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БІБЛІОТЕКИ І МІСТО.
ТРЕНДИ, ПОДІЇ,
ТЕХНОЛОГІЇ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
КУ МЦБС У 2020 РОЦІ:

БІБЛІОТЕК КУ МЦБС

- забезпечення рівного доступу
громадян до інформації, знань і
культурного надбання;

- впровадження єдиної
автоматизованої бібліотечної
інформаційної системи «e-BOOK»;
- створення єдиного електронного
каталогу книжкового фонду бібліотек
КУ МЦБС;
- модернізація бібліотек

МІСІЯ

- утримання своїх позицій офлайн та
онлайн на інформаційному ринку в
умовах пандемії та карантинних
обмежень;

ІНФОРМАЦІЙНЕ,
КУЛЬТУРНЕ ТА ОСВІТНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ,
ЩО СПРИЯТИМЕ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ТА
КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА В ЦІЛОМУ

МІСІЯ

- надання користувачам
конкурентоспроможних послуг;

ФОРМУВАТИ СУЧАСНЕ

БІБЛІОТЕЧНА МЕРЕЖА МАРІУПОЛЯ

16
Публічних
бібліотек
В середньому
3-4 бібліотеки
у кожному районі

534,4 тис
книг - загальний
фонд бібліотек
1 книга на 1 жителя

126
співробітників

БІБЛІОТЕЧНА МЕРЕЖА МАРІУПОЛЯ - ЦЕ
Доступ до електронних ресурсів
(у всіх бібліотеках є доступ до інтернету)
Культурно-дозвіллєві заходи
(виставки, лекції, майстер-класи)
Дитяча розвиваюча зона
Коворкінг – простір
(747 посадкових місць; 56 комп’ютерів для користувачів)
Сучасний комп'ютерний зал
(5 Інтернет-центрів)
Гуртки, клуби для будь-якого віку
(19 клубів за інтересами)

ПОКАЗНИКИ:

ЩОДЕННО

48 139
Читачів

відвідало записалося видавалося

245 211
Відвідувань

697 165
Видач документів
У середньому 1 читач
відвідав бібліотеку

5 разів

и взяв за рік 14 прим. документів

977

192

читачів

маріупольця

2777
примірників
документів

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ РЕСУРС
КУ МЦБС

За видами видань

456 141
книг, брошур

476 792 прим.

20 022

періодичних
видань

6 936 прим.
Нові
надходження

127 прим.
В дар від
читачів

303

аудіовізуальних
видань

326
електронних

СОЦІАЛЬНЕ
ПАРТНЕРСТВО

178
партнерів

o
o
o
o
o
o

органи місцевого самоврядування;
засоби масової інформації;
літературні клуби;
національні громадські товариства;
комітети самоорганізації населення;
установи культури і мистецтва,
освіти;
o територіальний центр соцобслуговування

РЕПЕРТУАР
БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ
КУ МЦБС надає широкий спектр бібліотечних та
інформаційних послуг
на безоплатній та платній основі:
 Документальні послуги (видача читачам
документів, інформаційне та бібліографічне
обслуговування, електронна доставка
документів і т.п.)
 Дозвільні послуги (конкурси, усні журнали,
літературно-музичні композиції, тематичні
вечори, клуби за інтересами)
 Послуги з використанням технологій
(копіювально-розмножувальні, користування
комп'ютерами)

ПОЗАБЮДЖЕТНІ КОШТИ БІБЛІОТЕК
Від надання додаткових платних послуг:

2018
2019
2020

28 713,00 грн..
18 698 ,90 грн.
16 847,70 грн.

Основні статті позабюджетного доходу
63 %
27 %
оформлення реєстраційних документів
користування ПК
ксерокопіювання

7%

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ
КУ МЦБС
заходів

734

відвідувань

13026

o персональна виставка живопису обдарованого юного художника «Єгор Іванькін. На
всіх вітрилах» в Мобільній галереї «Світ захоплень»
o вернісаж «Галина Флора. Коли мрії здійснюються» в Мобільній галереї «Світ
захоплень»
o інтерактивна онлайн-гра «Протидія булінгу»
o пізнавально-розважальний мікс «Соборність рідної землі»
o літературний парад «Патріарх сучасної дитячої літератури» до 90-річчя від дня
народження В.З. Нестайка
o конкурс буктрейлерів на аудіо-вірші Володимира Тимчука в рамках проекту «Схід
та Захід разом!»
o літературна година «Святої правди голос вічний», присвячена дню народження
Т.Г. Шевченка
o фестиваль «Книга і преса Маріуполя» та інш.

ПРОЄКТНО-ПРОГРАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ КУ МЦБС
o Проєкт «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пункті європейської інформації в
бібліотеці» (ЦПМБ ім. Короленка)
o Проєкт «Від влади до громади через е-урядування» (ЦПМБ ім. Короленка)
o Проєкт «Відкриваємо світ дитячої книги разом» (дитяча бібліотека ім. Андерсена)
o Програма «Літо. Книга. Позитив» (дитяча бібліотека ім. Шевченка)

o Проєкт «Творча майстерня – територія добра і успіху» (дитяча бібліотека ім. Шевченка)
o Проєкт «SuperШкола Малювання» (дитяча бібліотека ім. Чехова)
o Проєкт «Сімейна творча студія» (дитяча бібліотека ім. Чехова)
o Проєкт БібліоСтудія «ПсихологіЯ» (дитяча бібліотека ім. Чехова)

БІБЛІОТЕКИ КУ МЦБС У
ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
САЙТИ БІБЛІОТЕК КУ МЦБС

39 672
Кількість переглядів і відвідувань сторінок

ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НА САЙТАХ:

o електронний каталог;
o електронна доставка документів;
o електронна бібліотека (повнотекстові видання
маріупольських авторів)
o віртуальна довідка

Карта практик
на 30 бібліотечних
сторінках в соціальних
мережах:
o творчі майстерні
(онлайн майстеркласи, відеоуроки);
o віртуальні екскурсії;
o віртуальні книжкові
виставки;
o челенжі;
o онлайн читання;
o онлайн-тренінги;
o веб-експозиції.

