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Про стан комп'ютеризацii установ
централiзованоi бiблiотечноi системи рйону

В

районi здiйснюеться певна робота щодо комп'ютеризацiТ установ
централiзованоi бiблiотечноi системи району. Мережа гrублiчнкх бiблiотек
Вiльшмського району параховуе 19 бiблiотек: 2 центральнi райоrнi, 1 MicbKa
та 16 бiблiотек-фiлiй, якi о6'еднанi в одну централiзовану бiблiотечну систему.
Щороку бiблiотеки системи обсrryговlrоть 8 тисяч корисryвачiв, надаю.rи
l72l00 документiв. Книжковий фнд бiблiотек центрапiзованоi бiблiотечноi
системи налiчус 20б700 примiрникiв локументiв.
бсяц
Основними характеристикачrи фон,ry бiблiотек системи
iнформативнiсть вiдповiдно до залитiв корисryвачiв i постiйне його оновлення.
Якiсне формування фондiв - ocнoBrl жиrтсдiяrьностi бiблiотек, що можJIиво
лише за уъаови Тх ком п'ютеризачii,

е

Станом

на 1 жовтня 2017 рку в бiблimекм Вiльшанськоi LФС

нмiчу€ться 7 комп'ютерiв, з них лише 2 в cirlbcbк{x бiблiотеках - Калмазiвськiй
та Березовобалкiвськiй, l приIiтер, 1 сканер та 3 багатофуrrщiональнrо<
принтери, якi знаходrгься в районнrтх бiблiотеках. ,Що MepclKi IHTEPHET
пiдкпrоченi 2 районнi бiблiотеки, жодна з сiльськю< бiблiотек Ее мають достуIry

до

BcecBiTHboT мережi.

Пiдвищення соцiальяоi i iнформацiйноi ролi бiблiотек у суIаснiй освiтпiй
дiяльностi дикryе необхiднiсть формування пових мsтодiв оргаIriзацii
iнформацiйноm простору бiблiотек, який реалiзуеться на базi комп'ютернrо<
технологiй. Впровадження
бiблiотечну прiжтику iнформацiйпих та
телекомунiкацiйних технологiй, створенItя власних елекrроннлх pecypciB i
визначенrrя ix подаIьшого розвитку € духе актуальним.
Культурно-просвiтницька
бiблiотек ВiльшанськоI
централiзовшrоi бiблiотечноi системи вIrливае на зрстання авторитету
бiблiотек у мiсцевп< громад, як ycT:lHoB, цо заслуговують яа пiдтримку з боку
мiсцевоi влади та суспiльства.

у

дiяьнiсть

2

З

метою пцвиценпя рiвня iнформацiйноi культ)?и

i

комп'ютерноi
граruотностi чrrгачiв i спiвробiтникiв Вiльшанськоi ценrра.пiзованоi бiблiотечноi
системи, впровФркення комп'ютерних i комlrнiкацiйних техяологiй:

l. Вiддurу кульryри, т}?изму та кульцlрноi спадщияи
адмiЕiстацii:

районяот державноj

тримати fiа лостiйному контролi шtтаIrня комп'ютеризацii ВiльшанськоТ
централiзованоi бiблiотечноТ системи;
акгивiзувати робсrrу щодо заrуirёння позабюдл(етних копггiв для
придбання комп'ютерпоi технiки ди ВiльшанськоТ LЩС.

2.

Фiмнсовому управ.пiнню райдержадмiяiстрацii при формуваннi

(ошторису

Biдiry куJьтури, туризму та

культ}рноi спадщини
райдержадмiяiстрацii на 2018 piK пердбачити вl{датки н& придбання
комп'ютерпоi технiкя длл Вiльшанськоi цеггралiзованоi бiблimе,*rоТ систем.

3. Рекоменryвати селищному сiJьським головам вхити необхiднi заходи
для комп'ютери,зацii сiльськпх бiбпiотек.

4. KoHTpo.1lb за виконi!нням даног0 розпорядженЕя пошIасти на першого
зас'r)mннка голови райдержадмiнiстрацii С.Нестерова.
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Першпй засryпкпк головtl
райопноi державпоi rдмlнiсграцiт

и

с.нЕстЕров

