Звіт про роботу бібліотеки Косівського інституту прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ за 2020-2021 н.р.
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інформаційний, науково-освітній, дослідницький центр. На першому місці
діяльності інститутської книгозбірні завжди користувач – викладач, студент,
науковець, – та його інформаційні потреби, а головне завдання забезпечення

доступу
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інформаційних
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У 2020-2021 навчальному році робота бібліотеки КІПДМ ЛНАМ була
спрямована на якісне обслуговування читачів, видачу літератури, виконання
тематичних довідок та бібліографічних запитів, індивідуальне та групове
інформування, консультування біля каталогів та картотек, повноцінне
задоволення

потреб

користувачів,

комплектування

та

збереження

бібліотечних фондів, проведення тематичних виставок.
1. Організація обслуговування користувачів
Обслуговування користувачів є головною функцією бібліотеки, яка формує
імідж бібліотеки серед читачів, визначає її місце в суспільстві. Робота з
обслуговування користувачів була направлена на забезпечення повного,
якісного

і

оперативного

бібліотечно-інформаційного

обслуговування

студентів, професорсько-викладацького складу, співробітників інституту
згідно з їх інформаційними запитами. Основними завданнями діяльності
бібліотеки в організації обслуговування користувачів, над якими працює
бібліотекар протягом звітного року, було: обслуговування користувачів у
читальній залі та на абонементі літературою у відповідності з навчальними
планами; повне оперативне задоволення потреб користувачів; покращення
якості обслуговування; ліквідація читацької заборгованості; складаються
тематичні та бібліографічні довідки; підвищення професійного і культурного

рівня обслуговування; для популяризація наявних видань оформляються
книжкові виставки; сприяння інтелектуальному розвитку і самоствердженню
особистості студента та ін. Але, враховуючи епідеміологічну ситуацію та
карантинні обмеження, дані завдання були обмеженими і виконувалися не в
повній мірі. Оскільки більшу часу студенти навчалися дистанційно.
За звітний період кількість читачів за єдиною реєстрацією становить 502
чол., з них: студенти – 405, викладацький склад – 95 , співробітники – 2 .
Всього обслуговано 502 користувача; відвідування – 1444чол., книговидача
–40903 прим. ( з них книги – 21139 прим., періодичні видання – 19764 прим.).
Одним із основних недоліків роботи бібліотеки КІПДМ ЛНАМ стала не
достатньо налагоджена робота в онлайн режимі та відсутність електронного
каталога.
На 2022 рік планується: - вивчення запитів студентів, викладачів
інституту; - надання оперативного і якісного обслуговування книжковими та
періодичними виданнями; - пошук і надання інформації;

- збереження

кількості користувачів і книговидачі та збільшення цих показників; - надання
консультативної

та

практичної

допомоги

у

пошуку

інформації;

-

використання в роботі бібліотеки сучасних технологій, - залучення
викладачів та студентів до роботи бібліотеки ( проведення тематичних
виставок та заходів).

2. Культурно-просвітницька робота
Культурно-просвітницька робота бібліотеки КІПДМ ЛНАМ за звітній
період була представлена тільки тематичними виставками, зокрема:
1.Книжкова виставка до

120-річчя з дня народження О.Бахматюка

(у

співпраці з музеєм інституту).
2. Книжкова виставка до 150-річчя з дня народження Л.Українки.
3. Книжкова виставка до річниці з дня народження Т.Г.Шевченка.
Для оформлення книжкових виставок використовували ілюстративний

матеріал,

періодику,

аксесуари,

змістовно-зв’язані

з

темою

та

які

доповнюють їх в якості фона (державний прапор, народні вироби, наочні
прилади, портрети).
Протягом року не було проведено запланованих масових заходів, у зв’язку
з епідеміологічною ситуацією, проте планується їх проведення в наступному
році.

3. Науково-інформаційна і довідково-бібліографічна робота. Надання
інформаційно-бібліографічних послуг.
Основним

завданням

бібліотеки

є:

довідково-бібліографічне

та

інформаційне обслуговування всіх категорій читачів; організація і ведення
картотек різних типів за галузями знань; складання бібліографічних списків.
У поточному році використовувалися різні форми й методи інформаційнобібліографічної діяльності: постійно виконувались

усні та письмові

бібліографічні довідки; проводилися консультації біля каталогів; постійно
поповнювався

записами

електронний

каталог

періодичних

видань;

проводились виставки.
Протягом року постійно оновлювався

«Список нових надходжень до

бібліотеки», а також «Список періодичних видань»,що були розміщені на
сайті інституту та на інформаційній дошці.

4. Формування та облік єдиного інформаційного ресурсу бібліотеки
Основними завданнями бібліотеки є науково-обґрунтоване комплектування
та опрацювання книжкового фонду відповідно до наукових напрямів
інституту

та

здійснення

оперативного

бібліотечно-бібліографічного

обслуговування студентів та співробітників інституту. На комплектування
фонду у 2020 році кошті не виділялися, окрім періодичних видань, це
пов’язано з обмеженням фінансування, а також підвищенням вартості
друкованої продукції. Але на наступний рік сподіваємося на виділення

коштів на придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду.За
останній рік бібліотека отримала 72 нові книги (переважно подаровані).
Станом на 01.06.2021 р. Загальний фонд бібліотеки становить 45549 прим.
Висновок
Незважаючи на зниження показників інтенсивності обслуговування
(кількість читачів, відвідувань, книговидачі) у зв'язку з епідеміологічною
ситуацією в Україні, спричиненої поширенням короновірусної хвороби
(COVID19), бібліотека продовжує працювати , компенсуючи іншими видами
робіт. До негативних підсумків року слід віднести – низькі темпи поповнення
бібліотечного фонду та не налагоджена робота в електронному режимі,
відсутність співпраці з видавцями, на що слід звернути увагу в наступному
році.

Завідувач бібліотеки

Тригуб’як Н.Б.

