI додаткових платних послуг, спонсорсь~
І<ОІПТ1В.

Коригування

фінансуванНJI

заходів Програми

здійснюється

відділом

культури Броварської міської ради щороку після затверджеННJI місцевого
бюджету на наступний рік.

4. ОчікуваВJI

результати реалізаціі Програми

Реалізація Програми значно поліпшить ситуацію в бібліотечній справі,
створить умови для зміцнеННJI матеріально-технічної бази, збільmеННJI

бібліотечних фондів, в тому числі і на нетрадиційних носіях інформаціі,

забезпечення комп'ютеризації та технічного оснащення бібліотек на рівні
сучасних вимог і стандартів, розширеННJI спектру інформаційних послуг ДJIJI
різних верств населення.

Бібліотеки розширJПOТЬ свої функції,. CT~ інформ~ійними та

культурними центрами, що забезпечить реаЛlЗацоо КОНСТИТУЦІИНОГО права

громадян на вільний доступ ДО інформації,. сприятимуть ~oцecaм
державотвореНWI і національно- культурного ВlдроджеННJI СУСП1ЛЬства,

дуХовного розвитку особистості.

_ Забезпечення

s. Заходи щодо реалізації Прогр~ми ...
соціально-економічних

о~~зацIИВи.х

УМ.ОВ. ДJIJI

ефективної роботи бібліотек міста (міська бlбЛlотека, МІСЬка БІБЛІотека

ДJUI дітей)

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека для дітей

2007-2012 рр.

- Сприяння ФОрмуванню Сучасн ...
впров~~ння В діяльність 01б~~Ф?аструктури бібліотечної справн,
теХНОЛОГІИ
1 ЛІ0тек сучасних інформаційних
Відділ культури
2007-2012 рр.

- Забезпечення
повноцінног
бібліотечних фондів
о

комплектуванlUI

та

збереженНJI

Відділ КУльтури

2007-2012 рр.

- Сприяння
встановленню доплат праттівникам
б·б
.
.
б
....у
І ЛІотек
МІсцевого

за рахунок

юджету, забезпеченlUI ВИплати матеріальної допомоги на

оздоровлення, ВДосконаленlUI системи морального та Mf:I'T
стимулю

. б· б .
вання працІ І ЛІ0течних працівників

Q

•
epI8JIЬHOГO

Відділ культури
Щороку

- Шдтримка культурного ЖИТТЯ міста, участь бібліотек у міських,
обласних заходах, розробка загальноміських бібліотечних заходів
Відділ культури
Міська бібліотека

Міська бібліотека Д1IJI дітей

2007-2012 рр.

-

Забезпечення

розmиpеННJI

асортименту

бібліотечно-інформаційних

послуг та запровадження H8ДВННJI додаткових бібліотечних послуг в
межах законодавчих актів Украни
Відціл культури
Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIЯ дітей

2007-2012 рр.

- Підвищення інформованості користувачів про діяльніtm:. ~ібліотек ~
бібліотечні послуги через Веб-сторінки, засоби ~aCOBOI шформaцu,

відеопродукцїю, буклети та іншу pe~~ прОдуІЩ1Ю

.

ВІДДІЛ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека для дітей

2007-2012 рр.

-

.

ф

···ncru похилого віку та JПOДDf

Створення умов доступу до ІН орМаЦ11 mo/-V"'~.

з обмеженими фізИЧНИМИ можливост~

ВІДДІЛ культури

Міська бібліотека

7

Міська бібліотека ДJIJI дітей
2007-2012 рр..

- Сприяння збереженню культури національних меншин забезпечення

інформаційн~~ підтримки національних культурних ;овариств, які

зареєстрованІ І працюють у місті

Відділ культури
Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.
- Удосконалення роботи з обдарованими дітьми, СПРИJIННJI розвитку іх
творчих здібностей, залученНJI до читанНJI в бібліотеці, до участі у
Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах
Відділ культури
Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.
-

Активізування роботи літературних об'єднань, клубів за інтересами,
створення читацьких клубів
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДЛJI дітей

2007-2012 рр.
- ВдосконалеННJI
проведеННJI

організації

pївНJI

тематичних

презентацій книг тощо

вечорів,

дозвілля

зустрічей

населеlПlJl

ШJIJlXом

цікавими

JПOДЬМИ,

з

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДЛJI дітей

2007-2012 рр.
- СпрИJIННJI створеншо в

бібліотеках служби комфорту сім'ї
Відділ культури
Міська бібліотека

...

Міська бібліотека ДПJI ДІтеи

2007-2012 рр.
- 3абезпечеННJI проведеНИJI
читачів-дітей міста

ТИЖНJI дитячої та юнацької книги ДЛJI
Відділ культури
...
Міська бібліотека ДПJI ДІтеи

2007-2012 рр.

CTBOpeННJI бібліографічних баз

-

населення та систематичне '1'

даних з питань правової осв;ти

х поповнення

&

Ві~іЛ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр..

Забезпечення проведення анке

-

досліджень

для

вання

ту .

·
.
' СОЦІ0ЛОПЧНИХ та маркетингових

обслуговування осн:іихащгреупння Ін~ормаційного та бібліотечного
читаЧІВ

Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей
2007-2012 рр..

-

Розширення

обміну

та

співробітництво

з

освітніми,

культурно

мистецькими, культурно-просвітницькими закладами, державними та
громадськими установами, суб'єктами господарювання, благодійними
фондами та видавництвами

Відділ культури

Міська бібліотека
Міська бібліотека для дітей

2007-2012 рр.

_ Здійснення повноцінного комплектування бібліотечних фондів новими

надходжеВЮІМИ, в тому числі і на електронних носіях інформації, та
періодичними
виданнями
для
вдоскоиалеННJI
бібіліотечного
обслуговування населення

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека 1I)UI дітей

2007-2012 рр.

_ Здійснення формування позитивного іміджу бібліотеки

JII(

цeН'lpY

міської інформації шляхом реклами послуг У засобах масовоі
інформації

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека 1JlUl дітей

2007-2012 рр.

_

Забезпечення

бібліотеки

~овоїпродУКЦU

НІ'~ntUOM віТЧИЗНЯНОЇ та зарубіжиоі

'&11·

ІУ&

~".J .-.

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей
2007-2012 рр.

- Забезпечення бібліотеки мінімумом пеРІ· Одичних видань
Відділ культури
Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.
- Здійснення

оснащення

пожежно-охоронної

.

бібліотек

сиmалізації

автоматизованими

та

внутрішніми

системами

засобами

пожежегаСIННЯ

Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека для дітей

2007-2012 рр.
-

Забезпечення

умови

зберігання

фондів

(температурно-вологіснйй

режим, відповідна площа розміщення, оснащення меблями, системами

контролю мікроклімату, кондиціювання повітря)
Відділ культури

Міська бібліотека
Міська бібліотека для дітей

2007-2012 рр.
_ Впровадження технології біозахисту бібіліотечних фондів
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека для дітей

2007-2012 рр.
_ Забезпечення оцінки фізичного CT~ бі~ліотечних фондів
ВІДДІЛ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека для дітей

2007-2012 рр.

_

Активізування роботи щодо дотрим

ання вимог нормативних актів з

.

анни бібліотечних фОНДІВ
питань обmку та спис
Відділ культури

.

Міська бібліотека

....

Міська бібліотека для ДІтеи

2007-2012 рр.

10

ВиявленWI ~iH~~ T~ рі~кісних документів у фондах бібіліотек з метою
створення ВІДДІЛІВ РІДКІСНИХ видань

Відділ культури
Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.
Забезпечення автоматизації бібліотеЧНО-бібліографічних процесів:
придбання комп'ютерів, принтерів, сканерів з метою підвищення рівня
обcnyговуванlUI читачів та постійне оновлення комп'ютерної техніхи
відповідно до сучасних вимог

Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.
ВпроваджеННJI нового програмного забезпечення відповідно до завдань

удосконалення бібліотечної справи
Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека Д1UI дітей

2007-2012 рр.

ЗабезпечеННJI створення
обмін

з

метою

бібліотечних елеюронних баз даних та іх

удосконалення

обслуговування читачів

. Ф маційио-бібліографічного

ІН ор

Відціл культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJDI дітей

2007-2012 рр.
Веб-сторіиок

про

б1·б·
Лl0те.ки

з

метою

...

ЗабезпечеНWI cтвope~
бібліотечних. систем в наданні lнформац!1
стеи
розпmpеивя можливо

Відділ культури

Міська бібліотека

.

Міська бібліотека ДЛJI ДІтей

2007-2012 рр.

6. УДОСКОН8JJеННJI систем

н

•

..

1I ОІДВllщеlf8S1 Ф

Правовuй і Соціа nrL ~XOBOl IСВ8nіфіК8ціі кадрів іх

.. Удосконалення
'.

СИстем

". 81111 заХІІСТ

и

'

.

ПІДВИщенWl

працIВНИ~В та обмін досвідом .
' . ЮJаліфіkації бібліотечних
межами МІста
МІЖ бlбЛlОтеk8МИ, у тому числі і за
Відціл КУЛьтури

2007-2012 рр.

- Забезпечення піДГОТОВkИ n

бібліотечних

=
.

працівників ере!ІІДГОТОВКИ та підвищення кваліфіkації

комп'ютеризації бібліотечної

у відповідності із вимогами

Відціл культури

2007-2012 рр.

- Брати участь у Всеукраїнських
.
питань бібліотечної справи
нарадах, сеМІнарах, kpуглих столах з
ВідцЇл культури
2007-2012 рр.

.. Забезпечення вивчення, узагальнення та запровадження у
роботи кращого бібліотечного досвіду
прarmпcy
ВідцЇл культури
2007-2012 рр.

- ЗабезІ?е~ення підготовки та видання методичних та бібліографічних
матеРl8JIШ,
діяльності

запровадження

стандартів

інформаційно-бібліотечної

Відціл культури

2007-2012 рр.

- Забезпечення приведення штатів бібліотеk у відповідність з нормами та
особливостями автоматизації бібліотечних процесів
Відділ культури
2007-2012 рр.

..

Сприяння збережешпо бібліотечних кадрів, створеншо ім належних
соціально-побутових умов праці, побуту (забезпечення придбання

kондиціоиерів,

обладнання робочих місць

настільними лампами

відповідно до санітарних норм)
Відділ культури

2007-2012 рр.

.. Сприяння відзиаченшо за високі професійні здобутки кращих
бібліотечних працівників

Відділ культури

2007..2012 рр.

12
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7. МатеРіаЛьно-технічн
Зміст заходу
е;а ез?ечеННR міСЬКllХ бібліотек
з/о

1.

2.

Придбання меблів ДЛЯ :
Міської 6і6л;о",екu длл
ді",ей:
Міської 6і6л;о",еКlI:

2007-2009

Відділ

131.100
143.100

Придбання технічних
засобів ДЛЯ міських

бібліотек (телевізорів,
відеомагнітофонів,
ксероксів)
з.

культури

Відділ

2008-2010

9.000

культури

Придбання для міських
бібліотек комплектів
бібліотечної техніки

2008-2012

Відділ

(формуляри, щоденники,

культури

книги обліку, каталожні
карточки,роздільники)

Міська 6і6ліо",ека для

2.000
2.000

дітей:

Міська 6і6ліоnаека:

4.

Поповнення фонду

.

mтературою:

Міську 6і6ліоnаеNJ1 для

Щорічно

Відділ

2008-2012

культури

20.000
60.000

дітей:
Місь,q 6і6ліоnаеl(J1:

5.

Проведення підписки для

бібліотек міста:

Міській 6і6ліоnаеці для

3.000
6.500

Міській 6і6ліотеці:

-

7.

Проведення ремонту

підлоги в бібліотеці для

Відділ

2008-2009

49.000

культури

дітей

Придбання комп'ютерної
техніки для міських
бібліотек (2).

-

культури

2008-2012

дітей:

6.

Відділ

Щорічно

Відділ
культури

ВСЬОГО:
І.В.Сапожко
Секретар ради

Подання: начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

-.
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07400 м Брова
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Міському голові
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Про зотверд:Jlсення Програми

rpозвитку бібліотечної галузі
м.Бровари на 2007-2012 роки
та про затверд:JlСення Програми

АНIІІоненку В. о.

1

1

розвитку початкових спеціалізованих

Аlисmець1ШХ навчальних заЮlадів

м.Бровари на

2007-2012 роки

подАННЯ

Відділ культури Броварської міської ради просить розгJIJIНYТИ на
засідamri Броварської міської ради питання:
1. Про затвердження розвитку бібліотечної галузі м.Бровари на 2007-2012
роки;

2.

Про затвердження розвитку початкових спеціалізованих мистецьких
навальних закладів м.Бровари на 2007-2012 роки.

Начальник відділу культури
Броварської міської ради

Meтьomdнa

5-10-61

Н.АБагмуг
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