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ПЕРЕДМОВА
Цього року виповнилось 140 років з часу заснування у

Чернігові громадської бібліотеки – нині головної книгозбірні

Чернігівщини – обласної універсальної наукової бібліотеки

ім. В. Г. Короленка, визнаного науково-інформаційного,

краєзнавчого, науково-методичного, культурно-просвітницького

центру регіону. Бібліотека володіє багатим, накопиченим

упродовж десятиліть універсальним фондом друкованих видань,

створює власний інформаційний продукт – видає численні

бібліографічні, методичні, довідкові посібники, формує сучасний

електронний ресурс, вершиною якого є електронна бібліотека.

Взявши початок із невеликої добірки з 564 книг, зібраних її

засновниками, бібліотека має зараз близько 900 тис. примірників

видань, доступних користувачам і відображених у традиційних та

електронних базах даних. Сприяє поширенню знань та інформації

організація численних виставок, презентацій, конференцій,

робота читацьких клубів, інформаційно-ресурсних центрів,

веб-сайту.

Але шлях до нинішнього стану і загального визнання був

тривалим і складним. Створена прогресивною інтелігенцією

Чернігова, бібліотека довгий час існувала саме завдяки підтримці

зацікавлених громадян міста, без допомоги влади, потерпаючи від

матеріальної скрути, не маючи достатніх коштів, власного

приміщення і належних умов існування. Жорстка цензура на

певний час припинила існування демократично налаштованої
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установи, якою зарекомендувала себе бібліотека на початку

ХХ ст. Не було простим і відновлення бібліотеки, що припало на

період революційних подій 1917-1920-х років. Подальша її доля

визначалась умовами тоталітарного устрою, коли через цензуру з

бібліотеки вилучались книги, а внаслідок репресій потерпали

люди.

Суттєво відбилась на долі бібліотеки трагедія Другої

світової війни. Отримавши нарешті придатні умови і

перебуваючи на піку розвитку напередодні війни, бібліотека

втратила все водночас: німецькою авіацією було знищено

приміщення, понад 220-тисячний фонд, обладнання, документи.

Важким і тривалим було післявоєнне відновлення, коли все

довелося починати спочатку. Але, завдяки самовідданості та

ентузіазму тогочасних працівників, їх наступників, бібліотека

відроджується і розвивається, незважаючи на складні матеріальні

умови.

Отримавши у 1974 році гідне приміщення, бібліотека змогла

«розправити крила», повною мірою реалізувати свій

інформаційний потенціал. Розгорнуто функціонально-галузеву

структуру, упорядковано, раціонально розміщено та закріплено

фонд, розширено довідковий апарат. Поліпшились умови роботи

як для працівників, так і для читачів. І це дало позитивні

наслідки. Бібліотека за короткий термін перетворилась у

справжній храм науки і культури, популярний і відвідуваний

заклад, що відповідав потребам і запитам населення.

Свідченням визнання успішної діяльності стало

нагородження бібліотеки Почесною Грамотою Президії

Верховної Ради України у 1977 р., відзначення урядовими

нагородами її окремих працівників.
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Сучасний період історії бібліотеки набув нових рис і

характерних ознак, обумовлених суспільно-політичними

процесами, актуальними потребами суспільства в інформаційній

і культурній сфері, інноваційними перетвореннями в бібліотечній

галузі. Завдяки активній проектній діяльності бібліотека успішно

нарощує інформаційний і технологічний ресурси, осучаснює

форми і методи роботи з користувачами. Як науково-методичний

центр, бібліотека активно впливає на розвиток бібліотечної

галузі в регіоні.

1 40-річна історія бібліотеки гідна уваги, всебічного

вивчення і збереження для нащадків. Хроніка основних подій

доповнює історичний нарис і бібліографічні покажчики, раніше

видані під назвою «Духовна скарбниця краю», дозволяє у

хронологічній послідовності прослідкувати шлях розвитку

бібліотеки, обрати найцікавіші періоди для подальших, глибших

досліджень. Саме така мета пропонованого видання.

1877
9 лютого. Міністром внутрішніх справ затверджено Статут

бібліотеки як громадської. Мета створення бібліотеки – надання

можливості її засновникам та стороннім особам користуватися за

невелику плату читанням газет, журналів та книг. Всі книжкові

багатства громадської бібліотеки належать членам бібліотеки, що

звітують лише перед тими установами, які надають субсидії.

15 березня (28 н. ст.). Заснована Чернігівська громадська

бібліотека. На приватній квартирі відбулися збори членів-

засновників. Першим головою Правління, за споминами

С. Ф. Русової, обраний Петро Петрович Червінський, членами:
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Олімпіада Миколаївна Борсук, Костянтин Дмитрович

Милорадович, Софія Федорівна Русова, Олександр Амфіанович

Тищинський. Всіх засновників – 50. На першому засіданні були

присутніми 31 .

На зборах ухвалено такі постанови: висловити подяку

Чернігівському губернатору Михайлові Петровичу Дарагану за

його сприяння затвердженню статуту бібліотеки; тимчасово

залишити бібліотеку в домі Гальперіна; доручити правлінню

шукати нове приміщення для читальні з витратами на опалення,

освітлення і сторожа не вище 400 руб. до кінця року.

Від 1876 року бібліотека діяла як газетна читальня,

знаходилась на приватній квартирі.

3 квітня. У газеті «Черниговские губернские ведомости.

(Особые прибавления)» опубліковано звіт правління бібліотеки

про стан матеріальних засобів на 27 березня 1877 року.

Цього року. Членами правління відпрацьовані перші

правила для читання газет і журналів відвідувачами, запрошені

дві чергові бібліотекарки. Читальня відкрилася на першому

поверсі у круглій кімнаті будинку губернської земської управи, де

згодом стали працювати складачі земської друкарні (тепер тут

приміщення обласної державної адміністрації; проспект

Миру, 1 8).

Фонд налічував 564 книги. Відвідування бібліотеки за

перший рік існування – 15044 рази.

Примітка : Усі дати, крім дня заснування громадської

бібліотеки, подані за старим стилем.
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1878

14 січня. Газета «Черниговские губернские ведомости.

(Особые прибавления)» опублікувала «Правила для читання

газет і журналів», затверджені загальними зборами членів

бібліотеки.

2 лютого. На других загальних зборах бібліотеки вирішено

розмістити при читальні бібліотеку (абонемент) з книг, що були

надані членами у тимчасове користування або пожертвувані.

Ухвалено постанови: звернутися до міської думи з

проханням надати грошову допомогу; до губернської земської

управи і громадського клубу – про передачу бібліотек клубу,

учительської семінарії і статистичного відділення в користування

громадської бібліотеки.

16 лютого. Треті загальні збори членів бібліотеки

постановили відкрити бібліотеку для користувачів.

18 грудня. Відбулися четверті загальні збори членів

бібліотеки. Вирішено поєднати читальню і бібліотеку в один

заклад.

Для відвідувачів читальні була встановлена плата: 2 рублі на

рік, 20 коп. на місяць і 2 коп. за одноразове відвідування

бібліотеки. Для відвідувачів бібліотеки, які брали книги додому,

було встановлено три розряди: 8, 4, 2 рублі за рік, або 80,

40 і 20 коп. за місяць. На таких засадах бібліотека проіснувала до

січня 1895 року, коли збори встановили безоплатні відвідини

читальні для читання не лише періодичних видань, але й книг.

Цього року. На користь бібліотеки надійшли пожертви від

членів-засновників, збір з концерту М. В. Лисенка, аматорських

спектаклів, підписки на обіді в річницю Київського університету

(480 руб.).
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Придбано 609 назв книг на суму 337 руб. 39 коп., виписано

19 газет та 11 журналів. На утримання бібліотеки витрачено

1754 руб.

1879

16 квітня. Збори ухвалили постанову: передати для

обговорення правлінню пропозицію Костянтина Павловича

Неєлова щодо оренди міського театру. Оренда необхідна для

влаштування постійних вистав на користь бібліотеки, тому що

головним джерелом покриття витрат залишається громадська

благодійніcть.

Цього року. Грошові надходження від користування

бібліотекою і читальнею були незначні, крім періодичних видань,

упродовж року не придбано жодної книги.

1880

9 березня. Збори ухвалили і передали для керівництва

правління наступні пропозиції ревізійної комісії: завести для

завідувачів бібліотеки прибутково-видатковий журнал та

абонементні книжки за формами, які виробила комісія; змінити

форму квитків для читальні; провести перемовини із радою

дитячого притулку задля з’ясування умов передачі театру

бібліотеці; за пропозицією п. Гурського про спорудження

приміщення для бібліотеки доручено правлінню просити

Чернігівську міську думу про відведення місця для будівництва;

ухвалено постанову про заснування звання почесних членів
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бібліотеки із платнею не менш 50 рублів на рік із правами членів-

засновників.

Заслухано заяву К. П. Неєлова щодо пропозиції графа

Милорадовича пожертвувати свою бібліотеку на користь

Чернігівської громадської бібліотеки з тим, щоб вона називалася

«Черниговская общественная графа Милорадовича библиотека» і

мала б можливість утримуватися у достойному і добре

обладнаному помешканні. Збори постановили просити

К. Д. Милорадовича провести зустріч із графом і про результат

доповісти правлінню.

Пропозицію Катерини Яківни Ліндфорс про заміну двох

бібліотекарок однією, із оплатою від 25 до 30 рублів на місяць,

відхилено. За добросовісну службу бібліотекарці Зубович видано

15 рублів винагороди.

23 листопада. Збори постановили: одноразову оплату за

користування читальнею знизити до двох копійок, надрукувати

каталог, складений п. Гурським.

1881

6 грудня. Загальні збори прийняли пропозицію Єгора

Васильовича Щиткова про підвищення зарплатні бібліотекаркам

до 40 рублів на місяць; Василя Михайловича Хижнякова про

надання можливості народним вчителям Чернігівського повіту

користуватися бібліотекою і просити для цього повітову управу

виділяти на її користь визначену суму грошей. Іншу пропозицію

В. М. Хижнякова щодо передачі громадської бібліотеки у

власність Чернігівської міської думи відхилено.
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Збори також постановили, з огляду на пропозицію

В. М. Хижнякова: під час купівлі книг звертати увагу на видання,

що відносяться до Чернігівської губернії, а також на книжки

українських (малоросійських) письменників.

Цього року. Надійшло велике пожертвування Максима

Самійловича Болбата, яке стало початком запасного фонду

бібліотеки.

1882

15 квітня. Збори слухали і обговорили запропонований

П. П. Червінським та іншими членами проект правил для гро-

мадської бібліотеки і постановили: зачиняти бібліотеку в будні і

святкові дні будь-якої пори року о 8 годині вечора; зачиняти

бібліотеку на весь день у перший день Нового року, останній

день Масниці, на три дні Пасхи, на два дні Трійці, Успіння, на

три дні Різдва і на всі високоурочисті дні; ухвалено правила

видачі журналів і газет додому різним категоріям користувачів;

встановлено систему пільг для членів-засновників бібліотеки та

осіб, що зробили пожертви на користь бібліотеки.

1883

6 березня. Збори відхилили пропозицію Івана Григоровича

Рашевського відмовитися від одного з відділів бібліотеки –

читальні або книжкового відділу, оскільки не вистачає коштів.
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Вирішили «книгу заявлений» (книга скарг і пропозицій)

передати на зберігання до бібліотекарок, які мали спостерігати,

щоб «заявления» робилися за підписом і відповідали меті книги.

Підвищено плату за читальню для деяких категорій

передплатників бібліотеки.

28 грудня. Під час розгляду питання про передплату газет і

журналів, з огляду на скрутне матеріальне становище бібліотеки,

вирішено скоротити кількість окремих видань з трьох до двох

примірників.

1884

25 березня. Василь Єгорович Варзар порушив питання про

приєднання майбутнього драматичного гуртка до громадської

бібліотеки, аби об’єднати витрати на спільне приміщення,

опалення і прислугу.

Збори доручили правлінню вирішити це питання разом із

правлінням гуртка; разом з ревізійною комісією скласти план і

кошторис для закупівлі книг і заміни старих книг новими, а

також подати свої міркування щодо фінансового стану бібліотеки

з метою зниження щорічного дефіциту, щоб бібліотека надалі

існувала не як філантропічна, а як самостійна установа.

16 грудня. Відбулось засідання, присвячене питанню

передплати газет і журналів на 1885 рік.
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1885

24 травня. Збори заслухали звіт про діяльність бібліотеки у

1884 році. Під час обговорення звіту М. О. Константинович

висловив переконання, що бібліотека як самостійна установа

існувати не може, а лише за підтримки приватних осіб і

покровительства міської думи або земства. Вирішено вивчити

причини занепаду бібліотеки.

О. А. Тищинський звернув увагу на байдуже ставлення до

справ бібліотеки окремих її членів, ухилення від участі у

загальних зборах та запропонував надати Правлінню і ревізійній

комісії ширші повноваження для оперативного вирішення питань

життєдіяльності закладу. Збори пропозицію схвалили.

1886

6 грудня. Засновано фонд для пожертв на побудову

приміщення бібліотеки. На засіданні обговорено список газет і

журналів, які необхідно передплатити для бібліотеки у 1887 році.

Інших постанов не ухвалено.

1888

10 квітня. Учасники зборів висловили бажання придбати

бібліотеку п. Данюшевського, яка закрилася. Правлінню

доручено провести перемовини з власником щодо купівлі його

бібліотеки, для чого асигновано 600 рублів із запасних коштів

бібліотеки. Збори звернулись із проханням до В. М. Хижнякова

зустрітися з графом Милорадовичем, який шість років тому
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обіцяв пожертвувати громадській бібліотеці власну бібліотеку і

три-чотири тисячі рублів, щоб нагадати йому про обіцяне.

17 листопада. Із вдячністю прийнято пропозицію Петра

Миколайовича Солонини заплатити «Земскому сборнику

Черниговской губернии» за публікацію на його сторінках звіту

бібліотеки за 1887 рік. Правлінню доручено виписати на

100 рублів нових книг для бібліотеки з правом вибору видань.

1889

8 жовтня. Збори відзначили вкрай обмежений матеріальний

стан бібліотеки. Ухвалили наступні рішення: звернутися з

проханням до членів бібліотеки внести грошові пожертвування,

а правлінню – докласти зусиль до влаштування вистави або

концерту на користь бібліотеки.

1892

23 жовтня. Збори постановили задовольнити вимогу

вчителів народних шкіл передплачувати один педагогічний

журнал.

Зарплатню бібліотекарок збільшено до 300 рублів (1 80 р. і

1 20 р.) на рік.

Визначено: оформити клопотання перед губернськими

земськими зборами про знижку боргу бібліотеки за приміщення

у будинку губернського земства.

Доручено правлінню розробити пропозицію С. Кранца щодо

організації при бібліотеці передплати журналів і газет для
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бажаючих, з огляду на те, що за передплату кількох видань

редакції роблять знижку, яка може бути на користь бібліотеки.

Цього року. Керувати бібліотекою доручили Вірі Устимівні

Дейші (дочці начальниці Чернігівського жіночого єпархіального

училища, майбутній дружині письменника М. М. Коцюбин-

ського).

1893

Вересень. Завідує громадською бібліотекою і читальнею

В. У. Дейша під безпосередньою опікою члена губернської

земської управи П. Н. Солонини та члена міського громадського

банку О. А. Тищинського.

19 грудня. Збори ухвалили рішення відкрити дитячий відділ

бібліотеки. Розглянуто питання про передплату дитячих книг і

журналів. Ухвалено передплачувати «Мир Божий» і книги для

дітей. Цю справу доручено правлінню та ревізійній комісії,

поповнивши їхній склад новими членами, серед яких –

І. Л. Шраг та ін.

Задоволено клопотання складачів губернської земської

друкарні про занесення їх до числа передплатників бібліотеки на

пільгових умовах. Для них встановлено знижену оплату до

10 коп. на місяць за одну книгу і одну газету.

Пропозицію заснувати безкоштовну читальню «для

недостаточных классов населения г. Чернигова» відхилено за

відсутністю необхідного приміщення. Для цієї категорії читачів

встановлено пільги.
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1894

14 травня. Збори обговорили нові правила абонемента і чи-

тальні, адже попередні, з часу їх ухвалення у 1882 році, дещо

змінилися фактично.

22 травня. На зборах вирішено порушити клопотання перед

міським і земським самоуправлінням про субсидію та обрати на

допомогу правлінню особливу комісію для пошуку способів

збільшення коштів бібліотеки; копії звіту правління оприлюдню-

вати для ознайомлення з ним публіки.

30 грудня. Збори проінформовані про книги, придбані за

230 руб., що були зібрані на двох благодійних концертах і про

книги, які пожертвували члени бібліотеки на суму 140 руб. Вине-

сено подяку благодійникам.

Обговорено кошторис видатків і прибутків на 1895 рік. Двом

бібліотекаркам призначено платню 240 руб. на рік. Суму, яку біб-

ліотека сплачувала за квартиру третій бібліотекарці, вирішено

виключити із кошторису. Постановили клопотати перед

земськими установами про призначення субсидії для бібліотеки.

Ухвалили рішення надрукувати каталог бібліотеки, її статут і

правила для читання з тим, щоб розповсюдити їх серед публіки

для залучення нових передплатників; відкрити читальню при

бібліотеці з метою безкоштовного читання не лише у неділю і

святкові дні, а кожного дня тижня; звернутися до письменників

та видавців із проханням пожертвувати книги для бібліотеки;

обговорити пропозицію В. М. Хижнякова взяти участь у

діяльності земського книжкового складу; дозволити (пропозиція

П. М. Солонини) продаж книг, вилучених із бібліотеки

відповідно до міністерських циркулярів.
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Цього року. Бібліотека стала більш відомою у місті

установою.

1895

9 січня. На пропозицію С. І. Лисенка надати право

земським вчителям безкоштовно користуватися книгами, якщо

відбудеться об’єднання земського книжкового складу і

громадської бібліотеки постановили: надати вчителям право

заміських передплатників; зобов’язати вчителів народних шкіл,

які є передплатниками бібліотеки, гарантувати збереження книг у

формі поруки повітової земської управи.

Оголошена подяка П. М. Солонині і Ф. С. Шкуркіній за їх

діяльність як членів правління.

19 березня. Прийнято пропозицію ревізійної комісії про

зниження оплати з 10 руб. до 8 руб. на рік і з 1 руб. до 80 коп. на

місяць для передплатників першого розряду, які мають право

брати додому книги, старі і нові журнали – всього чотири

примірники.

Ухвалено пропозицію А. П. Ласкоронського про збільшення

штрафу за невчасне повернення нового журналу до 15 коп. на

день.

Бібліотекаркам надано місячну відпустку. Для осіб, що

замінятимуть бібліотекарок, асигновано 40 руб. На запрошення

зборів відгукнулись добровільні співробітники і співробітниці,

працею яких складено покажчик статей, вміщених у періодичних

виданнях, що наявні у бібліотеці.
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1 серпня. Чернігівська міська дума ухвалила рішення

передати кам’яний будинок на вул. Гончій, 5 для Чернігівської

громадської бібліотеки і губернської архівної комісії.

4 жовтня. Голова правління бібліотеки Ілля Людвигович

Шраг на засіданні міської думи просив відвести для бібліотеки

ліву половину будинку, оскільки у правій – тіснувато.

У результаті бібліотека отримала те, на що сподівалася, – флігель

того самого кам’яного будинку.

6 грудня. Підвищено платню сторожу бібліотеки з 8 до

10 руб. на місяць.

Постановили передплачувати для абонемента і читальні

французький та польський журнали, єврейську газету. Визначено

обрати особливу комісію із 8 членів бібліотеки для складання

списку книг, якими бажано поповнити фонд бібліотеки.

Загальні збори оголосили подяку міському громадському

управлінню за надане бібліотеці безкоштовне приміщення.

Доручено правлінню запрошувати професорів і літераторів

для прочитання ними публічних лекцій у Чернігові на користь

громадської бібліотеки.

1896

14 січня. Відбулись вибори членів правління, ревізійної

комісії і комісії з передплати книг. Збори висловили подяку

особам, що допомагали правлінню перенести майно бібліотеки до

нового приміщення, а також М. М. Могилянській, яка багато

працювала на користь бібліотеки, але вибула зі складу правління.
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1 грудня. Збори постановили просити міське управління

взяти опалення бібліотеки на рахунок міста; звернутись із

проханням до міського банку щодо надання бібліотеці щорічну

субсидію у розмірі 200 руб.; просити Чернігівські губернські

земські збори про асигнування бібліотеці грошової допомоги.

Вшанували вставанням пам’ять померлого члена правління

О. А. Тищинського. Вирішили розмістити його портрет у кімнаті

абонемента.

5 грудня. Відбулись загальні збори членів бібліотеки.

Постановили: привітати Харківську громадську бібліотеку з

10-літтям її існування; виходячи з того, що у березні 1 897 р.

виповнюється 20 років з часу відкриття Чернігівської громадської

бібліотеки, видати історичний нарис її розвитку; правлінню

скласти каталог періодичних видань, наявних у бібліотеці;

прийнято пропозицію ревізійної комісії про введення карток для

запису передплатниками необхідних їм книг для того, аби ця

робота не покладалася на бібліотекарок.

Пропозицію щодо збереження старих газет відхилено, а

натомість прийнято пропозицію щодо видачі їх без запису.

Правлінню доручено організувати з членів бібліотеки групу

добровільних співробітників і співробітниць, які заміняли б

кожну з бібліотекарок один день на тиждень від 12 до 15 години.

Вирішили, щоб всі передплатники мали абонементні

книжки, які продаються в бібліотеці за 5 коп.

Прийнято пропозицію п. Шихуцького щодо найму на

допомогу бібліотекаркам помічника або помічниці.

Цього року. Керівники бібліотеки: голова правління – Ілля

Людвигович Шраг, члени правління – Олександр Амфіанович

Тищинський (він же скарбник), Марія Миколаївна Могилянська,
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Сергій Іванович Лисенко, Борис Ісаакович Камінер, Василь

Михайлович Хижняков, Борис Дмитрович Грінченко, Андрій

Петрович Ласкоронський.

Бібліотекарі: Матильда Петрівна Гріндлер та Олександра

Олександрівна Тищинська.

1897

Лютий. Введено нову посаду помічниці бібліотекаря, на яку

запрошено вихованку Преображенської сільськогосподарської

школи Параскеву Микитівну Коломійцеву.

27 лютого. Губернські земські збори задовольнили прохання

правління і ухвалили рішення надати бібліотеці субсидію у роз-

мірі 200 руб. на 1897 рік.

16 березня. Відбулося надзвичайне (ювілейне) зібрання чле-

нів громадської бібліотеки з нагоди двадцятиріччя її існування.

Збори вирішили видрукувати нарис розвитку Чернігівської гро-

мадської бібліотеки.

Жовтень. Залишила службу в бібліотеці М. П. Гріндлер, яка

за два з половиною роки сприяла прогресу бібліотечної справи у

місті. Правління висловило колишньому бібліотекарю письмову

подяку. Таку ж подяку отримала член ревізійної комісії

А. В. Шихуцька, яка протягом місяця виконувала обов’язки

М. П. Гріндлер.

Листопад. На вакансію бібліотекарки правління запросило

Анну Василівну Хижнякову. Було найнято ще одного сторожа і

жінку, яка допомагала йому прибирати кімнати і заміняла у разі

необхідності.
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20 грудня. Комітет народної тверезості на своєму засіданні

призначив для бібліотеки субсидію на 1898 рік у розмірі 300 руб.

з тим, щоб на майбутнє користування читальнею було безкош-

товне, а правління звітувало перед комітетом.

Цього року. Членами правління обрані: голова – І. Л. Шраг,

секретар – С. І. Лисенко, скарбники – А. П. Ласкоронський і

Б. І. Камінер, завідуючі господарською частиною – О. О. Русов і

В. І. Харченко, завідуючий випискою книг і веденням каталога –

С. В. Сотников.

Бібліотека отримала як пожертву картину художника

І. Г. Рашевського, від реалізації якої прибуток складав 400 крб., і

1 07 крб. 1 6 коп. від В. П. Гутмана.

1898

25 березня. На загальних зборах членами правління і

кандидатами обрані наступні особи: І. Л. Шраг (голова

правління), О. О. Русов (секретар), В. М. Хижняков (член

правління), В. І. Харченко, А. В. Шихуцька (завгоспи),

А. П. Ласкоронський, Б. І. Камінер (скарбники), С. В. Сотников

(секретар і завідувач випискою книг).

5 травня. Відповідно до постанови загальних зборів від

27 грудня 1897 року відкрито дитяче відділення бібліотеки.

Цього року. Членами правління бібліотеки обрані

М. М. Коцюбинський, соціал-демократи Микола Олександрович

Черлюнчакевич та С. О. Борисов.
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Правління бібліотеки обговорювало питання про

клопотання перед міською управою щодо надання місця для

побудови власного приміщення.

У № 5 «Земского сборника Черниговской губернии»

надруковано «Очерк развития Черниговской общественной

библиотеки за 20 лет её существования…», «Свод постановлений

общих собраний Черниговской общественной библиотеки с

1877 по 1896 год включительно».

1899

12 січня. Газета «Черниговские губернские ведомости»

опублікувала звіт бібліотеки за грудень 1898 року. Правління

бібліотеки висловило подяку всім особам, які пожертвували

книги.

1900

20 серпня. За розпорядженням губернатора Є. К. Андрієв-

ського закрито приміщення дитячого відділення бібліотеки, як

таке, що не відповідало нормам експлуатації.

Грудень. Чернігів відвідав історик і етнограф Д. І. Яворни-

цький. На прохання керівництва бібліотеки він прочитав кілька

платних лекцій. Частину грошей було перераховано на

бібліотечні потреби.
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18 грудня. Правлінню доручено просити дозволу на

відкриття у бібліотеці дитячого відділу, адже раніше саме тут

задовольнялися потреби дітей найбідніших містян. Доручення

виконано у 1901 році.

1901

29 листопада. На ХХХVІІІ черговій сесії губернського

земства розглянуто питання про надання бібліотеці грошової

допомоги. До кошторису внесено 200 руб. Також ухвалено

постанову про розстрочку виплати боргу в сумі 500 руб. на

10 років рівними частинами. Гроші відраховуватимуться із

щорічної допомоги бібліотеці.

Цього року. Бібліотека знаходилася у приміщенні по вулиці

Бульварній № 27 (нині Преображенська). Закладом керувало

правління у такому складі: Ф. М. Вербицький – голова правління

і відповідальна особа, С. В. Сотников – секретар, І. В. Іванов –

завідувач абонемента, В. У. Коцюбинська і М. М. Яценко-

Хмелевська – скарбники, Й. Г. Дроздов і Г. В. Дорошенко

поділяли працю частково скарбників, частково секретаря*.

Примітка: Видання «Календарь Черниговской губернии на

1901 год» містить і таку інформацію: голова правління – камер

юнкер Двору Його Величності Олексій Олексійович Муханов

(з 1889 р. – предводитель Чернігівського губернського

дворянства, з 1906 р. – депутат Державної думи першого

скликання від Чернігівської губернії), члени правління: Василь

Михайлович Хижняков, Микола Дмитрович Рудін, Віра

Устимівна Коцюбинська, секретар правління – Сергій
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Васильович Сотников. Бібліотекарки: Анастасія Матвіївна

Глібова, помічниця бібліотекарки Зінаїда Омелянівна

Войцехівська.

1902

1 грудня. У бібліотеці введено карткову систему реєстрації

книг (номери, автор, назва) і передплатників (прізвище, номер

читача тощо). За основу взято карткову систему

Єлисаветградської (нині м. Кропивницький) громадської

бібліотеки з деякими змінами і доповненнями. До кінця грудня

остаточно заведено картковий інвентарний каталог для всіх

книжок бібліотеки.

Цього року. Бібліотека знаходилася на вул. Бульварній, 27.

Головою правління був Федір Миколайович Вербицький,

членами Йосип Гаврилович Дроздов, Іван Васильович Іванов,

Віра Устимівна Коцюбинська. Секретар правління – Сергій

Васильович Сотников.

1904

Лютий. У другому номері «Земского сборника

Черниговской губернии» опубліковано огляд діяльності

бібліотеки за 1897-1902 рр. за підписами голови правління

О. Свечина, членів правління Й. Дроздова, Г. Дорошенка,

В. Коцюбинської, секретаря І. Іванова.

Цього року. Чернігівська жандармська управа у своєму звіті

департаменту поліції писала, що Чернігівська публічна бібліотека
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«представляет собой источник, откуда проникают в население

если не явная противоправительственная пропаганда, то во

всяком случае идеи отрицательного отношения к основам

государственного строя и сочувствие к тем явлениям

современной русской жизни, которые являются протестом против

этого строя».

На XL черговій сесії Чернігівського губернського земства

ухвалено рішення про асигнування на утримання бібліотеки

200 руб.

1905

9 січня. Відбулися загальні збори членів громадської

бібліотеки. Обговорювалося питання про скасування цензурної

заборони на книги.

На зборах виступили письменник М. М. Коцюбинський і

дворянин, службовець статистичного бюро Чернігівського

земства, голова чернігівської групи Російської соціал-

демократичної робітничої партії М. О. Черлюнчакевич.

Учасники зборів прийняли рішення про необхідність

ведення боротьби за створення народного уряду, за рівність усіх

громадян, за свободу особи та скасування цензури.

21 січня. Виступ М. М. Коцюбинського на зборах

Чернігівської громадської бібліотеки опубліковано у газеті «Наші

дні».

Березень. У третьому номері «Земского сборника

Черниговской губернии» опубліковано клопотання правління

бібліотеки про допущення у бібліотеку всіх книг, дозволених

цензурою.
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Цього року. Бібліотекою керувала В. У. Коцюбинська. Нею

підготовлено і видано друком «Каталог книг Черниговской

общественной библиотеки», який зберігся до наших днів.

Чернігів знову відвідав історик і етнограф Д. І. Яворниць-

кий, який прочитав кілька платних лекцій на користь бібліотеки.

При розподілі прибутку міський громадський банк виділив

бібліотеці 1000 рублів.

1908

20 серпня. Чернігівська міська дума ухвалила постанову

про переведення бібліотеки на приватну квартиру вартістю від

300 до 400 руб. на рік у будинку по вулиці Єлецькій, що належав

Вірі Іванівні Головач та її родині.

17 вересня. Начальник жандармської управи, генерал-майор

Рудов доповідав департаменту поліції, що «общественная

библиотека в г. Чернигове служит явочной квартирой для

преступных организаций», «Газеты и журналы для библиотеки

выписываются исключительно левого направления, а потому

библиотека… служит не для просвещения молодого поколения, а

для развращения».

25 вересня. Відбулось засідання Чернігівської міської

музейної комісії, на якому йшлося про найм квартири для

громадської бібліотеки.

Цього року. Склад правління бібліотеки: голова –

В. М. Хижняков, члени: Анна Василівна Созіна, Євгенія

Федорівна Сербинович, Віра Устимівна Дейша (Коцюбинська),

Олександр Тимофійович Меньшиков. Бібліотекарі: Віра
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Анатоліївна Раєвська і Валентина Михайлівна Яценко-

Хмелевська.

На засіданні Чернігівської губернської архівної комісії

ухвалено рішення виділити кошти у розмірі 300-400 руб. на рік

задля найму помешкання для громадської бібліотеки.

1909

Цього року. Бібліотека організовувала народні читання,

публічні лекції, концерти. Навколо неї згуртувалася прогресивна

інтелігенція. Після виявлення заборонених видань бібліотеку

закрили. Її фонди передані бібліотеці Чернігівського земства.

1910

2 лютого. Газета «Черниговское слово» вмістила

кореспонденцію про закриття громадської бібліотеки у зв’язку з

виявленням у її фондах нелегальної літератури. Крамольні книги

того часу: «Острів пінгвінів» А. Франса, «Червоне і чорне»

Стендаля, праці В. І. Леніна та Л. Д. Троцького.

10 лютого. Відбулось чергове засідання Чернігівської

міської думи, на якому обговорювалася доповідь Управи з

питання передачі громадської бібліотеки місту.

21 лютого. Газета «Черниговское слово» публікує

інформацію про спробу поновити роботу бібліотеки.

24 лютого. На черговому засіданні Чернігівської міської

думи обговорено кошторис на утримання громадської бібліотеки,

переданої місту громадою після її закриття.



27

Березень. Бібліотеку відкрито під опікою органів місцевого

самоврядування. Її керівником Чернігівська міська дума обрала

члена міської управи Д. В. Биковського.

4 березня. Газета «Черниговское слово» публікує замітку

щодо проблем із придбанням книжок.

23 березня. Відбулося чергове засідання Чернігівської думи,

на якому ухвалено рішення надати громадській бібліотеці як

міському закладу міське помешкання. Запропоновано

використати для бібліотеки частину верхнього поверху будинку

ломбарду на вулиці Олександрівській (нині вул. М. Кирпоноса),

де знаходилася квартира завідувача цього закладу

І. Г. Дзвонкевича. Він погодився поступитися квартирою. Міська

управа компенсувала його витрати призначенням 300 руб. на рік

квартирних грошей, які увійшли до кошторису з утримання

бібліотеки.

16 листопада. У міській газеті «Черниговское слово»

опубліковано кореспонденцію «Городская библиотека» про

недоліки в роботі просвітницького закладу, головна причина яких

полягала у відсутності належного приміщення з хорошим

освітленням. Газета «Черниговское слово» повідомляла, що

майно бібліотеки приймає член міської управи Д. В. Биковський.

1911

Цього року. Бібліотека займала приміщення у міському домі

по вулиці Всеволодській (тепер імені М. Кирпоноса) разом із

міським ломбардом. У цьому помешканні бібліотека перебувала

аж до 1919 року. Бібліотекарками працювали: Марія Яківна

Садовська, Катерина Петрівна Ващенко.
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1917

2 червня. «Черниговская земская газета» опублікувала

кореспонденцію «Студенческая читальня», в якій невідомий

автор пише про міську читальню, де віє старим режимом, бо

нічого там не змінилося: старі газети, журнали і персонал.

Цього року. Бюджет бібліотеки 8 тисяч карбованців. З них

7462 крб. – це кошти зібрані з користувачів бібліотеки, як плата

за читання, користування читальнею та штрафи.

1919

12 січня. Функціонування бібліотеки тимчасово

призупинено у зв’язку з приходом частин Червоної армії, які

розбили військові частини Директорії. Місцеве самоврядування,

органам якого підпорядковувалася бібліотека, було ліквідовано.

Всі просвітницькі заклади передано Наросвіті. Громадська

бібліотека повністю перейшла на державне утримання під

контролем Наросвіти. Книжковий фонд складався з книг

націоналізованих бібліотек.

22 травня. Відбулись перші збори невеликої кількості

передплатників бібліотеки. Обрано комісію для перегляду

проекту статуту, розробленого В. У. Коцюбинською та

співробітниками бібліотеки.

27 травня. Місцева газета «Известия» сповістила про

підготовку до відкриття громадської бібліотеки.

6 червня. Газета «Известия» опублікувала інформацію про

відкриття громадської бібліотеки.
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22 вересня. Бібліотека отримала ордер № 219 для переїзду у

двоповерховий кам’яний будинок по вул. Всеволодській (нині

вул. М. Кирпоноса), який належав місту і де для неї було

виділено три кімнати для 4 тис. томів, 7 канцелярських столів і

9 книжкових шаф.

11 грудня. У місцевій газеті «Знамя Советов» вміщено

кореспонденцію про відновлення роботи бібліотеки після

встановлення радянської влади у Чернігові.

Цього року. Бібліотечна секція Губнаросвіти прийняла

рішення про організацію Центральної зразкової губернської

бібліотеки.

Відновлено роботу громадської бібліотеки, яка згодом

перейшла на державне утримання у віданні Губнаросвіти з

безпосереднім підпорядкуванням Губполітосвіті і змінювала свій

статус залежно від змін адміністративно-територіального

устрою: Губернська, Центральна міська, Центральна окружна.

1920

12 січня. Колегія Губнаросвіти обговорила питання про

надання Центральній громадській губернській бібліотеці

колишнього приміщення міської управи.

29 січня. Газета «Знамя Советов» писала, що в бібліотеці

нараховується 8000 томів. Крім міської публічної в місті

функціонують понад 10 бібліотек. Комплектування бібліотек

книгами відбувається з фондів Губнаросвіти. Губнаросвіта

планує відкрити для всіх бібліотек спільну палітурну майстерню.
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24 березня. Колегія Губнаросвіти постановила: «заснувати

показову театральну бібліотеку при Чернігівській центральній

бібліотеці, створити для розробки плану такої бібліотеки комісію

у складі т.т. Мусницького, Семеникова, Диксона».

20 червня. Колегія Губнаросвіти постановила відкрити

10-денні бібліотечні курси по 5 курсантів від повіту.

28 липня. Колегія Губнаросвіти, зважаючи на відсутність

вільних приміщень, просила Губвиконком про надання дозволу

зайняти під бібліотеку приміщення Губфінвіділу.

20 жовтня. Колегія Губнаросвіти постановила: «…возможно

скорее открыть Центральную библиотеку, использовать для этого

библиотеку бывшей духовной семинарии». «Для нужд

Центральной библиотеки отдать здание, занимаемое

землемерным училищем в доме Гортынского, училище перевести

в здание бывшей гимназии Заостровской».

27 жовтня. Колегія Губнаросвіти постановила «Под

библиотеку отдать каменный дом бывшей гимназии

Заостровской».

Цього року. У бібліотеці 5 працівників: завідувач, помічник

бібліотекаря, конторщик, укладач каталогів, сторож-кур’єр.

Бібліотека передплачувала 9 газет: 2 чернігівські,

2 московські, 1 харківську, 2 київські, 2 петроградські;

8 журналів: 1 харківський, 2 київські, 2 петроградські,

2 московські, 1 чернігівський.
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1921

14 травня. На загальних зборах бібліотекарів м. Чернігова

переглянуті правила видачі книг. Було вирішено видавати додому

всі книги за виключенням довідників і найбільщ цінних видань та

перевести фонд бібліотеки на десяткову систему.

26 липня. На засіданні Колегії Губполітосвіти було

розглянуто питання про організацію Центральної бібліотеки, яка

мала виконувати функції губернської. Прийнято постанову:

«Принципиально считать организацию Центральной библиотеки

необходимой и очередным делом Губполитпросвета поручить

бибсекции в недельный срок вместе с Заведующими книжной

палатой при Губиздате дальнейшую разработку плана

организации Центральной библиотеки, которая должна быть

общедоступной».

22 жовтня. Постановою Колегії Губполітосвіти бібліотеці

дозволено придбання книг за вільними цінами та уповноважено

на це бібліотекарку Мамонтову. Перший аванс на придбання книг

в розмірі 500000 руб. передбачалося видати з кредитів на

бібліотеку.

Цього року. Відповідно до Списку закладів

підпорядкованих Губполітпросвіті та списку співробітників

Центральної бібліотеки у місті функціонувала Центральна міська

бібліотека та бібліотека-база при ній, що розміщувалися за

адресою по вул. Богоявленській, колишній будинок Алфьорова.

У Центральній бібліотеці працювали: Є. Ф. Сербинович –

завідувач бібліотеки, М. М. Садовська – помічник завідувача,

Н. Н. Діаконенко та Л. Ю. Шереметова – бібліотекарі,

Е. Л. Смирнова – прибиральниця. Бібліотека-база:
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О. А. Бакуринська – завідувач бібліотеки-бази, М. Г. Рабинович –

помічник завідувача бази.

1922

Січень. Завершено переміщення майна і розпочато

обладнання приміщення центральної бібліотеки. Розроблено

проекти інструкцій для бібліотекарів-пересувників та про перехід

бібліотек на самоокупність.

23 січня. Колегія Губполітосвіти заслухала річний звіт про

роботу бібліотеки. Її Постановою наказ № 9 від 12 січня про

скорочення штатів залишено в силі. Бібсекції та колективу

бібліотеки запропоновано всі сили спрямувати на якнайшвидше

впорядкування бібліотеки та відкриття її для публіки.

24 січня. Відбулися збори колективу бібліотеки, на яких

прийнято рішення просити Губполітосвіту назвати центральну

бібліотеку іменем В. Г. Короленка та дозволити улаштування

вечора пам’яті В. Г. Короленка, 25 % збору з якого використати

на потреби бібліотеки, яка не може бути зараз відкритою через

відсутність коштів.

26 січня. Колегією Губполітосвіти бібліотеці, враховуючи

прохання колективу, надано ім’я письменника В. Г. Короленка.

15 лютого. З метою скорочення сумісництва завідувач

центральної бібліотеки Сербинович звільнена від завідування

бібліотекою-базою. На цю посаду призначена Малецька.

Працівники бібліотеки-бази залучалися до упорядкування

центральної бібліотеки.
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18 лютого. Діяльність бібліотеки-бази, яка перейшла у

відання Губполітосвіти, тимчасово припинена.

21 лютого. У приміщенні центральної бібліотеки сталася

пожежа в одній із кімнат, яка не завдала значних збитків.

22 лютого. Затверждена інструкція про перехід бібліотек на

самоокупність. «З метою впровадження принципу самоокупності

бібліотек у Чернігові з 1 -го березня, а по Губернії не пізніше

1 -го квітня зробити наступним чином:

1 . В усіх бібліотеках політпросвіти ввести платність у

розмірі 50 коп. зол. на місяць за офіційним курсом рубля за

1 абонемент, заставу з одного абонементу визначити 1 руб. зол.

Штраф за один прострочений день з однієї книги – 2 коп. зол.. .

6. Користування разове визначити 2 коп. зол. з 1 книги.

7. Користування читальнею при бібліотеці безкоштовне».

Березень-квітень. У звіті Губполітосвіти повідомлялося,

що в березні робота проходила в складних умовах у зв’зку з

відсутністю держпостачання та виділення коштів із місцевого

бюджету. В результаті ряд бібліотек, у тому числі бібліотека-база,

припинили своє існування. Роботи у центральній бібліотеці

(ремонт будівлі, систематизація книг тощо) загальмувались.

15 вересня. Колективом Політехнікуму завершено ремонт

приміщення центральної бібліотеки в колишньому будинку

Алфьорова по вул. Богоявленській.

1923

29 квітня. Завідувачем Чернігівської центральної бібліотеки

призначений Іван Семенович Дроздов (1892 р.н., с. Ловинь
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Добрянського (нині Ріпкинського) р-ну, закінчив гімназію та

Київський університет). Одночасно він виконував обов’язки

губернського інспектора з бібліотечної справи.

7 вересня Помічник завідувача центральної бібліотеки

Є. Ф. Сербинович, згідно з її проханням, звільнена від займаної

посади з 1 вересня. Помічником завідувача призначена

бібліотекар М. М Садовська.

13 жовтня. Скорочено штат Центральної бібліотеки до

чотирьох працівників: завідувача бібліотеки, помічник

завідувача, бібліотекар, прибиральниця. На посаді завідувача

бібліотеки залишено І. С. Дроздова, на посаді помічника

завідувача бібліотеки – М. М. Садовську, на посаді бібліотекаря –

Н. Н. Діаконенко. та на посаді прибиральниці – А. І. Логвиненко

Цього року. За рік видано читачам 10125 книг.

За наказом Головполітосвіти проводилася перша чистка

бібліотечних фондів. Вилучалися релігійна література, брошури

опозиційних партій, книги про окультизм, спіритизм, теологію,

сонники, історичні матеріали.

1924

Цього року. Читачам протягом року видано 14229 книг.

1925

Цього року. Внаслідок адміністративно-територіальної

реформи бібліотека має назву Центральна бібліотека

Чернігівської округи. При бібліотеці функціонує база-колектор. Її
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призначення – обслуговувати пересувки комплектами по 100-

200 книг. Протягом 1925 р. організовано 63 пересувки. Фонд бази

18000 примірників.

У бібліотеці організовано гурток «Друзі книги» з

літературною, бібліотечною та політичною секціями. В

подальшому (не пізніше 1927 року) засновано марксистський

гурток, який зливається з гуртком «Друзі книги», до якого

входило понад 60 членів.

За рік читачам видано 19638 книг.

1926

Цього року. За наказом Головполітосвіти проводилася

чергова чистка бібліотечних фондів.

Бібліотекою організовано 70 пересувок.

1927

Цього року. Виповнилось 50 років з часу заснування

бібліотеки.

1928

Цього року. Фонд Центральної бібліотеки Чернігівської

округи – 20657 прим.

У бібліотеці працював Володимир Якович Григоренко, який

пізніше її очолив.
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1929

Цього року. Умови роботи погані, приміщення тісне,

читальний зал вміщує 12-1 5 чоловік.

За наказом Головполітосвіти проводилася чергова чистка

бібліотечних фондів. Вилучалися книги діячів науки, культури,

освіти України, українських письменників.

1930

6 лютого. У газеті «Червоний стяг» опублікована стаття

Левицького «Про нашу центральну бібліотеку», в якій Бібліотека

звинувачувалася в тому, що не популяризує пролетарських

письменників, не проводить масової роботи, не влаштовує

диспутів на підприємствах, не відгукується на вимоги життя.

Зауважувалося, що має відбутися корінна реорганізація роботи

Центральної бібліотеки, аби наблизити її до людей і перетворити

на справді культурний центр.

Всього читачів у бібліотеці – 1085, з них – 703 учні,

половина – діти до 16 років.

28 квітня. У газеті «Червоний стяг» опублікована стаття «За

поліпшення стану центральної бібліотеки». Зазначалося, що

бібліотека перебуває у поганих умовах: приміщення мале,

читальний зал уміщує 12-1 3 чоловік, бібліотечний архів

знаходиться в приміщенні вбиральні, заповненому книжками.

Газета закликала органи влади поліпшити стан бібліотеки,

надавши їй відповідне приміщення.
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1931

Лютий. За обвинувачуванням в антирадянські агітації і

зв’язках з антирадянськими елементами (обвинувачення за

ст. 54 – 10 КК УСРР з утриманням під вартою) заарештований

завідувач Чернігівської центральної бібліотеки І. С. Дроздов.

Червень. За відсутністю достатніх матеріалів для

притягнення до кримінальної відповідальності, звинуваченого

І. С. Дроздова звільнили з-під варти.

1933

16 листопада. У статті С. Рогана «Бібліотека

ім. В. Г. Короленка потребує допомоги», яку опублікувала газета

«Більшовик», йшлося про ідеологічну неохайність найбільшого

книгосховища області. На той час у бібліотеці зберігалося майже

80 тис. книжок. Приміщення бібліотеки занадто тісне. Фонди

невпорядковані. Значна їх частина фактично закрита для читачів.

Масової роботи бібліотека не проводить. Автор називає це

злочином і звинувачує в ньому насамперед завідувача бібліотеки

Григоренка і міськнаросвіту, яка потурає поганій роботі

бібліотеки. Зазначається, що бібліотека ім. В. Г. Короленка

повинна стати в майбутньому обласною, а поки ж вимагає

негайної допомоги, аби повноцінно виконувати свої функції.

1934

1 січня. Центральна міська бібліотека набула статусу

державної обласної згідно Наказу № 208 наркомосвіти
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В. П. Затонського від 01 .1 2. 1 933 р.

На той час за даними перевірки, проведеної Робосом

26 січня, бібліотека працює в незадовільних умовах. Фонд

бібліотеки достатньо не упорядкований, хоча й розділений на три

відділи: для дорослих, нацменшин і дітей. Інвентарного обліку не

велося. У користування читачів – 10-11 тис. книжок.

Приміщення тісне, неопалюване. У штаті бібліотеки вісім

працівників. Керує бібліотекою Гармаш, працюють бібліотекар

Карнович, профуповноважена Калашник.Послугами бібліотеки

користувалося 2478 осіб, в т.ч. єврейським відділом – 104, для

дорослих – 1258, для дітей – 1116.

1935

1 березня. Чернігівська обласна бібліотека ім. В. Г. Коро-

ленка мала 1636 читачів дорослих і 1034 читачів-дітей.

Травень. Президія міськради ухвалила рішення про

виділення для Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Коро-

ленка приміщення за адресою вул. Радянська, 31 (тепер

вул. Шевченка).

В обласній бібліотеці ім. В. Г. Короленка відбулася нарада

бібліотекарів з порядком денним: підсумки Всеукраїнської

наради про якість комплектування та інформація про попереднє

замовлення літератури, яка є у друку.

Цього року. Працює 20 пересувних бібліотек.
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1936

3 лютого. У газеті «Більшовик» опублікована стаття «Кращі

читачі». Зазначалося, що відділ дорослих обласної біблотеки

ім. В. Г. Короленка нараховує 3067 постійних читачів, з них

молоді 17 – 25 років – 1682 чоловік.

1 березня. Дорослих читачів – 3216 чоловік, дітей – 2909.

За 3 місяці 1936 року бібліотека придбала 3241 примірник

літератури на загальну суму 8475 крб.

16 квітня. У бібліотеці відбувся вечір пам’яті поета

В. Маяковського.

23 квітня. Газета «Більшовик» писала, що при бібліотеці

ім. В. Г. Короленка працює 41 пересувна бібліотека в

Чернігівській приміській смузі.

16 липня. У газеті «Більшовик» опубліковано статтю

С. Козловського «Як працює бібліотека ім. В. Г. Короленка». У

статті зокрема зазначається, що бібліотекою проведено

14 літературних вечорів, конференцію читачів – стаханівців

Чернігова. Так бібліотека розпочинала перші кроки у проведенні

масових заходів за участю передових робітників.

На котоніновій фабриці, лісозаводі та інших підприємствах

бібліотека організувала колективні читання.

14 вересня. Обласна бібліотека ім. В. Г. Короленка

влаштувала на музфабриці літературний вечір пам’яті

М. В. Гоголя, на якому були присутні понад 500 працівників.

Цього року. Відділ книгосховища обласної бібліотеки

ім. В. Г. Короленка поповнився 12336 примірниками книжок.

Створено літературний гурток. У Чернігові і приміській зоні

організовано 60 пересувок. 6 бібліотечних пунктів і 14 пересу-

вок – на підприємствах міста. Працівниками бібліотеки і
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книгоношами вдома обслуговувалися 20 читачів-стаханівців;

1 5 орденоносців і вчителів отримували книги поштою.

За рік дорослим читачем прочитано 86119 книги, з них

34,6 тис. українською мовою.

1937

28 березня. Відзначено 60-річчя від дня заснування

бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

Газета «Більшовик» надрукувала статтю Я. Кулініча «60-

річчя бібліотеки ім. В. Г. Короленка». За інформацією,

викладеною у публікації, в бібліотеці біля 4 тис. читачів

дорослих і 3500 читачів-дітей. Відзначаючи ювілей, читачі

Чернігова перед обласними і міськими органами поставили

вимогу про створення кращих умов для бібліотеки.

1938

7 квітня. Григоренко Володимир Якович, який раніше

очолював колектив бібліотеки, рішенням трійки УНКВС як

активний учасник контрреволюційної української націоналістич-

ної організації засуджений до розстрілу з конфіскацією майна.

1939

На 1 січня абонемент мав 4845 читачів. *

8 вересня. Наказом обласного відділу народної освіти на
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посаду директора бібліотеки призначена Есфір Ісаківна

Віленська (1904-1994рр.). Закінчила Київський інститут Червоної

професури. До приходу на роботу в бібліотеку працювала

методистом-консультантом з історії шкільного облметодкабінету

при Чернігівському ОблВНО. Звільнилася 7.07.1 941р. у зв’язку з

евакуацією. Після повернення до Чернігова перебувала на цій

посаді з 20.05.1 944 до 28.1 2.1 948 року.

Цього року. Книговидача – 163294 примірники, що є

найбільшою цифрою книговидач за весь час існування бібліотеки

і на 56747 примірників більше, ніж у 1938 році. Бібліотекою

придбано 19264 прим., видано 10 бібліографічних праць

накладом від 1 до 1 ,5 тис. примірників. 8 тис. примірників

бібліографічних матеріалів надіслано до районних бібліотек

області.*

1940

На 1 січня фонд обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка

становив 180 тис. томів., абонемент мав 5205 читачів. *

Цього року. Кращі працівники бібліотеки – Ворона,

Яковлєва, Симановська, Полякова, Подкур, Брусіна та ін.

Чернігівська бібліотека змагається з Полтавською і

Житомирською обласними бібліотеками за краще обслуговуван-

ня читачів. Працівники бібліотеки зобов’язалися видати 203 тис.

книг.*

* За публікацією газети «Більшовик», 5 квітня 1940 р., стаття
А. Федінченко «Обласній бібліотеці – 63 роки».
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1941

27 травня. Бібліотека отримала відремонтоване приміщен-

ня на площі Куйбишева, 1 5. Воно складалося з двох великих

залів, 1 4 кімнат, 6 коридорів.

23-24 серпня. Приміщення бібліотека знищила німецька

авіація. Загинуло 216 тис. томів книг, інвентар, обладнання,

документи. Як засвідчив «Акт об ущербе, причиненном немецко-

фашистским захватчиками в период Отечественной войны 1941 -

45 гг. по Чернигову» збитки бібліотеки склали 5485050 крб.

16 вересня. Старостат Чернігівської міської управи видав

розпорядження щодо початку роботи центральної міської

бібліотеки, як найбільшої в місті з концентрації залишків

книжкових фондів бібліотек міста.

Приміщення для основного книгосховища було виділено по

вул. С. Петлюри, 5.

З вересня 1941 по квітень 1942 р. До основного

книгосховища машинами та кіньми було перевезено книги з

шести книгозбірень міста та двох приватних бібліотек, які

належали доцентам педінституту Малині та Зелінському.

Збиралися також меблі, бібліотечне приладдя, стелажі та полиці.

Бібліотека складалася з умебльованої читальні, абонементу,

робочих кімнат та книгосховища.

1942

На початок року. У штаті бібліотеки 6 працівників на чолі з

Н. М. Садовською, випускницею Чернігівської гімназії та вищих

жіночих курсів у Петербурзі. Працівників підбирав Степан

Гаврилович Баран-Бутович, завідувач відділу освіти та культури,
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який погоджував свій вибір з головою міської управи та

начальником біржі праці.

1 квітня. Фонд бібліотеки становив орієнтовно 75 тис.

томів. З них 30 тис. видань були віднесені до більшовицьких за

змістом і відокремлені в кімнаті, ключ від якої під розписку

зберігався у другому відділенні української поліції по

вул. Є. Коновальця.

Липень. Помешкання бібліотеки припало до вподоби

керівництву німецького торговельного товариства «ОСТ». А

незабаром, згідно з розпорядженням міського старости,

ремонтно-будівельна контора відремонтувала будинок для

бібліотеки на розі вул. С. Петлюри та Бульварної, 26. Стелажі та

полиці для книгосховища перевезли із колишньої бібліотеки

педінституту. Більшовицьку літературу знову сховали під ключ в

окремій кімнаті.

30 липня. До Чернігова з інспекцією прибув представник

штабу Розенберга. Він відвідав бібліотеку, ознайомився з

роботою та, як було зазначено у звіті про діяльність за друге

півріччя 1942 р., «надав друковану та усну інструкцію підготовки

до ревізії та упорядкування книжкових фондів для видачі

літератури читачам». Після його відвідин бібліотекарі

переглянули літературу довідкового відділу, твори художньої

літератури російською мовою, частково літературознавчі

видання, а також книги, видані до 1917 р., 2 тис. з них було

відокремлено. За вказівками представника штабу Розенберга,

бібліотека замовила для таких книг штампи із написом «не

видавати».
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З вересня. За розпорядженням представника штабу

Розенберга видача читачам книжок проводилась лише з дозволу

СД.

Цього року. За постановою Управи Української книжкової

палати, бібліотека отримувала безкоштовний місцевий

обов'язковий примірник.

1943

На 25 січня. У Чернігові два книгосховища: міська

бібліотека з фондом 147890 томів та книгосховище у школі № 3 з

фондом 10786 примірників. Фонд міської бібліотеки вказується

орієнтовно, тому що частина його була ще не розібрана і

знаходилася у приміщенні церкви святого Михайла та боярина

його Федора, колишньої семінарії. Подальша доля тієї частини

фонду невідома.

13 липня. Рішенням Чернігівської міської управи

затверджено новий штат бібліотеки в кількості 8 працівників та

однієї учениці, а також удвічі збільшено заробітну плату.

15 липня. Відбулась церемонія урочистого відкриття

відремонтованої міської бібліотеки і читальні при ній на розі

вулиць Бульварної (Гамбурзької) та С. Петлюри за участі

представників німецької фельдкомендатури. Були присутні

воєнний радник д-р Кюстер та секретар управління Шатте, від

відділу пропаганди – зондерфюрер Мейєр-Вернер та

представники міської і районної управ.

Січень-вересень. С. Г. Баран-Бутович клопотався перед

головою Чернігівської міської управи П. П. Івановим про
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введення у бібліотеці посади учениці, кілька разів надсилав запит

начальнику біржі праці з проханням направляти на роботу в

бібліотеку на посаду учениць молодих дівчат. Учениці

отримували заробітну плату в розмірі 300 крб. на місяць.

Упродовж двох років діяльності в умовах окупаційного

режиму бібліотека передала міським школам, табору військово-

полонених кілька книжкових пересувок. За архівними докумен-

тами, полонені отримали 60 книжок російської та зарубіжної

класичної літератури, виданої до 1917 року. Чи дійсно книжки

потрапили до рук військовополонених достеменно з’ясувати не

вдалося.

Невідома доля 189 тис. книжок, зібраних за 2 роки окупації,

таємницю якої можливо відкривають спогади Раїси Павлівни

Товстухи-Новицької (1 893 року народження, закінчила

Ніжинську гімназію) про життя в окупованому німецько-

фашистськими загарбниками Чернігові: «Когда Красная Армия

была уже близко – немцы в библиотеку вкатили бочку с бензином

и подожгли. Библиотека погибла… Немцы, отступая, никого не

щадили. Удирая в сторону Бобровицы, стреляли в каждый

погреб».

28 вересня. Після звільнення міста на посаду тимчасово

виконуючої обов’язки директора обласної бібліотеки призначена

Ольга Петрівна Почтер, 1 907 року народження. Закінчила

Білоруський державний університет. До призначення на посаду

працювала в бібліотеці на посадах консультанта з художньої

літератури і бібліотекаря.

3 листопада. Виконком Чернігівської обласної ради

депутатів трудящих і бюро обкому ВКП(б)У прийняли постанову
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«Про поновлення роботи Чернігівської обласної бібліотеки

ім. В. Г. Короленка».

Листопад. Колектив бібліотеки налічував 7 бібліотечних

працівників. Окрім О. П. Почтер, працювали: Марія Миколаївна

Китайцева (індексатор), Раїса Павлівна Товстуха (старший

бібліотекар), Параска Мусіївна Богуш (каталогізатор), Надія

Костянтинівна Вальтер (секретар-машиністка), Степан Назаро-

вич Кисленко (завгосп-сторож), Параска Іллівна Кисленко

(прибиральниця-кур’єр).

Грудень. Бібліотека відновила діяльність. У перші тижні

фонд бібліотеки склав 5000 книжок, які надійшли зі складу та від

населення.

1 грудня. Видано наказ про розпорядок роботи бібліотеки:

початок роботи о 9 год., кінець о 17 год. 30 хв. з півгодинною

перервою на обід.

1944

30 березня. Бібліотека отримала приміщення у житловому

будинку на вул. Попудренка, 60 згідно постанови Виконкому

Чернігівської міської ради і наприкінці квітня відновила

обслуговування читачів.

19 травня. В.о. директора бібліотеки О. П. Почтер звільнена

з посади у зв’язку з поверненням із евакуації основного

працівника і переведена на посаду консультанта.

20 травня. Е. І. Віленська приступила до виконання

обов’язків директора бібліотеки після повернення з евакуації.

Цього року. Книжок налічується 63555 примірників, із

Держфонду отримано 18246 книжок, 1 5375 книжок – мовами
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братерських республік, але в Чернігові попит на ці книжки

невеликий. Серед населення зібрано 3824 примірників,

9479 примірників закуплено у приватних осіб, 9810 примірни-

ків – періодичні видання, які придбані за передплатою в міському

Союздруку.

Велику допомогу у збиранні книг серед населення надали

учнівські колективи шкіл Чернігова. Найкраще організували

збирання книжок учні школи № 4.

1945

31 грудня. Книжковий фонд складав 65 тис. примірників.

Оброблено близько 35 тис. примірників. Брошурний фонд –

3065 примірників.

Цього року. Бібліотека керувалася «Правилами

користування масовою бібліотекою», затвердженими головою

Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді

Народних Комісарів УРСР.

Структура бібліотеки складала: абонемент, читальний зал,

відділ обробки та комплектування, відділ каталогізації,

консультаційний та адміністративно-господарський відділ.

Абонемент відокремлено від читального залу.

У бібліотеці працювали 12 осіб, з них 6 бібліотечних

працівників. Кращими були: М. Т. Тарасевич – завідувач

читального залу; П. М. Богуш – завідувач відділу комплектування

та обробки.

Проведено 4 літературні вечори.

Постійних читачів-інвалідів війни – 85 чоловік.

Приміщення бібліотеки було відремонтоване до другої
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річниці визволення Чернігова від нацистських окупантів.

Бібліотека займала 75 кв. м, книгосховище – 30 кв. м, читальний

зал – 27 кв. м, абонемент – всього 5,5 кв. м. У читальному залі –

76 місць для читачів.

1946

Травень. За наказом № 22 обласного відділу культурно-

освітньої роботи від 25 травня 1946 року дитячу літературу

передано обласній бібліотеці для дітей та юнацтва.

15 серпня. Штат працівників бібліотеки: директор – 1 ,

завідувач абонементу – 1 , завідувач читального залу – 1 , старший

бібліотекар – 1 , бібліотекар – 3, завгосп – 1 , секретар – 1 ,

бухгалтер – 1 , прибиральниця – 1 , нічний вартовий – 1 .

Грудень. Відбувся вечір, присвячений пам’яті В. Г. Коро-

ленка.

Цього року. На підприємствах Чернігова та сільсько-

господарських артілей Чернігівського району організовано

95 пересувних бібліотек, які проводили просвітницьку роботу в

госпіталях та лікарні для інвалідів війни.

Відділ обробки надав методичну допомогу 29 районним та

міським бібліотекам. Каталогів бібліотека ще не мала.

Приміщення бібліотеки, яке складалося з 8 кімнат і двох

коридорів, капітально відремонтовано.

Укладено договір на змагання між Чернігівською обласною

бібліотекою ім. В. Г. Короленка та Сумською обласною

бібліотекою ім. Н. К. Крупської.
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1947

Червень. Для обслуговування читачів, які живуть у

віддалених і сільських місцевостях, організовано заочний

абонемент.

Липень. При абонементі виділено фонд літератури

іноземними мовами. Він складався з 1 300 книжок. Серед них –

унікальні видання французьких класиків, надруковані в ХVII –

ХVIII ст. Англійська та французька література широко

представлені творами В. Скотта, Ч. Діккенса, Д. Байрона,

О. Бальзака, Г. Флобера, А. Барбюса.

Вересень. Відновлено роботу методичного кабінету в складі

двох працівників. Завідувачем методичного кабінету з 1 вересня

призначена Єлизавета Олександрівна Горська. До кінця року

надано методичну допомогу 28 районним бібліотекам.

Цього року. На підприємствах організовані 52 масові заходи

з бібліографічними оглядами.

1948

21 вересня. Прийнято рішення виконкому Чернігівської

обласної ради депутатів трудящих № 2580 про виділення коштів

на проектно-кошторисні роботи для будівництва приміщення

обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка (нині в ньому

розміщується міська бібліотека ім. М. Коцюбинського).

28 листопада. Директор бібліотеки Е. І. Віленська

звільнена з посади. У подальшому працювала в бібліотеці школи

№ 8.
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Цього року. До Ради Міністрів УРСР направлено

клопотання про включення до народногосподарського плану

будівництва нового приміщення бібліотеки. У план 1949 р.

будівництво нового приміщення бібліотеки не включено.

Відбулася читацька конференція активу читачів «Про

збереження книжок». Протягом року організовано 10 літератур-

них вечорів.

Три книгоноші, які працювали на пересувках, за рік видали

3888 книг.

Для бібліотек міста та районних бібліотек складено

31 список рекомендованої літератури.

Книжковий фонд без брошур – 134053 примірники.

Загальна кількість читачів – 4290.

Читачів, які брали книги додому – 3246.

Відвідування – 57579.

Книговидача – 81391 .

Надійшло – 29591 примірник.

Вибуло – 410 примірників.

1949

Січень. Директором обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка

призначено Фруму Ісаївну Амчиславську (1921 року народження,

м. Чернігів). До початку Другої світової війни навчалася в

педагогічному інституті, заочно закінчила два курси

Московського бібліотечного інституту. З 5 серпня 1948 року

працювала завідувачем методкабінету бібліотеки ім. В. Г. Коро-

ленка.
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Вересень. Розпочала роботу бібліотека-автомобіль. Завдяки

їй надавалася практична допомога в роботі бібліотек-пересувок

Михайло-Коцюбинського, Березнянського, Тупичівського та

інших районів області. Бібліотека-автомобіль обмінювала книги

читачам 2 рази на місяць.

Цього року. Книжковий фонд становив 144349 примірників.

Фонди всіх сховищ впорядковані та розставлені за десятковою

класифікацією.

Проведено 9 літературних вечорів, присвячених знаменним

та ювілейним датам. Відбулось 6 читацьких конференцій.

1 5 активістів стали членами літературного гуртка. Проведено

80 бібліографічних оглядів.

1950

19 березня. У приміщенні обласного Будинку народної

творчості (вул. Коцюбинського, 7) відбулися урочисті збори з

нагоди 80-річчя бібліотеки. На зборах були присутні начальник

управління бібліотек Комітету у справах культосвітніх установ

при Раді Міністрів УРСР С. А. Комський, керівники міста та

області, працівники та читачі бібліотеки. З доповіддю про роботу

бібліотеки виступила директор Ф. І. Амчиславська.

Вересень. Читачами бібліотеки-автомобіля обласної

бібліотеки стали понад 500 осіб.

Цього року. Бібліотека відкрила міжбібліотечний абонемент

у державній бібліотеці СРСР ім. В. І. Леніна і в бібліотеці

Академії наук УРСР. Послугами МБА обласної бібліотеки

користувалися 42 районні та сільські бібліотеки.
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Послугами заочного абонемента користувалися понад

200 читачів.

У бібліотеці працював літературний гурток. На його

засіданнях обговорювалася творчість радянських письменників.

Керівник – активіст бібліотеки, викладач Чернігівського

педагогічного інституту М. А. Пейсахович

У бібліотеці є читацький систематичний, службовий

алфавітний та тематичний каталоги. Проведено ремонт.

Встановлено єдиний літературний день – неділя, коли

проводилися лекції, доповіді, літературні вечори, читацькі

конференції. Протягом року проведено 10 літературних вечорів.

На абонементі, в читальному залі, по радіо, на агітпунктах і

виборчих дільницях проведено 18 оглядів літератури.

При читальному залі сформовано читацький актив.

Фонд бібліотеки – 149556 примірників.

1951

5 серпня. Директор бібліотеки Ф. І. Амчиславська звільнена

з посади у зв’язку зі зміною місця проживання. Директором

бібліотеки призначено Миколу Дмитровича Даниленка

(11 .09.1 923, с. Недригайлів Сумської обл. – 07.07.1 976, Чернігів).

Закінчив Харківський бібліотечний інститут. Направлений на

роботу Комітетом у справах культурно-освітніх установ.

1 вересня. Методист Олександр Стапанович Клименко

призначений завідувачем методичного кабінету.

Цього року. Книжковий фонд складає 169439 примірників.

Кількість читачів – 11735.
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Користувачі бібліотеки через МБА користувалися фондами

Московської державної бібліотеки ім. В. І. Леніна та Київської

обласної бібліотеки ім. ВКП(б).

Пересувний відділ бібліотеки мав 42 постійно діючі

бібліотечки-пересувки. Із загальної кількості 29 працювали на

підприємствах та в установах Чернігова, 1 3 – у районах

Чернігівської області. Кращі пересувки: в обласному управлінні

сільського господарства та деревообробному комбінаті

ім. Шмідта.

Для покращення керівництва читанням на абонементі

виділено групи: самоосвітники, домашні господарки та робітнича

молодь.

Складено читацький систематичний, генеральний

алфавітний та топографічний каталоги. У систематичному

каталозі замінено старі роздільники.

Щовівторка працівниками бібліотеки проводяться

політінформації за газетними та журнальними матеріалами за

минулий тиждень.

1952

Цього року. Методичний кабінет свого приміщення не має.

Робочі місця методистів розташовані у передній кімнаті

пересувного відділу разом із бухгалтерією та машиністкою-

секретарем.

Методист М. О. Волков звільнений з роботи у зв’язку з

переведенням на посаду директора обласної бібліотеки для дітей

ім. М. Островського.
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Протягом року в бібліотеці бібліотечній справі навчалися

3 учні.

1953

Цього року. Складено 3 тематичні картотеки. Читачам

надано 740 письмових і усних довідок.

Склад кадрів бібліотеки: М. Д. Даниленко (директор з

1951 р.), О. С. Клименко (зав. методичним кабінетом з 1951 р.),

Г. О Добровольська (методист з 1953 р.), Д. П. Єдомаха (зав.

читальним залом з 1947 р.), А. Х. Жутовська (старший

бібліотекар з 1947 р.), М. Т. Тарасевич (бібліотекар з 1944 р.),

О. М. Летошко (бібліограф з 1949 р.), В. Т. Постолаті (зав.

абонементом з 1949 р.), А. М. Брусіна (бібліотекар з 1945 р.),

Л. О. Горська (бібліотекар з 1947 р.), З. Г. Радченко (бібліотекар з

1954 р.), О. Д. Рабінович (зав. відділом обробки і комплектування

з 1949 р.), П. М. Богуш (бібліотекар з 1943 р.), Е. М. Гуревич

(бібліотекар з 1947 р.), В. П. Маргуліс (зав. бібліотеки-автобуса з

1948 р.), З. Ф. Ковальова (бухгалтер з 1954 р.), Н. К. Вальтер

(секретар-машиністка з 1943 р.), П. А. Самохвалова (зав.

господарством з 1944 р.), І. О. Автуніч (шофер з 1949 р.),

О. Ф. Беляєва. (прибиральниця з 1954 р.), В. Ф. Лопаєва

(опалювач з 1954 р.), І. П. Кавера (вартовий з 1949 р.).

Пересувний відділ обслуговував бібліотеки-пересувки, які

знаходяться на підприємствах та в установах міста. На пересувки

міста видано 9006 примірників книг. Кращими бібліотеками-

пересувками в Чернігові були: ремзавод (зав. Т. Дорошенко),

облдрукарня (зав. Т. Сютикова), облпромспілка (зав.

Т. Лаєвський), взуттєва фабрика (зав. Т. Галенко) та інші.
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Фонд – 200613.

Читачі – 14604.

Загальна книговидача – 218101 .

1954

1 липня. У штаті бібліотеки разом з технічним персоналом

23 штатні одиниці. Бібліотека має учнів, які під керівництвом

завідувачів відділами проходять навчання за програмою,

затвердженою Міністерством культури.

Цього року. Відвідування читального залу становило

25297 читачів, абонемент обслужив 4573 читачі, яким видано

121773 книги.

Читачів абонемента почали обслуговувати за групами:

1 ) робітнича та учнівська молодь налічувала 2001 читача, за

якість обслуговування яких відповідала бібліотекар

Є. О. Горська; 2) робітники, службовці та домашні господарки, з

якими працювала бібліотекар З. Г. Радченко.

Читальний зал бібліотеки розрахований лише на 20 місць.

Робоче місце бібліографа також знаходилось у читальному залі.

Послугами МБА користувались 26 бібліотек області, в тому

числі 2 сільські.

Спецфонд налічує майже 3000 примірників.

Пересувний фонд бібліотеки-автомобіля налічував близько

30000 примірників книг. Через відсутність місця у книгосховищі

журнальний фонд і частина брошур (бл. 50000 прим.) зберігалися

на тимчасових стелажах в гаражі бібліотеки. Крім того, 2 кімнати

в центрі книгосховища виділені під квартиру завідуючого

господарством бібліотеки.
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Відділ обробки склав алфавітну картотеку назв художньої

літератури.

По обласному радіо протягом року прозвучало 14 бібліо-

графічних оглядів літератури.

Прийнято рішення про бібліотечне обслуговування

трудящих в місцях їх відпочинку двічі на тиждень (в літній

період).

1955

30 березня. З метою поліпшення організації методичної

допомоги видано наказ «Про прикріплення кваліфікованих

працівників відповідальними за стан роботи районним і міським

бібліотекам області».

Цього року. Фонд налічував 214439 примірників. Працює

22 книгопересувки.

На відзнаку 85-річчя створення бібліотеки в Чернігівському

міському Будинку культури відбувся урочистий вечір. З

доповіддю про шлях, пройдений бібліотекою, виступив директор

М. Д. Даниленко.

На посаду методиста з обласної бібліотеки для дітей та

юнацтва ім. Островського переведений М. О. Волков.

Упорядковано обмінний фонд: застарілі видання списані,

змінився порядок розстановки книг (алфавітно-систематичний),

написані інформаційні листи про наявність книг у фонді.

Три учні, які навчалися бібліотечній справі, закінчили

навчання і направлені на роботу в райони області.
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1956

Цього року. Придбано 18976 книг. Обслужено 6200 читачів.

По радіо проведено 10 бібліографічних оглядів.

Наприкінці року було проведено збори читачів, на яких

обрано бібліотечну раду та проведено перше її засідання.

З посади завідуючої відділом обробки та комплектування за

станом здоров’я звільнилася О. Д. Рабінович, на її місце

призначена Н. М. Глєбова

Розпочата робота над створенням систематичного каталогу

на основі нової схеми десяткової класифікації.

В обласній газеті «Деснянська правда» надруковано два

рекомендаційні списки «Нові книги на допомогу садоводу» та

«Що читати про виховання».

Проведено 5 п’ятиденних семінарів для бібліотекарів

області, 11 8 бібліотек отримали методичну допомогу на місцях.

Видано 8 назв методичних і бібліографічних матеріалів.

1957

Цього року. Бібліотека провела значну роботу з

впорядкування книжкового фонду. Він поповнився на 19680 при-

мірників.

За рік були обслужені 5664 читачі, яким видано 172451 при-

мірник.

Проведено 5 літературних вечорів. Підготовлено 7 методич-

них і бібліографічних видань.

Проводився капітальний ремонт приміщення бібліотеки.
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1958

Цього року. Бібліотека придбала апарат для читання

мікрофільмів, що сприяло покращенню обслуговування читачів.

Проведений літературно-художній вечір, присвячений

конференції письменників країн Азії і Африки, на який були

запрошені студенти з Демократичної Республіки В’єтнам.

1959

28 червня. На абонементі організований частковий

відкритий доступ до книжкових фондів.

24 жовтня. Директором бібліотеки призначено Пилипа

Омеляновича Гученка (05.07.1 916, с. Нижній Іржавець,

Полтавська обл. – 20.07. 2008 м. Чернігів). Закінчив

Ленінградський університет. М. Д. Даниленко переведений на

посаду методиста. Опісля працював головним бібліотекарем по

координації, директором обласної бібліотеки для дітей.

Цього року. На Валу в будівлі колишнього Малоросійського

Колегіуму (вул. Горького, 1 ) розміщений читальний зал

бібліотеки з фондом 130 тис. прим. (площею 390 кв.м.).

Абонемент, відділ комплектування і обробки, методкабінет,

канцелярія залишилися у приміщенні на вул. Попудренка,

60 площею 244 кв.м.

Фонд бібліотеки поповнився 22199 примірниками книг.

За рік проведено 7 читацьких конференцій, 7 літературних

вечорів, якими охоплено 2550 чоловік.

У районі гуртожитків будівельників капронового комбінату,

ТЕЦ та інших новобудов, де відсутні стаціонарні бібліотеки,
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працівниками абонемента були відкриті пункти видачі книг, які

обслуговували понад 500 читачів – робітників та інженерно-

технічних працівників.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР «Про

використання книжкових фондів бібліотек» для безоплатної

передачі до бібліотек інших систем літератури, що не

використовується в бібліотеці ім. В. Г. Короленка, створено

обмінний фонд. З основного до обмінного фонду передано

1485 книжок. Складено каталог обмінного фонду.

1960

10 травня. Наказом Міністерства культури УРСР від

6 травня 1960 р. відмінено збирання заставних сум, які збирались

у бібліотеці з різних категорій трудящих для одержання

бібліотечних книг.

Цього року. Проведено 10 літературних, тематичних

вечорів і 6 читацьких конференцій, на яких були присутні

3140 чоловік.

Змінено графік роботи абонемента. Він став працювати з

11 -00 год. до 21 -00 год.

У читальному залі бібліотеки організований історико-

меморіальний куточок «Архітектурні пам’ятки Чернігова».

Проведений переоблік фонду бібліотеки.

На базі Республіканської бібліотеки ім. КПРС відбувся

міжобласний семінар завідувачів районних і міських бібліотек

Чернігівської і Київської областей. Видано 13 методичних і

бібліографічних матеріалів. Надана допомога 148 бібліотекам

області.
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1961

16 січня. Борис Юхимович Жинжеров призначений

завідувачем відділу абонемента.

Цього року. У міському парку на Валу працівниками

читального залу проведене «Свято книги», день відпочинку

членів бригад комуністичної праці та ударників з виїздом за

околиці міста на пароплаві по Десні.

Протягом року. Придбано 21937 примірників книг.

1962

17-20 травня. Відрядження директора бібліотеки

П. О. Гученка до Києва в Український державний інститут

проектування міст «Діпроміст» з питання прискорення

виготовлення робочої технічної документації для будівництва

нового приміщення бібліотеки.

16 вересня. На посаду завідувача відділу обробки та

комлектування призначено В. Т. Постолаті замість т.в.о.

Е. М. Гуревич, яку переведено на посаду старшого бібліотекаря.

Головним бібліотекарем по координації призначено

М. Д. Даниленка.

Цього року. Значна увага приділяється методичній роботі. З

метою надання методичної допомоги, узагальнення досвіду

роботи та перевірок працівники методкабінету, відділу обробки

та комлектування, бібліографи виїжджали в Бобровицький,

Ічнянський, Городнянський, Ріпкинський, Козелецький та ін.

райони.
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1963

26-30 червня. На базі бібліотек м. Прилуки проведено

обласний семінар завідуючих абонементами районних і міських

бібліотек.

12-14 вересня. На базі Ніжинської міської бібліотеки

відбувся обласний семінар завідуючих читальними залами

районних та міських бібліотек.

Цього року. Розпочато роботу зі створення нотно-музичного

відділу бібліотеки. На початковому етапі передбачено його

створення у вигляді сектору при абонементі.

До фондів бібліотеки почали надходити спецвиди технічної

документації (патенти).

З метою кращого вивчення фахового складу читачів

розпочато створення картотеки професій (виробничого профілю

читачів).

Книжковий фонд – 302000.

Читачі — 8286.

Штат — 22 бібліотечних працівники.

1964

12 лютого. Постановою виконкому Чернігівської обласної

(промислової) ради депутатів трудящих читальний зал бібліотеки

переміщений до приміщення Єлецького монастиря.

Березень. До 150-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

проведено Шевченківські читання, якими було охоплено понад

500 читачів.



62

Квітень. Нотно-музичний сектор абонемента розпочав

обслуговування користувачів. Створено читацькі алфавітний і

систематичний каталоги нот, картотеку назв нотних видань.

6-7 червня. На базі Менської районної бібліотеки проведено

обласний семінар методистів районних і міських бібліотек .

16-20 червня. На базі Чорнобильської районної бібліотеки

Київської області відбувся Міжобласний семінар завідуючих

читальними залами районних і міських бібліотек Київської та

Чернігівської областей.

8 вересня. Наказом № 40 «Про організацію нормування

бібліотечних процесів» започатковано використання норм праці

при плануванні і звітуванні про роботу.

26-30 вересня. На базі Щорської районної бібліотеки

відбувся обласний семінар завідуючих абонементами районних і

міських бібліотек.

Цього року. Розпочато роботу зі створення службової

частини систематичного каталогу.

Книжковий фонд — 334600.

Читачі — 8318.

Книговидача — 202200.

Відвідування — 82000.

Штат — 22 бібліотечних працівники.

1965

1 січня. При читальному залі бібліотеки розпочав роботу

сектор патентів.
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28-30 травня. На базі Прилуцьких районної та міської

бібліотек відбувся міжобласний семінар методистів районних

бібліотек Київської та Чернігівської областей.

1-4 червня. Міжрайонний семінар завідуючих опорними

бібліотеками Чернігівського, Ріпкинського та Городнянського

районів на базі Слабинської сільської бібліотеки Чернігівського

району.

24-27 грудня. Проведено обласний семінар завідуючих

районними та міськими бібліотеками області на базі

Бобровицької районної бібліотеки.

Цього року в бібліографічній та методичній діяльності

обласної бібліотеки з’явились елементи наукової та дослідної

роботи. У річному плані виділено окремий розділ – науково-

дослідна робота. Складений перспективний план науково-

дослідної роботи на 1966-1970 рр.

На кінець року фонд спецвидів технічної документації

нараховує 14600 описів вітчизняних винаходів. Послугами

патентного сектору скористався 181 читач.

Книжковий фонд — 355600.

Читачі — 9034.

Книговидача — 234600.

Книжкові виставки — 177.

Читацькі конференції — 6.

Штат — 24 бібліотечних працівники.
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1966

Січень. Згідно наказу Міністра культури УРСР № 5-н від

26 січня 1966 р. «Про заходи поліпшення діяльності обласних

бібліотек Української РСР» затверджено «Типовий статут

обласної бібліотеки» та «Примірну структуру обласної

бібліотеки». Відповідно до цих документів бібліотека отримала

статус державної обласної наукової бібліотеки універсального

профілю.

Лютий. Згідно наказу № 12 від 15 лютого Чернігівського

обласного управління культури на нововведену посаду

заступника директора з наукової роботи з 1 лютого призначено

Олександра Степановича Клименка, який до цього працював

завідувачем науково-методичного відділу.

На посаду завідувача науково-методичного відділу

призначена методист Оксана Яківна Неволько.

28 квітня. Облвиконкомом затверджено новий Статут

бібліотеки.

14 червня. Наказом № 41 створено науково-методичну раду

бібліотеки та затверджено її склад.

4-7 серпня. На базі Ріпкинської районної бібліотеки

проведено обласний семінар працівників абонементів з питань

керівництва читанням.

28-29 жовтня. На Всесоюзній нараді працівників місцевої

промисловості, яка проходила у селищі Замглай Ріпкинського

району, організовано колективний перегляд патентно-технічної

літератури.

14-15 грудня. Відбулася науково-практична конференція

бібліотечних працівників, присвячена пропаганді творів

В. І. Леніна.
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Цього року. Разом з Київською філією Харківського

інституту культури бібліотекою проведено дослідження

«Централізація керівництва бібліотечною справою і координація

комплектування бібліотек з метою поліпшення бібліотечного

обслуговування в умовах міста Чернігова». Підсумки

дослідження узагальнені в публікації «Централізація масових

бібліотек в умовах міста» (на матеріалах м.Чернігова) та пізніше

надруковані у збірнику статей «Книга, читач, сучасність»,

Харків, 1 971 рік.

Видано матеріали з досвіду роботи: «Організація

атеїстичного виховання читачів у бібліотеках Щорського

району», «Книгу – кожному виробничнику» (з досвіду роботи

Калюжинської сільської бібліотеки Срібнянського району),

«Використання книжкових фондів у Хибалівській сільській

бібліотеці Куликівського району», «Робота кімнати для юнацтва»

(з досвіду роботи Новгород-Сіверської міської бібліотеки),

«Сільськогосподарську книгу – на село» (з досвіду

обслуговування сільських читачів по МБА і ЗА в Козелецькій

районній бібліотеці).

Книжковий фонд — 380000.

Читачі — 9582.

Книговидача — 242500.

Відвідування — 77400.

Книжкові виставки — 135.

Штат — 25 бібліотечні працівники.

Читацькі конференції — 5.
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1967

Січень-липень. В читальному залі бібліотеки щомісячно

проходили читання, присвячені 50-річчю Радянської влади та

100-річчю від дня народження В. І. Леніна.

1 березня. Майя Марківна Статнікова призначена на посаду

завідувача новоствореного відділу обслуговування працівників

сільського господарства.

Цього року. На виконання наказів Міністерства культури

УРСР № 28 від 08.02.1 967 р. «Про стан і заходи щодо

поліпшення роботи бібліотек республіки на допомогу авторським

колективам і редакційним колегіям у написанні 26-томної історії

міст і сіл Української РСР» та № 17 обласного управління

культури від 18.02.1 967 р. створена картотека «Історія міст і сіл

Чернігівщини». Для зведеної картотеки Державної історичної

бібліотеки продубльовано 1468 карток.

Патентний сектор бібліотеки на підприємствах Ніжинської

промислової зони презентував 15 тис. спецвидів технічної

літератури.

Розпочато ведення алфавітного каталогу грамзаписів.

Проведено обласний зліт переможців всесоюзного

громадського огляду бібліотек, присвяченого 50-річчю

Радянської влади, та наукову конференцію: «Розвиток

бібліотечної справи в області за 50 років»

Проведено обласні семінари: методистів на базі Ічнянської

районної бібліотеки, з пропаганди атеїстичної літератури на базі

Любецької бібліотеки Ріпкинського району та працівників

абонементів районних і міських бібліотек із керівництва

читанням.

Книжковий фонд — 415910.
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Читачі — 8318.

Книговидача — 242778.

Відвідування — 82000.

Придбано літератури – 37145.

Штат — 27 бібліотечних працівників.

1968

21 грудня. Завідувачем відділу обслуговування працівників

сільського господарства призначена Віра Іванівна Ступак.

Цього року. Відбулася зустріч читачів із відомим

письменником, автором книги «Через терни до зірок» Іваном

Цюпою.

На базі Вересоцької сільської бібліотеки Куликівського

району проведений обласний семінар завідуючих сільськими

бібліотеками.

Підготовлено до друку анотований бібліографічний

покажчик «Чернігівщина соціалістична».

Видано матеріали з досвіду роботи бібліотек: «Ленін – наш

прапор» (з досвіду роботи Ніжинської міської бібліотеки до

100-річчя від дня народження В. І. Леніна), «Сила

інтернаціоналізму і дружби народів» (з досвіду роботи

Остерської зональної бібліотеки), «Вивчення інтересів читачів» (з

досвіду роботи Менської районної бібліотеки), «Інформаційно –

масова робота Тупичівської сільської бібліотеки Городнянського

району по підготовці до 100-річчя від дня народження

В. І. Леніна».
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Створено групу з 15 працівників бібліотек м. Чернігова, яка

працювала з авторами нарисів книги «Історія міст і сіл УРСР.

Чернігівська область». Групу очолив заступник директора з

наукової роботи О. С. Клименко.

Придбано нову автобібліотеку «Кубань».

Книжковий фонд – 452550.

Читачі – 8891 .

Книговидача – 252585.

Відвідування – 83571 .

Штат – 28 бібліотечних працівників.

Придбано літератури – 40835.

1969

18 червня. Наказом № 38 заступника директора з наукової

роботи О. С. Клименка звільнено з посади у зв’язку з

переведенням до республіканської бібліотеки ім. КПРС на

посаду завідувача науково-методичного відділу.

22 серпня. На посаду заступника директора з наукової

роботи призначений Дмитро Павлович Єдомаха.

1 грудня. Започатковано проведення щомісячних теоретич-

них занять з підвищення кваліфікації працівників бібліотеки.

Цього року. Бібліотека взяла участь у Всесоюзному

громадському огляді бібліотек, присвяченому 100-річчю від дня

народження В. І. Леніна, Всесоюзній читацькій конференції

«Заповітам Леніна вірні», Республіканській читацькій

конференції «Ленін і Україна» та республіканському огляді

методичної роботи.
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Протягом року в читальному залі бібліотеки проходили

читання до 100-річчя від Дня народження В. І. Леніна.

Типографським способом видано рекомендаційний

покажчик «Ленін і Чернігівщина».

Рада обласного управління культури розглянула питання

«Про стан організаційно-методичної роботи обласної бібліотеки

ім. В. Г. Короленка».

На базі Городнянської районної бібліотеки проведено

науково-практичну конференцію бібліотечних працівників з

керівництва читанням; на базі Щорської районної бібліотеки –

обласний семінар завідувачів районними, міськими та

зональними бібліотеками з питань організації роботи до 100-річчя

від дня народження В. І. Леніна.

Узагальнено досвід роботи Бобровицької районної

бібліотеки «Інформаційна робота на допомогу працівникам

сільського господарства».

Проведений поточний ремонт приміщень абонемента

бібліотеки на вул. Попудренка, 60 та приміщень читального залу

на вул. Пролетарська, 1 .

Придбано електрографічну репродукційну установку

ЕРА-М.

Книжковий фонд – 487343.

Читачі – 8931 .

Книговидача – 234380.

Відвідування – 77565.

Придбано літератури – 40871 .

Виставок літератури – 100.

Літературних вечорів – 11 .

Читацьких конференцій – 7.

Штат – 29 бібліотечних працівників.
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1970

2 січня. Завідувачем науково-методичного відділу призначе-

на Любов Василівна Феофілова.

16 березня. Завідувачем відділу обслуговування працівників

сільського господарства призначено Т. А. Сокальську

26 листопада. Завідувачем відділу обслуговування праців-

ників сільського господарства призначено Г. В. Камлаченко.

Цього року. Відділ комплектування літератури придбав

37 примірників цінних дореволюційних книг, серед яких

«Статистика землеволодіння 1905 року» та «Остерский

уезд 1881» М. Н. Александровича та ін.

За рік було здійснено 20 виїздів бібліобуса з метою

проведення Днів технічної інформації, Тижнів пропаганди

технічної книги на підприємства Чернігівської, Прилуцької та

Ніжинської промислових зон.

Розпочато експеримент згідно «Зведеного плану науково-

дослідної та науково-методичної роботи бібліотеки УРСР на

1971 -1975 рр.» з теми: «Обласна бібліотека і науково-технічна

інформація».

Видано бібліографічний покажчик літератури: «Зірки

немеркнучої слави» (про Героїв Радянського Союзу, імена яких

пов'язані з Чернігівщиною).

Книжковий фонд – 527933.

Читачі – 9600.

Книговидача – 237504.

Кількість абонентів МБА – 203, котрим було надано

528 книг.

Надійшло – 45854 прим.



71

1971

25 лютого. Завідувачем бібліографічного відділу призначена

О. Я. Неволько.

Цього року. Відбулася читацька конференція шанувальників

журналу «Дніпро», на якій були присутні письменники

Б. Олійник, Б. Комар, В. Лігостов, П. Загребельний.

Створено зведений каталог краєзнавчої літератури, який

розкриває не лише фонд бібліотеки ім. В. Г. Короленка, а й фонди

інших бібліотек країни. У ньому зібрано 21652 описи книг, статей

та матеріалів із статистичних видань дореволюційного і

радянського періоду.

За рік здійснено 56 виїздів до бібліотек області, методичну

допомогу отримали 274 бібліотеки області. Працівники

бібліотеки взяли участь у проведенні 10 семінарських занять у

районних та міських бібліотеках. Проведено 29 занять шкіл

передового досвіду.

Книжковий фонд – 567488.

Читачі – 9751 .

Книговидача – 244823.

Відвідування – 79295.

Штат – 36 бібліотечних працівників.

1972

14-16 червня. Проведено перший міжреспубліканський

семінар завідуючих районними бібліотеками Брянської,

Гомельської та Чернігівської областей на базі Семенівської

районної бібліотеки.
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Цього року. Згідно наказу № 38 від 30 травня у другому

півріччі відкрито новостворений відділ літератури іноземними

мовами, в якому зібрано 5246 примірників книг. У відділі

створено довідковий апарат: систематичний і алфавітний

каталоги та ряд картотек.

У створеному зведеному каталозі краєзнавчої літератури

зібрано близько 28 тис. бібліографічних записів. Зібрані

матеріали сприяли написанню тому «Чернігівська область» із

серії видань «Історії міст і сіл Української РСР». Підготовлений

до друку матеріал був вдруге звірений та укладені допоміжні

бібліографічні матеріали до окремих розділів тому.

Започатковано видання бібліографічного покажчика

«Література про Чернігівську область на.. . рік». Перший випуск –

за 1970 рік.

Здійснено 63 виїзди до бібліотек області, в результаті чого

обстежено роботу 210 бібліотек. Проведено 39 занять у районних

школах передового досвіду.

Книжковий фонд – 597333.

Читачі – 10191 .

Книговидача – 311230.

Відвідування – 80598.

Через МБА одержано – 313 книг.

Штат – 41 бібліотечний працівник.

1973

2 січня. Завідувачем відділу літератури іноземними мовами

призначено Інну Юріївну Матяш.
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1 серпня. Завідувачем відділу обслуговування працівників

сільського господарства призначена Волох (Іванцова) Ганна

Григорівна.

Цього року. У відділі літератури іноземними мовами була

розпочата робота із знавцями англійської мови, яка передувала

створенню клубу «Спікерз».

Типографським способом видано рекомендаційний покаж-

чик літератури «Ними пишається наш край Поліський».

Здійснено 65 виїздів до бібліотек області, обстежено роботу

267 бібліотек.

Книжковий фонд – 651942.

Читачі – 10600.

Книговидача – 327199.

Відвідування – 84517.

Кількість абонентів МБА – 470, виконано 4713 замовлень.

Штат – 46 бібліотечних працівників.

1974

Січень. Постановою бюро обкому КП України № Б-88/16

від 07.01 .74 року адміністративне приміщення обкому партії

передано обласній бібліотеці ім. В. Г. Короленка на

вул. Леніна, 41 (нині просп. Миру). Корисна площа приміщення –

2837 кв. м., робоча площа – 1334 кв. м. За короткий термін з

10 січня по 13 квітня з приміщення на вул Попудренка,

60 перевезено 331590 примірників книг, встановлені стелажі,

створено підсобні фонди відділів, центральне книгосховище,

довідковий апарат бібліотеки.
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Впродовж семи років у правій частині першого поверху і

підвальному приміщенні розміщався партійний архів обкому

партії. Значна кількість газет та інших періодичних видань

минулих років та книжковий фонд залишались на території

Єлецького монастиря. На замовлення читачів вони доставлялися

до бібліотеки бібліобусом. Пізніше фонди були об’єднані.

13 квітня. Бібліотека відкрилась для користувачів. У новій

структурі передбачено 9 галузевих відділів з підсобними

фондами, зокрема нові – відділ технічної літератури з сектором

патентів, відділ мистецтв, відділ зберігання фондів, сектор

зведеного статистичного обліку, реєстрації читачів.

23 липня. На посаду завідувача відділу технічної літератури

призначено Анну Хоновну Жутовську, а на посаду завідувача

відділу мистецтв – Олександру Михайлівну Толкачову.

Вересень. Розпочалася робота зі створення читацького

алфавітного каталогу.

18 листопада. Рішенням Чернігівської обласної ради

депутатів трудящих № 515 прийнято перспективний план

централізації мережі державних масових бібліотек області,

розроблений фахівцями бібліотеки на основі ретельного аналізу

існуючого стану та перспектив розвитку бібліотек області.

Планом передбачено переведення всіх державних масових

бібліотек на централізовану систему за адміністративно-

територіальним принципом у термін з 1975 по 1980 рр.

20 грудня. Створена робоча група з централізації в складі

11 провідних фахівців бібліотеки.

Цього року. На абонементі організувано відкритий доступ

до книжкових фондів приблизно на 5-6 тис. примірників.
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При відділі технічної літератури постійно працює

консультаційний пункт Всесоюзного товариства винахідників і

раціоналізаторів.

Бібліотека взяла участь у республіканському огляді роботи

бібліотек з інтернаціонального і патріотичного виховання та

обласному огляді «Бібліотеки – виробництву».

Створено клуб «Краєзнавець» на основі засідань

краєзнавчих п’ятниць 1972-1973 рр.

Підготовлено та видано 7 методично-бібліографічних

матеріалів. Здійснено 75 виїздів з методичною допомогою на

місця. Підготовлено і проведено науково-практичну конферен-

цію, 6 обласних семінарів. Працівники бібліотеки взяли участь у

проведенні 1 3 районних постійнодіючих семінарів та занять

школи передового досвіду.

Фонд – 705468.

Читачі – 11840.

Книговидача – 354916.

Відвідувань – 62546.

Штат – 59 бібліотечних працівників.

1975

12 листопада. Створено комісію для прийняття читацького

алфавітного каталогу.

Цього року. Розпочало роботу любительське об’єднання

користувачів відділу мистецтва «Світ прекрасного».

Підготовлено та видано 17 методичних і бібліографічних

матеріалів; здійснено 87 виїздів, відвідано 323 бібліотеки.
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Підготовлено та проведено 5 обласних семінарів-

практикумів, 2 науково-практичні конференції.

Фонд – 768826.

Читачі – 16156.

Книговидача – 557486.

Відвідування – 107730.

Кількість абонентів МБА – 500, виконано 2994 замовлення.

Штат – 65 бібліотечних працівників.

1976

28 січня. На посаду завідувача відділу міського абонемента

призначена Лариса Іванівна Малікова.

16 серпня. На посаду завідувача відділу обробки і організа-

ції каталогів призначена Ніла Миколаївна Волкова.

2 вересня. Указом Президії Верховної ради УРСР директору

бібліотеки П. О. Гученку присвоєно звання «Заслужений

працівник культури УРСР».

10-19 листопада. На виконання наказу Міністерства

культури бригадою працівників відділу бібліотек Міністерства та

республіканських бібліотек здійснювалася комплексна перевірка

діяльності ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

Цього року. Проведено: 4 обласні семінари-практикуми.

Видано 15 методичних та бібліографічних матеріалів. Здійснено

82 виїзди на місця, відвідано 348 бібліотек області.

Фонд – 819786.

Читачі – 17463.

Книговидача – 601735.
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Відвідувань – 118474.

Абонентів МБА – 758.

1977

12 січня. На засіданні головного комітету Міністерства

культури України розглянуто питання роботи бібліотек

Чернігівської області.

28 березня. Бібліотеці 100 років.

Квітень. У зв’язку зі святкуванням 100-річчя від дня

заснування видано буклет про бібліотеку.

28 квітня. За активну роботу з пропаганди радянської науки

і культури та у зв’язку зі сторіччям із дня заснування бібліотека

нагороджена Почесною Грамотою Президії Верховної Ради

Української РСР.

17 травня. В обласній філармонії відбулися урочисті збори

колективу та користувачів бібліотеки з нагоди 100-річчя від дня

заснування бібліотеки. На зборах була присутня начальник

відділу бібліотек Міністерства культури УРСР З. А. Печенізька.

13 липня. Прийнято рішення ради при дирекції про

створення читацького алфавітного каталогу періодичних видань.

Грудень. Встановлено дружні стосунки з Державною

науковою бібліотекою м. Градець-Кралово (Чехія).

Цього року. Державна республіканська бібліотека ім. КПРС

та Державна історична бібліотека УРСР узагальнили і видали

досвід роботи «Краєзнавча робота бібліотек Чернігівщини до

60-річчя Великого Жовтня».
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Проведено 29 читацьких конференцій, читань, літературних

і літературно-музичних вечорів. Підговлено та видано 25 мето-

дичних та бібліографічних матеріалів, проведено 9 семінарів та

нарад. Здійснено 90 виїздів на місця, відвідано 355 бібліотек

області.

Фонд – 875817.

Читачі – 20044.

Відвідування – 124716.

1978

22 лютого. Директор бібліотеки Пилип Омелянович Гученко

звільнений з посади у зв’язку з виходом на пенсію.

23 лютого. Директором бібліотеки призначений Лесь

Іванович Мазур (30.07.1 925, с. Насташці Рокитнянського р-ну

Київської обл. – 11 .04.1 995, Чернігів). Закінчив факультет

журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шев-

ченка.

Цього року. Розроблено «Положення про сектор обмінно-

резервного фонду» та «Інструкцію про прийом друкованих

видань до сектору обмінно-резервного фонду».

Здійснено фарбування покрівлі приміщення бібліотеки.

Видано 15 назв методичних та бібліографічних матеріалів.

Організовано та проведено 9 семінарів та нарад. Здійснено

95 виїздів на місця з методичною допомогою. Всього відвідали

360 бібліотек області.

Фонд – 942046.

Читачів – 21107.
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Книговидача – 599629.

Відвідувань – 129229.

Одержано літератури по МБА з інших бібліотек –

750 примірників.

1979

26 лютого – 1 березня. Відбувся республіканський

зональний семінар-практикум директорів новостворених ЦБС

України на базі Бобровицької ЦБС «Досвід централізації

державних масових бібліотек республіки і проблеми дальшого

піднесення ефективності бібліотечного обслуговування

населення». Підготовку бази для проведення семінару здійснили

провідні фахівці обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка. На

семінарі були присутні начальник відділу бібліотек Міністерства

культури З. А. Печенізька, начальник Головної бібліотечної

інспекції В. Д. Матвійчук, завідувач науково-методичного відділу

Республіканської бібліотеки імені КПРС О. С. Клименко. Участь

у підготовці і проведенні взяли директор обласної бібліотеки

ім. В. Г. Короленка Л. І. Мазур, завідувач НМВ Л. В. Феофілова,

головний бібліотекар з координації Ю. М. Самойленко.

3-й квартал. Створено самостійний структурний підрозділ

бібліотеки – сектор обмінно-резервного фонду. Його керівником

призначена старший бібліотекар Г. Г. Іванцова.

Вересень. Для аргументування і визначення розмірів нової

заробітної плати встановленої наказом Міністерства культури

України «Про підвищення заробітної плати працівникам

культурно-освітніх закладів» створена відповідна комісія.
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1 грудня. Бібліотека віднесена до другої групи оплати праці

та встановлено нові ставки оплати праці бібліотечним

працівникам.

Цього року. Фонд бібліотеки збільшився на 66714 примір-

ників всіх видів і типів видань. Оновлено «Зведений план

координації комплектування фондів бібліотек міста» з

урахуванням роботи наукових бібліотек і координації придбання

наукової літератури.

Розпочата підготовча робота зі створення клубу молодих

раціоналізаторів «Евріка», розроблено статут і програму.

Відбулася обласна науково-практична конференція «НОП у

бібліотеках ЦБС» Видано 13 методичних і бібліографічних

матеріалів. Проведено 8 обласних семінарів та нарад. Здійснено

91 виїзд на місця, відвідано 282 бібліотеки області.

Фонд – 1008750.

Читачі – 23540.

Книговидача – 617160.

Відвідувань – 134074.

1980

Січень-квітень. З нагоди 110-ї річниці від дня народження

В. І. Леніна спільно з обкомом комсомолу проведено цикл

Ленінських читань, взято участь у огляді-конкурсі бібліотек,

Всесоюзній та Республіканській читацьких конференціях. У

циклі виставок представлено біля 600 документів.

Квітень. Введено в експлуатацію новий бібліобус «Кубань».
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1 липня. Завідувачем відділу обслуговування працівників

сільського господарства призначена Марія Яківна Мостова.

20 серпня. Наказом № 114-А впорядковано організацію

роботи з очищення фонду від застарілої, непрофільної і

маловикористовуваної літератури та створена комісія з її

передачі до обласного обмінного фонду.

22 жовтня. Розроблено і затверджено «Перспективний план

розвитку бібліотеки ім. В. Г. Короленка на 1981 -1985 рр».

Цього року. Закінчено централізацію мережі бібліотек

системи Міністерства культури.

Розроблено «Перспективний план впровадження ББК в

практику роботи масових бібліотек Чернігівської області на

1981 -1985 рр.», «Єдиний профіль комплектування бібліотечного

фонду» та «Положення про систему фондів».

Продовжувалася робота з допомоги обласній редколегії та

колективу авторів російськомовного тому «История городов и сел

Украинской ССР. Черниговская область», проведена звірка

науково-допоміжного апарату.

Бібліотека взяла участь у дослідженні «Оптимізація

довідково-інформаційного забезпечення вчених і спеціалістів

сільського господарства УРСР».

Відбулися дві науково-практичні конференції. За рік

оформлено 322 виставки літератури, проведено 50 масових

заходів, 54 Дні інформації, 1 4 Днів спеціаліста, 8 Днів

бібліографії. Видано 15 назв методико-бібліграфічних матеріалів,

проведено 7 семінарів і занять шкіл передового досвіду. За рік

здійснено 80 відряджень на місця, відвідано 300 бібліотек.

Фонд – 1079396.

Користувачі – 23706.
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Книговидача – 626680.

Відвідування – 131660.

Абонентів МБА – 711 , яким видано 8394 документи.

Штат – 72 бібліотечних працівники.

1981

3 січня. На посаду завідувача новоствореного сектору

інформації з питань культури і мистецтва призначена Ольга

Іванівна Набок.

На посаду старшого бібліотекаря, в.о. завідувача кабінету

краєзнавства, призначена Людмила Валентинівна Студьонова.

1 лютого. На посаду завідувача сектору зведеного

статистичного обліку, реєстрації читачів і контролю призначена

Ольга Петрівна Власенко.

20 травня. Наказом управління культури облвиконкому

№ 58 заступником директора з наукової роботи призначений

Петро Васильович Грищенко.

Завідувачем відділу обслуговування призначена Валентина

Вікторівна Зелінська.

14 вересня. Створено комісію для перерахування

журнального та газетного фондів відповідно до нового

ГОСТу 7.20-80.

27 жовтня. Відбулося посвячення у бібліотекарі нових

працівників – випускників Київського та Харківського інститутів

культури Світлани Лисенко (С. В. Фісенко), Галини Конопацької,

Тетяни Добродій (Т. М. Коваленко), Валентини Процько

(В. К. Куценко), Катерини Ткачик (К. О. Ходарченко) та
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вшанування ветеранів бібліотечної справи О. М. Летошко,

Е. М. Гуревич та Б. Ю. Жинжерова.

Листопад. Сектором інформації з питань культури

розпочато випуск щомісячної «Хроніки культурного життя

області».

Цього року. Створено робочі групи із запровадження ББК у

практику роботи бібліотек області. Закінчено редагування

каталогу нот.

Протягом року влаштовано 335 виставок літератури,

проведено 28 масових заходів та 25 засідань любительських

об’єднань користувачів. Відбулися зустрічі користувачів та

працівників бібліотеки з українськими письменниками

М. Зарудним, О. Коломійцем, І. Сочивцем, Ю. Кругляком,

З. Гончаруком, М. Білецьким, драматургом А. Я. Ларченковим,

перекладачем В. Стрілком.

Працював гурток з вивчення польської мови.

Укладено договори на творчу співдружність бібліотеки з

колективами: Чернігівським заводом автомобільних запасних

частин та обласним управлінням сільського господарства.

В обласній газеті «Комсомольський гарт» раз на два місяці

друкувались інформаційні огляди «Чернігівщина в книгах і

періодиці».

Започатковано видання бібліографічного покажчика

«Знаменні і пам’ятні дати по Чернігівській області на … рік» та

серію бібліографічних посібників «Письменники-наші земляки».

Розпочато капітальний ремонт частини приміщення

бібліотеки, де раніше розміщувався партійний архів.

Фонд – 1170414.

Користувачі – 23776.
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Книговидача – 632216.

Відвідування – 138794.

Абонентів МБА – 760, яким видано 8902 примірників

документів.

1982

4 січня. Завідуючою відділом комплектування призначена

Світлана Олександрівна Дорожко.

21 січня. Наказом по бібліотеці затверджено строки

зберігання періодичних видань та видань органів НТІ.

2 березня. З метою підвищення якості організаційно-

методичної роботи працівників науково-методичного відділу

призначено кураторами ЦБС, створено методичні виробничі

групи за напрямками бібліотечної роботи.

27-28 травня. У м. Добруш Гомельської обл. (Білорусь)

відбулася міждержавна науково-практична конференція

працівників бібліотек Брянської, Гомельської та Чернігівської

областей «Нас дружба народів навіки єднає».

22 червня. Завідувачем відділу технічної літератури

призначена Галина Олександрівна Коваленко

Вересень. Документально оформлений, як любительське

об’єднання читачів – клуб «Краєзнавець».

13-18 вересня. Бригада працівників Міністерства культури

та республіканських бібліотек здійснила комплексну перевірку

діяльності обласних бібліотек та 10 ЦБС області.

30 грудня. На виконання постанови Колегії управління

культури облвиконкому зі штату бібліотеки виведено 7 посад, у



85

т.ч. вакантні нововведені посади заступника директора з

внутрішньої роботи, головного бібліотекаря відділу абонемента

та існуючі штатні одиниці – бібліотекарів відділу МБА, обробки

літератури і організації каталогів, сектора інформації з питань

культури і мистецтва, відділу технічної літератури,

прибиральниці.

Цього року. Розпочато перебудову генерального

систематичного каталога за таблицями ББК для обласних

бібліотек.

Протягом року влаштовано 346 книжкових виставок,

75 колективних переглядів літератури, проведено 8 суспільно-

політичних читань, 23 літературні вечори, 3 читацькі

конференції, відбулося 22 засідання клубів за інтересами.

Проведено науково-практичну конференцію «Шляхи підви-

щення ефективності і якості організаційно-методичного керів-

ництва бібліотеками ЦБС».

Видано бібліографічний покажчик «Чернігову – 1075»,

спільно з Гомельською та Брянською обласними бібліотеками

підготовлено і видано рекомендаційний покажчик літератури

«В семье единой».

Закінчено ремонт частини приміщення, де розміщувався

партійний архів. Бібліотека отримала додатково 300 кв.м площі.

Фонд – 1273985.

Обслужено – 23946 користувачів.

Книговидача – 634468.

Відвідування – 140527.

Абонентів МБА – 775, яким видано 9277 примірників.
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1983

25 січня. Завідувачем відділу обслуговування працівників

сільського господарства призначена Катерина Іванівна Алчина.

Жовтень. Відбулося посвячення у бібліотекарі молодого

поповнення бібліотеки – випускників Київського інституту

культури Юрія Соболя, Наталії Вощевської, Лариси Терещенко

(Л. М. Поліщук).

3 жовтня. При відділі літератури іноземними мовами

розпочав роботу гурток з вивчення англійської мови.

Цього року. Влаштовано 347 книжкових виставок,

71 колективний перегляд літератури, організовано

21 літературний вечір, 6 читацьких конференцій, проведено

22 засідання об’єднань користувачів, 85 Днів інформації,

спеціаліста та бібліографії.

Протягом року відбулися зустрічі користувачів з українськи-

ми письменниками Олексою Ющенком, Володимиром Дроздом,

Володимиром Коломійцем, літературознавцями Ф. Погребен-

ником та В. Винником; художниками Д. Варакутою, В. Ємцем,

О. Карпенком, А. Мордовцем, О. Какалом, Т. Федоритенко.

Здійснювалась інформаційна підтримка авторського

колективу редакції тому «Звід пам’яток історії і культури.

Чернігівська область».

Проведено науково-практичну конференцію «Бібліотечні

фонди ЦБС: проблеми підвищення ефективності та якості їх

формування і використання», 5 обласних семінарів і

практикумів, 7 занять шкіл передового досвіду. Взято участь у

проведенні 17 районних нарад і семінарів. Видано 14 мето-

дичних та бібліографічних матеріалів. Здійснено 92 виїзди до

ЦБС області, відвідано 342 бібліотеки.
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Типографським способом видано бібліографічний покажчик

«Ніжин», «Література про Чернігівську область за 1982 рік»,

інформаційний список «Нові книги про Чернігівщину за 1982-

1983 рр.). Видано 1 -3 випуски матеріалів до циклу краєзнавчих

читань «Чернігівщина – гордість моя».

Продовжувався капітальний ремонт приміщення бібліотеки.

Фонд – 1360043.

Користувачі – 24230.

Книговидача – 643528.

Відвідування – 143867.

Штат – 72 бібліотечні працівники.

Через систему МБА обслужено 782 абоненти, виконано

8997 їх замовлень. Абонентам видано 9518 документів. Для

користувачів ОУНБ з інших бібліотек отримано 538 примірників

документів.

1984

20 січня. На виконання розпорядження управління культури

скорочено дві посади завідувачів.

19 квітня Наказом № 40-Д створено новий структурний

підрозділ – відділ МБА. Завідувачем відділу призначена Тамара

Миколаївна Соломаха.

Вересень-жовтень. Проведено капітальний ремонт освіт-

лення приміщення бібліотеки.

Цього року. Розроблено і затверджено новий «Статут

Чернігівської державної обласної універсальної наукової
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бібліотеки ім. В. Г. Короленка» відповідно до Наказу

Міністерства культури УРСР № 1004 від 9 листопада 1983 р.

Перероблено положення про структурні підрозділи

бібліотеки, ряд технологічних інструкцій. Доповнено посадові

інструкції працівників відділів зберігання фондів, МБА,

інформаційно-бібліографічного, сектора ОФ. Загальними

зборами трудового колективу затверджено «Правила

внутрішнього трудового розпорядку». Поновлено резерв кадрів

на керівників структурних підрозділів бібліотеки.

Гостями бібліотеки були письменник Ю. Збанацький , поет

О. Довгий, художник-фронтовик Л. Могучов, журналіст

Б. Качановський.

Типографським способом видано анотований покажчик

літератури «Памятники истории и культуры Черниговской

области», «Нові книги про Чернігівщину за 1983-1984 рр.»,

підготовлено до друку покажчик «Література про Чернігівську

область за 1983 рік.

Фонд – 1376797.

Користувачі – 24300.

Книговидача – 637901 .

Відвідування – 142460.

Абонентів МБА – 786, яким видано 786 прим.

1985

2 січня. Наказом «Про удосконалення штатної структури

ОУНБ ім. В. Г. Короленка» відділ абонемента об’єднано з

відділом літератури іноземними мовами та сектором зведеного
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статистичного обліку, реєстрації читачів і контролю в новий

структурний підозділ – відділ об’єднаного абонемента.

Об’єднано також відділ технічної літератури з відділом

обслуговування працівників сільського господарства і на їх базі

створено відділ обслуговування працівників народного

господарства.

18 січня. Відділ об’єднаного абонемента очолила

І. Ю. Бачинська, а обслуговування працівників народного госпо-

дарства – Г. О. Коваленко.

30 січня. Наказом управління культури облвиконкому

чисельність штату бібліотеки зменшено ще на 3 одиниці.

27-29 березня. У м. Клинці Брянської обл. (Росія) відбулась

міжнародна науково-практична конференція працівників

бібліотек Брянської, Гомельської та Чернігівської областей,

присвячена 40-річчю Перемоги.

16 травня. Розпочато розробку «Основних напрямків

розвитку бібліотечної справи в Чернігівській області на 1986-

1990 рр. та на період до 2000 року».

Червень. В приміщеннях структурних підрозділів

бібліотеки встановлено пожежну сигналізацію.

14 липня. Завідувачем відділу МБА призначена О. П. Вла-

сенко.

23 липня. Старшим бібліотекарем сектору зведеного

статистичного обліку, реєстрації читачів і контролю ризначена

С. І. Судак.

1 серпня. Наказом управління культури облвиконкому

№ 68-К від 16 липня у зв’язку з виходом на пенсію директора

бібліотеки Л. І. Мазура звільнено з посади.
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22 серпня. Наказом управління культури № 97-К відповідно

до Наказу Міністерства культури УРСР від 21 серпня директором

бібліотеки призначений П. В. Грищенко.

8 жовтня. Наказом управління культури № 136-к на посаду

заступника директора з наукової роботи призначена Галина

Хасьянівна Радченко.

Цього року. Завершено переміщення решти фондів з

додаткового приміщення на вул. Пролетарській, 1 (Єлецький

монастир) до відремонтованої частини основного приміщення.

Протягом року влаштовано 305 книжкових виставок,

30 колективних переглядів літератури, організовано 4 читацькі

конференції, 1 8 вечорів книги, 23 засідання членів

любительських об’єднань, місячник літератури, 4 декади книг.

Бібліотечні заходи відвідали 7,5 тис. користувачів.

У бібліотеці пройшли численні заходи, присвячені 40-річчю

Перемоги в рамках Республіканського огляду дільності

культурно-освітніх закладів з військово-патріотичного виховання

і обласній естафеті «Вічний вогонь подвигу». Протягом року

йшли суспільно-політичні читання для молоді «Подвиг народу

безсмертний».

У рамках засідань клубу «Краєзнавець» відбулася зустріч

користувачів бібліотеки з російським письменником, уродженцем

м. Щорс Анатолієм Рибаковим.

Членами клубу знавців англійської мови здійснено

постановку п'єси Бернарда Шоу «Пігмаліон» англійською мовою.

Типографським способом надруковано бібліографічний

покажчик «Їх іменами названі вулиці Чернігова». Видано

6 методичних і бібліографічних матеріалів.

Фонд – 1393143.
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Читачі – 25032.

Книговидача – 672815.

Відвідування – 147740.

Надійшло за рік – 32610.

Штат – 68 бібліотечних працівників.

1986

Січень. Фонди спецвидів технічної літератури (патенти) у

кількості 745711 примірників на суму 50994 крб. 49 коп. передано

до Чернігівського центру науково-технічної інформації.

18 квітня. Наказом «Про впровадження в практику роботи

таблиць ББК» створена робоча група і затверджено

перспективний план переведення фондів на ББК.

6 травня. На нововведену посаду заступника директора з

адміністративно-господарської роботи призначений Федір

Наумович Асосок.

2 червня. Міністерство культури УРСР затвердило нову

структуру Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

4 серпня. Затверджено оновлений перелік структурних

підрозділів бібліотеки.

1 серпня. Завідувачем інформаційно-бібліографічного відді-

лу призначена Ольга Іванівна Набок.

6 серпня. Головним бібліотекарем відділу іноземними

мовами призначена І. Ю. Бачинська, а завідувачем відділу

абонемента – Алла Федорівна Топорова.

Цього року. Здійснювалося методичне забезпечення участі

бібліотек області в огляді-конкурсі «Тваринництву – зразкове



92

культурне обслуговування», конференції «Продовольча програ-

ма – всенародна справа» та заочній читацькій конференції

«Книга – виробництву».

Спільно з ЦНТІ на 42 підприємствах області організовано

Дні інформації для спеціалістів народного господарства.

Клубом «Спікерс» підготовлена вистава «Мій друг

Піноккіо», на відзначення 150-річчя казки Карло Коллоді.

Працівники бібліотеки брали участь у редагуванні нарисів

«Зводу пам’яток історії і культури. Чернігівська область».

Узагальнено досвід роботи любительського об’єднання

користувачів ОУНБ ім. В. Г. Короленка «Світ прекрасного» та

досвід роботи Сосницької ЦБС «Шляхом миру і творення».

Укладено договір на творчу співдружність колективів

Харківського інституту культури і ОУНБ ім. В. Г. Короленка на

1986-1990 рр. Бібліотеку затверджено базою виробничої практики

студентів інституту.

Типографським способом видано бібліографічний покажчик

«Література про Чернігівську область за 1985 рік» та

рекомендаційний покажчик «Павло Олександрович Сердюк».

Фонд – 663632.

Користувачі – 24449.

Книговидача – 489053.

Відвідування – 144920.

1987

1 лютого. При відділі обслуговування відкрито новий

структурний підрозділ – зал-виставку нових надходжень.
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Квітень. Відбулося засідання за круглим столом за участю

директорів ЦБС «Роль і місце бібліотек у пропаганді рішень

XXVII з’ їзду КПРС та січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС».

Мова йшла про перебудову діяльності бібліотек.

15 квітня. Наказом № 12-Д змінено порядок обліку

обмінних фондів. Розпочато їх ведення за видами видань.

17 червня. Заступник директора з наукової роботи

Г. Х. Радченко звільнена за угодою сторін.

2 липня. Заступником директора з наукової роботи

призначена Л. В. Феофілова, яка була обрана загальними зборами

колективу.

3 липня. Завідувачем науково-методичного відділу при-

значений Дмитро Володимирович Набок.

Липень. Обробку кіно-, фото-, фонодокументів доручено

працівникам відділу мистецтв.

24 липня. Рада при дирекції прийняла рішення про

відновлення посади зав. відділом обслуговування працівників

сільського господарства, на яку призначена Катерина Іванівна

Алчина.

28 вересня. Наказом № 23-Д для колективу бібліотечних

працівників запроваджено щомісячні загальнобібліотечні заняття

з підвищення кваліфікації.

21-22 жовтня. У Семенівці відбулася міжнародна науково-

практична конференція працівників бібліотек Брянської,

Гомельської та Чернігівської областей на тему: «Актуальні

питання діяльності бібліотек на допомогу патріотичному і

інтернаціональному вихованню», присвячена 70-річчю Жовтне-

вої революції і 65-річчю утворення СРСР.
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22-23 грудня. У Брянську відбулася міжнародна міжвідомча

науково-практична конференція «Робота бібліотек з удосконален-

ня інформаційно-бібліографічного обслуговування працівників

Агропрому».

Цього року. Директор бібліотеки, заступник з наукової

роботи та завідувачі відділами пройшли атестацію в управлінні

культури облвиконкому.

Проведено анкетування колективу бібліотеки з приводу

визначення резерву кадрів на керівні посади.

На виконання наказу Міністерства культури СРСР «Об

организации продажи населению книг, других произведений

печати из фондов библиотек» до букіністичного відділу «Будинку

книги» передано 502 примірники списаних із фондів бібліотеки

книг.

Відбулись вечори-зустрічі з художником І. Пенським та

воїнами-інтернаціоналістами «Афганістан – очима очевидця»,

літературно-музичний вечір «Заповідні місця Чернігівщини»,

читацька конференція по книзі В. Кожевнікова «Коріння і крона»

та інші. В ЦНТІ та на підприємствах міста проведено

31 інформаційний захід.

Здійснено підготовчу роботу до упорядкування ДБА у

відповідності з «Положенням про систему каталогів і картотек».

Створено і оформлено каталог нових надходжень. Завершено

роботу з редагування систематичної картотеки статей.

Стан організаційно-методичної роботи бібліотеки

розглядався на засіданні комісії з питань культури облвиконкому.

На базі Менської ЦБ та Стольненської сільської філії

відбулося заняття обласної школи передового досвіду «Книга.

Спецаліст. Інформація», на базі Щорської ЦБ – для працівників
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відділів комплектування, на базі Чернігівської ЦБС – для

працівників відділів організації і використання єдиного фонду

ЦБС.

Типографським способом видані бібліографічні покажчики

«Природа Чернігівщини та її охорона» та «В единой братской

семье» (про дружбу і співробітництво трудящих Брянської,

Чернігівської та Гомельської областей). Видано буклет «Біля

джерела прекрасного» з досвіду роботи клубу читачів відділу

мистецтва «Світ прекрасного». На поліграфічній базі бібліотеки

видано два випуски методико-бібліографічних матеріалів серії

«Чернігівщина – гордість моя».

Фонд – 681965.

Користувачі – 24603.

Відвідування – 148546.

Книговидача – 493818.

1988

25 лютого. По наряду Міністерства культури УРСР

№ 2/5211 бібліотека отримала нову автобібліотеку «Кубань-Г1Б1 -

02».

11 квітня. На засіданні Ради при дирекції розглянуто

питання «Про хід впровадження у практику роботи ББК».

20 жовтня. Наказом «Про продаж населенню книг із

бібліотечних фондів» з 1 грудня 1988 року розпочато продаж

списаних і дублетних примірників з обмінного фонду бібліотеки.

15 листопада. На підставі листа Міністерства культури

УРСР у штат бібліотеки додатково введено посада редактора та у
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складі науково-методичного відділу створено новий структурний

підрозділ – сектор науково-дослідної роботи, який очолила

головний бібліотекар К. О. Ходарченко.

14 грудня. У зв’язку з тривалим відрядженням у США

(Нью-Йорк) для роботи у бібліотеці ООН звільнена

І. Ю. Бачинська. Головним бібліотекарем відділу літератури

іноземними мовами призначена Олександра Іванівна Ендоурова.

27 грудня. Започатковано надання платних послуг

населенню. Затверджено перелік додаткових послуг та правила їх

надання.

Цього року. Кандидатури для заохочення і нагородження

вперше розглянуто загальними зборами колективу. Проведено

звіт про роботу бібліотеки перед активом користувачів.

Розроблено «Тематичний план комплектування бібліотеки

всесоюзним обов’язковим платним примірником».

Протягом року проведено 224 масових та інформаційних

заходи. Серед яких прем’єра книги О. Дмитренка «Аист» за

участю воїнів-інтернаціоналістів; вечір-діалог «Поет. Актор.

Громадянин» за творчістю В. Висоцького; читацька конференція

за творчістю Ч. Айтматова «До совісті і розуму людського»;

мистецька година «Зачароване Полісся»; зустріч із

письменниками В. Яворівським та Ю. Щербаком. Під час

святкування Дня міста експонувалася виїзна книжкова виставка

рідкісних і цінних видань «Рідне місто моє».

У практиці роботи бібліотеки з’явилися нові форми

популяризації літератури: озвучена книжкова виставка, виставка

одного журналу, вечір-діалог, прем’єра книги, мистецька година.

Проведено 3 зональні семінари-практикуми «Про

підвищення ролі бібліотек в атеїстичному вихованні трудящих».
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Проведені заняття шкіл передового досвіду з питань

комплектування фондів та роботи з користувачами.

Типографським способом видано бібліографічні покажчики

«Література про Чернігівську область за 1987 рік», «Прилуки»,

«Новгород-Сіверський», «С. П. Реп’ях». Видано буклет з досвіду

роботи Ічнянської ЦБС «Бібліотека в культурно-спортивному

комплексі». У науковому збірнику «Бібліотекознавство і

бібліографія» надруковано статтю завідувача відділу мистецтва

О. М. Толкачової «Бібліотека і клуб читачів мистецтвознавчої

літератури».

Інститутом «Діпроцивільбуд» закінчено роботу над

проектно-кошторисною документацією з будівництва на

проспекті Перемоги нового приміщення ОУНБ ім. В. Г. Коро-

ленка. Будівництво мало розпочатися з 1990 року.

Фонд – 704323.

Користувачі – 25246.

Книговидача – 508754.

Відвідування – 150279.

1989

22 лютого. Прийнято рішення про експеримент з апробації

резерву кадрів на керівника науково-методичного відділу.

15 червня. Затверджено Положення про зал-виставку нових

надходжень, змінено шлях книги з відділу обробки літератури до

структурних підрозділів бібліотеки.

Цього року. Бібліотека стала отримувати з Центрального

колектора наукових бібліотек (м. Москва) обов’язковий платний

примірник творів друку.
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Вперше здійснено захист в управлінні культури

облвиконкому річного плану роботи на 1990 рік.

Проведено літературно-музичний вечір «І мене в сім` ї

великій…», присвячений ювілею Т. Г. Шевченка, «Слово про

рідну мову» та «Я-голос Ваш…», присвячений ювілею

А. Ахматової, літературно-музична композиція «У війни не

жіноче обличчя», «Реабілітовані імена чернігівців», «Повернуті

імена письменників Чернігівщини» та інші масові заходи. На

підприємствах Чернігова і області проведено 30 інформаційних

заходів.

У читальних залах відділів обслуговування, технічної

літератури та інших застосовувалась практика видачі книг

додому на ніч, або вихідний день.

На обласному семінарі директорів ЦБС розглянуто

проблемні питання роботи бібліотек «Бібліотека і перебудова:

грані проблеми». Відбулись семінари методистів та бібліографів.

На двох заняттях школи керівника розглядались питання

організації діловодства та впровадження нової системи

планування та звітності бібліотек ЦБС.

У журналі «Советская библиография» узагальнено досвід

роботи нашої бібліотеки над складанням Чернігівського

обласного тому «Звід пам’яток історії та культури УРСР».

Типографським способом видано бібліографічні покажчики

«Література про Чернігівську область за 1988 рік», «Микола

Андрійович Славятинський».

Приміщення бібліотеки дообладнано пожежною

сигналізацією.

Фонд – 722968.

Читачі – 25364.
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Книговидача – 505355.

Відвідування – 152008.

1990

15 січня. Ліквідовано спецфонд бібліотеки. Раніше

заборонені видання повернуті до відділу зберігання основного

фонду.

24 квітня – 25 травня. Проведена позачергова атестація

64 працівників бібліотеки.

24 травня. Введені нові умови оплати праці та посадові

оклади.

Травень. У Городні та Семенівці відбулись міжнародні

зональні семінари-практикуми «Організація пропаганди літера-

тури на допомогу інтернаціональному і патріотичному

вихованню».

29 жовтня. Наказом управління культури облвиконкому з

1 січня 1991 року ліквідовано централізовану бухгалтерію при

ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

1 листопада. Для працівників відділу зберігання основного

фонду через недостатність освітлення та понаднормову

запиленість приміщень на підставі досліджень міської санітарної

станції встановлено скорочений на 1 год. робочий день.

Цього року. За рік оформлено 192 виставки літератури,

проведено 18 масових заходів, 39 Днів інформації, 27 Днів

спеціаліста, 8 Днів бібліографії.

Узагальнено досвід роботи: Городнянської, Ічнянської та

Семенівської ЦБС з питань патріотичного та інтернаціонального
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виховання «Заради життя на землі», Семенівської ЦБС «Мости

дружби». Проведено 10 семінарів і занять шкіл передового

досвіду. За рік здійснено 73 відрядження на місця, відвідано

258 бібліотек.

Видано два випуски методичних та бібліографічних

матеріалів циклу краєзнавчих читань «Чернігівщина – гордість

моя», методичні рекомендації з організації обліку

бібліографічного інформування користувачів у ЦБС, бібліо-

графічні покажчики «Література про Чернігівську область за

1989 рік», «Незабутнє», «Знаменні дати на 1991 рік».

Фонд – 744863.

Користувачів – 25798.

Книговидача – 508830.

Відвідувань – 153390.

Надійшло – 34592.

Абонентів МБА – 844, видано 8561 документ.

Штат – 80 бібліотечних працівників.

1991

26 лютого – 6 квітня. Проведено закріплення фонду

рідкісної літератури (1918-1945 рр.).

4 квітня. Введена нова додаткова платна послуга для

користувачів – «нічний абонемент».

12 серпня. Посаду головного бібліотекаря з координації

переведено в штат науково-методичного відділу.

6 листопада. Вчергове відбулось підвищення посадових

окладів.
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Протягом року. До 100-річчя від дня народження

П. Г. Тичини підготовлено літературно-музичну композицію

«Якби не дивний цей Чернігів», видано однойменне методико-

бібліографічне видання та рекомендаційний список літератури

«В поколіннях я озвуся».

Започатковано серію книжкових виставок «Скарби ОУНБ» з

фондів рідкісної та цінної літератури, яка функціонувала у залі-

виставці нових надходжень. Відбулись виставки майстра

нородної творчості О. І. Лейначук та члена Спілки художників

В. Трубчанінова.

З метою урізноманітнення форм роботи з популяризації

книги у бібліотеці організовано театральний колектив

«Бібліобус», який очолила Л. В. Студьонова.

Проведено анкетування 368 користувачів і працівників

бібліотек області «Якою бути сучасній бібліотеці?»,

організованого Державною бібліотекою України та редакцією

газети «Культура і життя»

На семінарських заняттях, що відбулися на базі

Семенівської, Куликівської та Носівської ЦБС, розглянуто

проблемні питання роботи бібліотек на допомогу національному

відродженню.

Узагальнено досвід роботи Щорської ЦБС «Ядро фонду

бібліотеки».

Придбання ксероксу розширило спектр додаткових послуг

користувачам. Від платних послуг одержано 8,7 тис. грн.

прибутку.

Фонд – 754518.

Користувачі – 25943.

Відвідування – 153598.
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Книговидача – 532643.

Надійшло – 26468 примірників.

1992

20 січня. На посаду завідувача відділу абонемента

призначена Валентина Іванівна Мозгова.

4 квітня. Керівником відділу МБА призначена Любов

Олексіївна Авраменко.

17 липня. На виконання Постанови Кабінету Міністрів

України наказом по бібліотеці фонди бібліотеки та майно

проіндексовано з використанням індексу 9.

Цього року. Делегація Чернігівщини взяла участь у

першому Всеукраїнському конгресі бібліотекарів у Києві. До

складу делегації входили: заступник начальника управління

культури облдержадміністрації, директори обласних бібліотек та

представники бібліотек області.

Бібліотека взяла участь в соціологічному дослідженні

«Читацькі потреби і стан їх задоволення в ЦБС України», що

проводилося Державною бібліотекою України. Розпочато

дослідження стану укомплектованості та використання розділу

фонду «Історія України».

Бібліотекою організовано ряд заходів у зв’язку з

відзначенням 1300-річчя Чернігова, зокрема виставку рідкісної

краєзнавчої книги.

В рамках міжнародного шевченківського свята театральним

колективом «Бібліобус» підготовлено літературно-музичну

композицію «Чернігівські шляхи Тараса». Відбулися зустрічі з
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письменниками С. Реп’яхом, М. Адаменком, Я. Ковальцем,

Й. Давидовим, В. Буденним та композитором В. Горленком.

Організована виставка полотен художника О. Павленка.

Оновлено «Правила користування ОУНБ ім. В. Г. Коро-

ленка».

Завершено складання алфавітно-предметного покажчика до

систематичного каталога, побудованого за таблицями ББК.

Узагальнено досвід Дейманівської сільської бібліотеки-філії

«Роде наш красний, роде наш прекрасний». У серії «Повернуті

імена письменників Чернігівщини» вийшли методично-

бібліографічні матеріали, присвячені М. Івченку та родині

Могилянських.

Фонд – 759331 .

Користувачі –26551 .

Книговидача – 537583.

Відвідування – 155402.

Надходження – 18280.

Штат – 79 бібліотечних працівників.

1993

25 лютого. Розглянуто питання про обслуговування

користувачів бібліотеки виданнями підвищеного попиту. Наказом

по бібліотеці обов’язки ведення черги на такі видання покладено

на зал-виставку нових надходжень.

26 лютого. Розглянуто доповідну записку профспілкового

комітету про доцільність роботи бібліотеки до 21 години.

Наказом по бібліотеці затверджено новий графік роботи
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бібліотеки для користувачів: з 9-30 до 20-00 год. У суботу та

неділю з 10-00 до 18-00.

17 березня. Створена робоча група щодо внесення змін і

виправлень до каталогів і картотек у зв’язку із змінами та

доповненями до таблиць ББК.

2 липня. У штат інформаційно-бібліографічного відділу

бібліотеки введено посаду завідувача сектору краєзнавчої

літератури, на яку призначено Студьонову Людмилу

Валентинівну.

20 жовтня. Проіндексовано вартість фондів бібліотеки та її

матеріальні засоби. Коефіцієнт 24,4. Для документів і матеріалів,

що надійшли до бібліотеки в період з 1 липня 1992 року до

1 січня 1993 року – з використанням індексу – 12.

21 жовтня. Затверджено строки зберігання періодичних

видань.

1 листопада. На посаду завідувача інформаційно-

бібліографічного відділу призначено Ніну Василівну Романчук.

9 листопада. На посаду завідувача відділу зберігання

фондів призначено Галину Костянтинівну Мамчур.

1 грудня. Для працівників бібліотеки встановлено

8-годинний робочий день замість 8 год. 1 2 хв.

Цього року. Організовані виставки робіт та зустрічі

користувачів з художниками А. Шкурком та М. Гайдуком.

У рамках клубу «Краєзнавець» проведено засідання,

присвячене 50-річчю звільнення Чернігівщини від німецько-

фашистських загарбників. З нагоди 55-річчя від дня народження

В. Стуса проведено літературно-музичний вечір «Я до тебе ще

верну, український народе». Дням скорботи і пам’яті жертв
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голодомору в Україні присвячувалася озвучена книжкова

виставка «Безкровна війна».

За рік на підприємствах міста організовано

37 інформаційних заходів. Продовжилася практика укладення

платних договорів на інформаційне забезпечення підприємств

міста.

Протягом року здійснено 45 виїздів до бібліотек області.

Обласний семінар директорів ЦБС присвячувався темі

краєзнавчої роботи бібліотек та національного відродження.

Організовано навчання бібліографів на двотижневих курсах

підвищення кваліфікації.

З метою вивчення запитів та залучення користувачів до

читання української художньої літератури проведене

соціологічне дослідження.

Фонд – 763028.

Користувачі – 27542.

Відвідування – 173878.

Книговидача – 594710.

Надходження – 13662.

1994

2 січня. На посаду завідувача відділу обслуговування

працівників сільського господарства призначена Галина

Григорівна Іванцова.

Розпочав роботу новостворений відділ краєзнавства.

Завідувачем відділу призначена Л. В. Студьонова.



106

1 лютого. Завідувачем відділу комплектування призначена

Галина Василівна Кравчук.

15 лютого. Затверджено організаційний план та склад

робочої групи проведення науково-дослідної роботи з розшуку та

повернення втрачених у роки Другої світової війни рідкісних та

цінних видань з фондів бібліотек Чернігівської обл.

Квітень. Керівний склад бібліотеки склав іспити на знання

правил охорони праці.

15 червня. На посаду в.о.головного бібліотекаря відділу

літератури іноземними мовами призначено Вікторію Русланівну

Кашнікову.

20 червня. Управлінням культури облвиконкому видано

наказ № 52 «Про установлення ціни за платні послуги в

бібліотеках області».

31 серпня. З метою оцінки видань, що надходять без

супровідних документів, та подарунків користувачів наказом

створено фондо-закупівельну комісію.

1 вересня. Введена нова додаткова платна послуга для

користувачів – користування літературою понад встановлений

строк.

27-30 вересня. На базі Чернігівської ОУНБ ім В. Г. Коро-

ленка відбувся Національний семінар з проблеми повернення

національно-культурних пам’яток, втрачених під час Другої

світової війни. У ході семінару діяла виставка «Національні

святині: час повернення».

1 листопада. Управління культури облвиконкому передало

бібліотеці 2 комп’ютери, що були у використанні.
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30 листопада. Аналітичний опис галузевої періодики для

систематичної картотеки статей покладено на працівників

відділів обслуговування згідно їх профілю.

Цього року. Внесено зміни і доповнення до «Положення

про систему каталогів і картотек». Розроблено «Інструкцію по

роботі з відмовленнями», «Положення про фонд рідкісної і

цінної книги». Написано індикатори на брошурний фонд і

передано до відділу зберігання.

У зв’язку з відзначенням 180-річчя від дня народження

Т. Г. Шевченка та 100-річчя від дня народження О. П. Довженка

театральним колективом бібліотеки підготовлено літературно-

музичні вечори «Я люблю, я жити хочу» та «Український да

Вінчі». Відбулися зустрічі користувачів зі співачкою Л. Роговець,

колективом акторів обласного молодіжного театру, художником

Леонідом Могучовим; експонувалися виставки полотен

О. Крюка, М. Євсеєва, Л. Заборовського, О. Ф. Саєнка, графіка

В. Леоненка.

Видано бібліографічний покажчик «З історії Чернігівської

єпархії».

На місцевому телебаченні від жовтня, з метою

інформування населення про нові надходження до фондів ОУНБ,

започатковано рубрику «Відкриваючи книгу».

Заняття школи методиста присвячувалося проблемам

оформлення методичних кабінетів ЦБ. Проведено семінар-

практикум для працівників відділів комплектування. Зональні

семінари-практикуми присвячувалися популяризації творчості

письменників Чернігівщини. На заходах були присутні

письменники М. П. Адаменко, журналіст І. П. Дудко. Методико-

бібліографічні матеріали серії «Повернуті імена письменників
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Чернігівщини» присвячувалися творчості Леоніда Тереховича та

Марка Вороного.

Для відділу зберігання фондів передано приміщення

колишнього буфету. Виготовлено 77 кв. м стелажів.

Фонд – 769578.

Користувачі – 27598.

Книговидача – 599848.

Відвідування – 181812.

Надходження – 14041 .

1995

18 січня. На посаду завідувача відділу мистецтв призначено

Анну Іванівну Дрозд.

2 березня. Відповідальною особою за обслуговування

користувачів по МБА призначено провідного бібліотекаря відділу

абонемента Віру Юхимівну Губко.

22-25 серпня. На базі Трубчевської (Росія) та Новгород-

Сіверської ЦБС відбувся міжнародний семінар працівників

бібліотек Брянської, Гомельської та Чернігівської областей

«Слово о полку Ігоревім – величний пам’ятник слов’янської

культури».

Жовтень. Організована виставка книг та рекламних матеріа-

лів «Підприємста Брянщини в умовах ринкової економіки».

29 грудня. Створено оргкомітет та робочі групи (наукову,

організаційну та оформлювальну) з підготовки відзначення

120-річчя від часу заснування бібліотеки.
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Цього року. Питання реалізації положень Закону України

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» розглядалося на

обласному семінарі директорів ЦБС та їх заступників та на

занятті «Школи керівника».

Затверджено нову редакцію «Положення про установу

«Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека

ім. В. Г. Короленка». Поновлено її реєстрацію. Внесено

доповнення до «Правил користування Чернігівською ОУНБ

ім. В. Г. Короленка». У зв’язку з прийняттям Закону України

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» внесено зміни до

«Положень…» про структурні підрозділи бібліотеки, розроблені

проекти нових технологічних інструкцій.

Влаштовано 157 книжкових виставок, 41 колективний

перегляд літератури, організовано 4 літературні вечори,

проведено 8 засідань клубів за інтересами, 8 виставок творчості

користувачів. Гостями бібліотеки були композитор та співак

Ю. Захожий-Катренко, творчий дует сім’ї Матюшкіних та інші.

Експонувалася виставки творів черкаської художниці Т. Гордової,

місцевих художників Л. Ібрагімової, О. Білозора, М. Гайдука,

В. Магдаченка, С. Поляка, С. Недашківського.

Відбулося святкування 20 річчя з часу заснування клубу

«Світ прекрасного».

Від В. Раєнка з Канади отримано багатотомне видання

«Літопис Української Повстанської Армії».

Видано 7 методичних та бібліографічних матеріалів. Прове-

дено обласні семінари бібліографів та завідувачів відділами

обслуговування ЦБ.

Досліджувалася історія бібліотеки ім. В. Г. Короленка

періоду окупації 1 941 -1943 рр.
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Фонд – 775021 .

Користувачі – 29141 .

Книговидача – 638441 .

Відвідування – 197978.

Надійшло – 13595.

Штат – 79 бібліотечних працівників.

1996

7 лютого. Головою Чернігівської обласної ради П. Д. Шапо-

валом затверджена нова редакція Положення про Чернігівську

ОУНБ ім. В. Г. Короленка та зареєстрована розпорядженням

виконкому Чернігівської міської ради.

Березень. У котельні бібліотеки змонтовано лічильник тепла

Supercal 430, що значно скоротило витрати на опалення

приміщення.

Працівниками відділу технічної літератури у Брянській

обласній бібліотеці ім. Ф. І. Тютчева організована виставка

патентів і рекламної продукції «Підприємства Чернігівщини в

нових умовах господарювання».

15 квітня. На посаду завідувача господарського відділу

призначено Самка Миколу Олексійовича.

Квітень. Відбулася зустріч працівників та користувачів

бібліотеки з представниками Міжнародного фонду

«Відродження».

21 червня. Проведено чергову індексацію основних фондів

бібліотеки.
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5 липня. Представники колективу привітали колишнього

директора бібліотеки (1959-1978) Пилипа Омеляновича Гученка з

80-річним ювілеєм.

1 вересня. Штат бібліотеки збільшено на дві одиниці: у

відділах технічної літератури та абонемента.

10 вересня. В зв’язку з грошовою реформою проведено

перерахування вартості основних фондів.

Обласний обмінний фонд очолила Валентина Володимирів-

на Новік.

1 жовтня. У складі інформаційно-бібліографічного відділу

створено новий структурний підрозділ – сектор інформації.

Наказом обласного управління культури з 5 грудня штат

бібліотеки скорочено на 3 одиниці.

13 грудня. Очолила сектор реєстрації читачів і контролю

Віра Іванівна Герасименко.

30 грудня. За результатами розгляду на засідання Ради при

дирекції питання про додаткові платні послуги, наказом

затверджено новий перелік послуг користувачам, який вводиться

в дію з 1 березня 1997 року.

Цього року. Були проведені літературно-музична

композиція «Ні, я жива, я вічно буду жити» до 125-річчя

Л. Українки, вечір поезії «Все починається з любові», презентації

першого тому творів С. Реп’яха та «Володимир Святий. Ярослав

Мудрий» П. Толочка. Користувачі познайомилися з творчістю

художників Г. Андрієвської, О. Вербицької, П. Басанця та інших.

Здійснено 54 відрядження до бібліотек області. Проведено

4 семінари та 1 заняття школи передового досвіду.

Узагальнено практику роботи Прилуцької районної ЦБС з

популяризації краєзнавчої літератури.
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Внесено зміни і доповнення до «Правил внутрішнього

трудового розпорядку». Вперше в практиці роботи прийнято

«Колективний договір».

Фонд – 784110.

Книговидача – 610929.

Відвідування – 221247.

Надійшло – 9700.

Користувачів – 32171 .

Штат – 7 бібліотечних працівників.

1997

3 березня. Завідувачем відділу обробки літератури і

організації каталогів призначена Надія Максимівна Міненко.

6 березня. Розпорядженням голови облдержадміністрації

№ 119 затверджено оргкомітет з підготовки і відзначення

120-річчя з часу заснування бібліотеки.

26-27 березня. На базі Городнянської ЦРБ проведено

обласний семінар директорів ЦБС за участю працівників

Брянської обласної бібліотеки ім. Ф. Тютчева та Климівської ЦБС

(Росія).

29 березня. Відбулися урочисті збори колективу з нагоди

120-річчя з часу заснування бібліотеки.

1 травня. У зв’язку з фінансовою кризою, яка призвела до

значного зменшення нових надходжень, ліквідовано структурний

підрозділ – зал-виставка нових надходжень.

5 червня. Підписано договір з Міжнародним фондом

«Відродження» на реалізацію проекту «Створення мережі
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бібліотек, з’єднаних електронною поштою». Від міжнародного

фонду «Відродження» на реалізацію проекту виділено

1970 доларів США. Проект реалізовано разом з науково-

дослідним підприємством «Elit». Придбано перший комп’ютер,

модем, принтер, встановлено базову операційну систему.

Обладнання встановлене у відділі літератури іноземними

мовами.

20 жовтня. Введено пільги при запису до бібліотеки для

певних груп користувачів.

16 листопада. Завідувачем відділу абонемента призначена

Євгенія Михайлівна Прожига.

19 листопада. У зв’язку з введенням обмежених лімітів

споживання електричної енергії бібліотеку тимчасового

переведено на новий графік роботи (26 листопада 1997 року –

15 березня 1998 року до 19-00).

25 листопада. Проведена ювілейна науково-практична

конференція «Скарбниця знань», присвячена 120-річчю з часу

заснування ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

10-11 грудня. У Гомельській обласній бібліотеці (Білорусь)

відбулася міжнародна науково-практична конференція

«Краєзнавство – основа духовного і морального відродження».

Директор бібліотеки П. Грищенко виступив з повідомленням

«Проблеми збереження духовної спадщини на прикладі

складання покажчика «Із історії Чернігівської єпархії».

Цього року. Відділ літератури іноземними мовами розпочав

співпрацю за програмою IREX «Громадські зв’язки», щодо

організації стажування провідних спеціалістів підприємств,

активістів громадських організацій, працівників органів влади в

США.
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Відбулися презентації «Календаря Чернігівського земляцтва

на 1997 рік», «Творів» О. А. Дека, книги доктора історичних

наук, професора С. А. Леп’явка «Козацькі війни», зустрічі

користувачів з доктором сходознавства Гарвардського

університету Алексом Берзіним, співаками І. Крушем та

Л. Роговець, художниками О. Потапенком, М. Гайдуком,

О. Велігурою, Г. Черниш.

На базі Городнянської ЦБ проведено обласний семінар

директорів. На засіданні школи керівника розглянута постанова

Кабінету Міністрів України «Про мінімальні соціальні

нормативи обслуговування населення публічними бібліотеками».

Видано «Каталог місцевих періодичних видань 1861 -

1996 рр., які є у фондах ОУНБ ім. В. Г. Короленка» та інші

бібліографічні і методичні посібники. Проводився розшук

документів з історії створення народних бібліотек.

Працівники відділу краєзнавства взяли участь у підготовці

до видання «Календаря Чернігівського земляцтва на 1997 рік».

Придбано ксерокс HARP SF 2116.

Фонд – 786940.

Користувачі – 30049.

Книговидача – 706019.

Відвідування – 239345.

Надходження – 9792.

1998

4 січня. На посаду провідного інженера з обслуговування

комп’ютерної техніки призначено Виноградова Валерія

Борисовича.
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17 лютого. Підписана Угода з Міжнародним фондом

«Відродження» про реалізацію Проекту «Створення WEB-

сервера та робочих місць користувачів для роботи інтернету в

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка». Для реалізації проекту

від фонду «Відродження» отримано 10 тис. доларів США. Проект

реалізовувався разом з науково-впроваджувальним підприємст-

вом «Армпроект». Бібліотека підключена до інтернету.

15 липня. Відбулося скорочення штату бібліотеки.

27 серпня. Розрахунки з користувачами за надані платні

послуги почали вести за допомогою касового апарата.

7 жовтня. На базі Городнянської ЦРБ відбулася міжнародна

науково-практична конференція «Бібліотека в контексті історії»,

присвячена 100-річчю заснування перших народних безкоштов-

них сільських бібліотек-читалень. Учасниками конференції були

бібліотечні працівники Чернігівської, Брянської та Гомельської

областей.

4 листопада. На виконання наказу управління культури зі

штату бібліотеки виключено ще 3 посади.

Цього року. Користувачам бібліотеки почали видавати

читацький квиток нового зразка з фотографією.

Структурними підрозділами бібліотеки закінчена робота з

обліку брошур (написання індикатора). Вперше проведено акцію

«Пробачення» та безкоштовний запис для користувачів бібліоте-

ки з нагоди її заснування (27 березня) та Всеукраїнського дня

бібліотек. Відзначенню Всеукраїнського дня бібліотек приуроче-

но перше видання «Бібліотека – душі основа».

Започатковано видання щорічного бібліографічного покаж-

чика «Бібліотеки Чернігівщини на сторінках преси».
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Публікація Л. В. Феофілової «Чернігівській обласній

універсальній науковій бібліотеці 120 років» у першому номері

започаткованого щорічного науково-виробничого журналу

«Бібліотечна планета».

Серед заходів, спрямованих на популяризацію літератури,

відбулись презентації творів О. Дека, «Календаря Чернігівського

земляцтва на 1998 рік», літературно-музичний вечір творчості

Л. Забашти «Поетова провісниця», вечори-зустрічі з

письменниками Валерієм Шевчуком, Миколою та Михасем

Ткачами, тиждень книги «Спочатку було Слово…», тощо. На

зустрічі колективу бібліотеки з директором Книжкової палати

України М. І. Сенченком йшла мова про електронний проект

порталу «Інформаційний портрет регіону».

Видано бібліографічний покажчик «Остер» з нагоди

900-річчя міста, матеріали з життя бібліотек області «Бібліотеки

Чернігівщини на сторінках преси за 1996-1997 рр.» та інші. На

занятті школи керівника розглядалися питання про шляхи

виживання в існуючих соціально-економічних умовах.

Узагальнено досвід роботи провідного бібліотекаря Займи-

щанської сільської бібліотеки Щорського району О. Є. Крумкача

«Моя доля в моєму селі» та практику роботи бібліотек

Бобровицької і Прилуцької ЦБС «О мово рідна, що без тебе я?».

Фонд – 790582.

Користувачі – 30646.

Книговидача – 748690.

Відвідування – 258217.

Надходження – 9416.

Штат – 75 бібліотечних працівників.
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1999

Квітень. Бібліотека отримала гуманітарну допомогу від

Злученого українсько-американського допомогового комітету –

різограф та витратні матеріали до нього.

20-22 квітня. У Брянську відбулася міжнародна науково-

практична конференція «Історія бібліотек і бібліофільства в

Брянській області», яка ґрунтувалася на дослідженнях фахівців

Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

13 червня. У рамках засідання клубу «Краєзнавець»

відбулася творча зустріч з письменником-земляком, головою

правління Спілки письменників України Юрієм Мушкетиком.

3 серпня. На посаду заступника директора з

адміністративно-господарської роботи призначено Віктора

Дмитровича Богуша.

30 вересня. Проведено День відкритих дверей «Скарбниця

мудрості людської», присвячений Всеукраїнському Дню

бібліотек.

13 грудня. Надані пропозиції до регіональної Програми

інформатизації на 2000-2002 рр.

16 грудня. Замість охорони бібліотеки позавідомчою

службою введена сторожова охорона.

17 грудня. При відділі абонемента створене читацьке

об’єднання «Книга».

30 грудня. Затверджено Положення про додаткові платні

послуги, їх перелік та калькуляцію вартості на кожен вид послуг.

Цього року. Розпочато книгообмін з бібліотекою Конгресу

США. За її адресою відправлено 10 книг, виданих в Чернігові,

отримано з США – 12 книг.
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Відбулися зустрічі користувачів з краєзнавцем С. Воїновим

та художником В. Ф. Леоненком, істориком О. Тарасенком,

художником І. Пенським, режисером В. Тимченко та іншими. У

залах бібліотеки експонувалися твори місцевих художників.

Відбулася виставка банкнот та монет з фондів Національно-

го банку України та круглий стіл «Національний банк України:

вчора, сьогодні, завтра».

На обласному семінарі завідувачів відділів обслуговування

розглянуто питання «Організація популяризації української мови

і літератури», «Психологічні аспекти спілкування бібліотекаря і

читача».

Видано методико-бібліографічні матеріали циклу

«Письменники-земляки – лауреати літературних премій».

Вперше видано збірку з творчого доробку бібліотекарів «Душі

моєї чисте джерело».

Узагальнено досвід роботи Прилуцької та Щорської ЦБС

щодо залучення позабюджетних коштів.

Фонд – 795927.

Користувачі – 30429.

Книговидача – 730028.

Відвідування – 262881 .

Надходження – 8712.

Штат – 75 бібліотечних працівників.

2000

Квітень. Розпочав роботу куточок православної літератури

храму всіх святих Чернігівських.
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4-6 липня. На базі Прилуцької ЦБС проведено обласну

науково-практичну конференцію «Бібліотеки Чернігівщини на

межі тисячоліть» за участю працівників Національної

парламентської бібліотеки.

29 вересня. З метою відзначення кращих користувачів

встановлено звання «Почесний читач Чернігівської ОУНБ

ім В. Г. Короленка».

29 грудня. Затверджено технічний проект локальної

комп’ютерної мережі бібліотеки.

Цього року. Розпочато перевидання краєзнавчих видань

ХІХ ст. з фондів інших бібліотек, які маловідомі читацькому

загалу та відсутні у фондах бібліотеки.

У рубриці журналу «Бібліотечна планета» (№4)

«Подорожуємо бібліотеками України: Чернігівщина»

опубліковано 11 статей з досвіду роботи бібліотек області, у т. ч.

2 – Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка. Автор проекту –

заступник директора з наукової роботи Л. В. Феофілова.

Оформлено 153 книжкові виставки, 38 тематичних

переглядів, проведено 20 масових заходів. На поліграфічній базі

бібліотеки було надруковано 7 видань. Виконано 2 науково-

дослідні роботи.

Проведено 6 організаційно-методичних заходів. За рік

здійснено 19 відряджень на місця.

Фонд – 803327.

Користувачі – 31314.

Книговидача – 749006.

Відвідування – 272118.

Надходження – 10075.

Штат – 75 бібліотечних працівників.
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2001

22 січня. Завідувача науково-методичного відділу Дмитра

Володимировича Набока звільнено з посади у зв’язку з

переведенням на роботу в Управління культури Чернігівської

облдержадміністрації. На посаду завідувача науково-

методичного відділу призначено Юрія Михайловича

Самойленка.

6 лютого. До обласного обмінного фонду передано книги

бібліотеки профспілкового комітету торговельного центру

«Дружба».

12 липня. З метою ефективного використання бюджетних

та інших коштів вперше створено тендерний комітет для

організації та проведення процедур закупівлі товарів і послуг.

Цього року. Бібліотека відзначена пам’ятною медаллю

«10 років Незалежності України».

На виконання «Регіональної програми електронного

інформаційно-бібліографічного ресурсу», затвердженої у

2000 році, укладено угоду з ТОВ «Науково-впроваджувальне

підприємство «Армпроект» на розробку системи автоматизова-

них робочих місць (САРМ «Бібліотека»), розробку модуля

підготовки бази даних САРМ «Бібліотека», розробку

web-сторінки і її розміщення на сервері.

Прокладена локальна мережа «Бібліотека», яка об’єднала

перші 8 комп’ютерів (5 з яких – АРМ в структурних підрозділах

бібліотеки), розпочато створення електронного каталогу нових

надходжень.

Бібліотека визнана переможцем конкурсу проектів

«Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», оголошеного

відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні.
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За кошти гранту придбано ліцензійне програмне забезпечення та

мережеве обладнання.

Для забезпечення процесу автоматизації бібліотеки за

рахунок коштів, отриманих за надання додаткових платних

послуг, придбано комп’ютерну техніку та обладнання.

Упродовж року бібліотека брала участь у програмі «ЕЛІБР»,

яка передбачала створення електронного бібліотечного ресурсу

для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Організовано автоматизоване робоче місце користувача у

залі каталогів.

Здійснено ремонт приміщень бібліотеки.

Оформлено 133 книжкові виставки, проведено 24 тематичні

перегляди і 19 масових заходів. Проведено 4 організаційно-

методичні заходи. Здійснено 33 відрядження до бібліотек області.

На поліграфічній базі бібліотеки було надруковано 9 видань.

Фонд – 809820.

Користувачі – 35330.

Книговидача – 763694.

Відвідування – 266265.

Надходження – 10077.

Штат – 75 бібліотечних працівників.

2002

1 березня. Ліквідовано, як окремий структурний підрозділ

бібліотеки, відділ МБА. Функцію з обслуговування абонентів

покладено на працівника відділу абонемента.
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Створено новий структурний підрозділ бібліотеки – відділ

комп’ютерного забезпечення. Затверджено штат відділу –

2,5 одиниці. Керівником підрозділу призначено Наталію

Валентинівну Меделянову.

27 березня. У день заснування та 125-річного ювілею,

відбулося відкриття Інтернет-центру за проектом «Інтернет для

читачів публічних бібліотек (LEAP)».

2 квітня. Н. В. Меделянова переведена на нововведену

посаду головного інженера з обслуговування комп’ютерної

техніки.

30 вересня – 1 жовтня. Відбулися урочисті збори та

науково-практична конференція «Невичерпне джерело знань» з

нагоди 125-річчя від часу заснування бібліотеки.

24 жовтня. Ірина Яківна Каганова затверджена на посаді

завідувача відділу краєзнавства.

11 листопада. На виконання розпорядження Президента

України від 31 жовтня 2002 року № 378/2002 «Про комісію з

комплексного обстеження стану фондів бібліотек, музеїв і

заповідників обласного підпорядкування», проведено обстеження

стану зберігання фондів бібліотеки.

Грудень. За сприяння Посольства Великої Британії відбувся

інформаційний ярмарок «Сучасна Британія» за участю

Надзвичайного і Повноважного Посла Сполученого Королівства

Великої Британії Роберта Брінклі з дружиною.

Цього року. Розпочав роботу офіційний web-сайт

бібліотеки.

Оформлено 126 книжкових виставок, проведено 28 тематич-

них переглядів, 23 масові заходи.
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Зміцненню міжнародних зв’язків з бібліотеками Брянської

(РФ) та Гомельської (Білорусь) областей в значній мірі сприяло

відзначення 30-річчя співпраці та проведення міжнародного

круглого столу «Бібліотека – центр діалогу культур», учасників

якого вітали бібліотечні асоціації РФ, Білорусі та Бібліотечна

Асамблея Євразії, в ході якого були не лише підведені підсумки, а

й прийнято документ – перспективу подальшої співпраці.

За участю бібліотеки на виконання «Програми поповнення

бібліотечних фондів на період до 2005 року», затвердженої

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року за

№ 900, розроблено і прийнято відповідну програму по

Чернігівській області, затверджену Постановою облдерж-

адміністрації № 447 від 10 вересня.

Проведено 3 організаційно-методичні заходи. За рік

здійснено 20 відряджень. Видавнича діяльність бібліотеки

налічувала 13 назв.

Розпочався капітальний ремонт внутрішніх приміщень

бібліотеки. Дерев’яні вікна замінені на металопластикові.

Фонд – 816916.

Користувачі – 36332.

Книговидача –746218.

Відвідування – 273536.

Надходження – 10037.

Штат – 74 бібліотечні працівники.
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2003

19 лютого. На виконання наказу Міністерства культури

України «Про затвердження переліку державних установ,

закладів культури, інших організацій, яким надається право

проведення державної експертизи культурних цінностей»

створена робоча група з питань експертизи письмових пам’яток.

2 червня. Згідно розпорядження Чернігівської облдерж-

адміністрації створений центр інформації про діяльність

державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

4 червня. Сформована робоча група зі створення

електронної бази даних «Інформаційний портал Чернігівщини».

Затверджена його структура.

Цього року. У Городні відбувся міжнародний круглий стіл

бібліотечних працівників Брянської, Гомельської та Чернігівської

областей, приурочений року культури в Україні.

Оформлено 141 книжкова виставка, проведено 28 тематич-

них переглядів, 1 9 масових заходів.

Проведено 3 організаційно-методичні заходи. За рік

здійснено 14 відряджень. Видано 10 назв матеріалів.

Фонд – 825009.

Користувачі – 35217.

Книговидача – 775197.

Відвідування – 263717.

Надходження – 10700.

Штат – 72 бібліотечні працівники.
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2004

15 березня. Лариса Миколаївна Поліщук призначена на

посаду завідувача відділу мистецтв.

21 червня. Розпочалася робота з виявлення та відбору

книжкових пам’яток до Державного реєстру національного

культурного надбання.

Цього року. Від Міжнародного фонду «Відродження»

бібліотека отримала сучасні комп’ютери, сервер, периферійне

обладнання. З вересня розпочався новий етап наповнення

створеного на базі бібліотеки «Регіонального інформаційного

порталу «Сіверщина».

Протягом року оформлено 129 книжкових виставок і

30 тематичних переглядів, проведено 17 масових та

3 організаційно-методичні заходи. За рік здійснено

12 відряджень. На поліграфічній базі бібліотеки видано 16 назв

методичних, бібліографічних та інших матеріалів.

Фонд – 831071 .

Користувачі – 35704.

Книговидача – 741223.

Відвідування – 265747.

Надходження – 10611 .

Штат – 73 бібліотечні працівники.

2005

4 квітня. На посаду заступника директора з

адміністративно-господарської роботи призначений Микола

Іванович Шумигай.
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1 грудня. Розпочато ретроконверсію фонду документів, що

надійшли до бібліотеки за період 1984-1999 рр.

Цього року. Колектив бібліотеки взяв участь в акції щодо

матеріальної допомоги учасникам бойових дій і солдатським

вдовам до 60-річчя Перемоги. Зібрано 750 грн.

Оформлено 139 книжкових виставок і 27 тематичних

переглядів, проведено 18 масових та 3 організаційно-методичних

заходи. За рік здійснено 25 відряджень. Видано 9 назв матеріалів.

Фонд – 838967.

Користувачі – 36055.

Книговидача – 738547.

Відвідування – 272252.

Надходження – 11615.

Штат – 72 бібліотечні працівники.

2006

9 серпня. На посаду головного інженера відділу

комп’ютерного забезпечення прийнятий Андрій Анатолійович

Сімончук.

Цього року. На сайті бібліотеки започатковані нові послуги:

віртуальна довідка та віртуальні виставки.

Відбулось урочисте відкриття на базі відділу документів

іноземними мовами Центру європейської інформації у

партнерстві з громадською організацією «АХАЛАР» та за

підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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Працівниками відділу краєзнавства підготовлено збірник

поезій про Чернігів і Чернігівщину «Замало пензля, а тим більш

пера, щоб Придесення відтворить картини…».

Вперше проведений обласний конкурс «Краща бібліотека

року».

Придбано плазмовий телевізор TOSHIBA, два комп’ютери,

музичний центр, два принтери, професійний сканер, меблі.

Інтернет-центр та відділ літератури іноземними мовами

обладнано сигналізацією.

Оформлено 118 книжкових виставок та 35 тематичних

переглядів, проведено 25 масових заходів. База даних «Рідкісна

книга» поповнилась 87 записами. Проведено 6 організаційно-

методичних заходи. За рік здійснено 14 відряджень. Видано

15 назв матеріалів.

Фонд – 849256.

Користувачі – 36032.

Книговидача – 740697.

Відвідування – 261770.

Надходження – 14752.

Штат – 72 бібліотечні працівники.

2007

1 березня. Ольга Георгіївна Соловцова призначена на посаду

завідувача відділу абонемента.

1 жовтня. На посаду заступника директора з наукової роботи

призначений Дмитро Володимирович Набок.

Цього року. Бібліотека взяла участь у заходах із нагоди Року

української книги та відзначила 130-річчя від часу заснування.
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Відбулася зустріч з головою Міжнародного благодійного

фонду «Україна – 3000» дружиною Президента України

Катериною Ющенко, яка передала нові видання з історії України

козацької доби.

Проведена презентація нових видань видавничого дому

«Києво-Могилянська академія». Питання вступу України до

Євросоюзу розглядалися на громадських слуханнях «Україна –

європейський вибір».

У бібліотеці відбулася акція «Вишиваємо рушник

національної єдності». Проведено літературний вечір «Україна,

Польща, Великобританія у житті і творчості Д. Конрада».

За рік було оформлено 114 книжкових виставок, проведено

24 тематичні перегляди, 20 масових заходів, 1 7 Днів інформації

та 9 Днів спеціаліста. Проведено 5 організаційно-методичних

заходів. Здійснено 26 відряджень. Видавнича діяльність

бібліотеки налічує 14 назв матеріалів.

Фонд – 854175.

Користувачі – 36423.

Книговидача – 739023.

Відвідування – 251770.

Надходження – 14752.

Штат – 72 бібліотечні працівники.

2008

2 січня. Введені нові форми річної звітності – № 6-НК та

№ 80-а-рвк».
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25 вересня. Лілія Миколаївна Олійник призначена на

посаду завідувача відділу автоматизації бібліотечних процесів.

21 листопада. При бібліотеці створено Центр обслуговуван-

ня інвалідів.

9 грудня. Розпочато впровадження в роботу бібліотеки

автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС».

Цього року. У практику роботи структурних підрозділів

бібліотеки запроваджено стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1 :2006

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги

та правила складання».

За участю волонтера Корпусу миру Джона Ла Планте в

бібліотеці розпочав роботу «Клуб любителів французької мови».

Здійснено капітальний ремонт приміщення (1 -й та

2-й поверхи).

За рік оформлено 114 книжкових виставок та 26 тематичних

переглядів, проведено 26 масових заходів. За рік здійснено

27 відряджень. Видавнича діяльність бібліотеки налічувала

18 назв матеріалів.

Фонд – 862274.

Користувачі – 35797.

Книговидача – 728484.

Відвідування – 246327.

Надходження – 14915.

Штат – 74 бібліотечні працівники.
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2009

11 березня. Впроваджені «Типові норми часу на основні

процеси бібліотечної роботи».

1 жовтня. Ю. М. Самойленко призначений на посаду

заступника директора з наукової роботи.

Інну Михайлівну Аліференко призначено на посаду

завідувача науково-методичного відділу.

Цього року. Розпочалася реалізація проекту «Бібліоміст»,

чотиристоронньої партнерської роботи Ради міжнародних

наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з

міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і

туризму України та Української бібліотечної асоціації, за

фінансової підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс та

Microsoft.

Розпочав роботу центр «Долаємо перешкоди разом», який

опікується людьми з особливими потребами.

Сектор реєстрації і контролю розпочав створення

електронної бази даних користувачів.

Урочистим засіданням «Клуб «Краєзнавець»: минуле й

майбуття» відзначено 35-річчя популярного об’єднання читачів.

Відбулися наукові читання «Важко на музику душу

покласти, а ще важче її проспівати» за участю В. Нечепи та

О. Васюти, літературно-музична композиція «Наш Гоголь –

справжній віщатель душі людської» (до 200-річчя від дня

народження), виїзні заходи «Батурин в контексті європейської

історії» та «Твори Олександра Довженка – це документи доби»

(до 115-річчя від дня народження).

Оформлено 128 книжкових виставок, проведено

27 тематичних переглядів, 32 масових, 4 організаційно-
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методичних заходи. Здійснено 20 відряджень. На поліграфічній

базі бібліотеки видано 17 назв методико-бібліографічних видань.

Фонд – 868100.

Користувачі – 36620.

Книговидача – 724407.

Відвідування – 245771 .

Надходження – 11147.

Штат – 74 бібліотечні працівники.

2010

26 лютого. Згідно рішення сесії обласної ради бібліотека

була перейменована в комунальний заклад «Чернігівська обласна

універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка».

1 березня. Рішенням сесії обласної ради на посаду

директора призначена І. М. Аліференко. П. В. Грищенко

переведений на посаду головного бібліотекаря науково-

методичного відділу.

12 березня. Затверджена нова редакція Статуту бібліотеки.

18 березня. Олена Анатоліївна Сльозка призначена

завідувачем науково-методичного відділу, а Світлана

Олександрівна Шевченко – на посаду головного бібліотекаря

відділу комплектування.

21 травня. Для організації роботи з ведення електронного

каталогу створена робоча група.

29 червня. На базі відділу автоматизації бібліотечних

процесів розпочав роботу «Регіональний тренінговий центр» за

програмою «Бібліоміст». У рамках проекту був наданий набір
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комп’ютерного обладнання та програмне забезпечення. Керівник

проекту – І. М. Аліференко, координатор – Л. М. Дубовик

(Олійник), тренери – О. А. Сльозка, В. М. Даценко.

Діяльність РТЦ направлена на сприяння розвитку

регіональної бібліотечної інфраструктури шляхом підвищення

кваліфікації працівників бібліотек області. У вільний від

тренінгів час працює як інтернет-центр для користувачів з

безоплатним доступом до Мережі.

7 жовтня. У складі відділу документів з суспільних та

гуманітарних наук створено новий підрозділ «Центр правової

інформації».

Цього року. Здійснено 27 виїздів до ЦБС та самостійних

бібліотек, під час яких відвідано 53 бібліотеки. Проведено

4 заходи в системі підвищення кваліфікації бібліотечних

працівників.

Відділи ОУНБ та бібліотеки області в цьому році проводили

локальні наукові і соціологічні дослідження, спрямовані на

вивчення читацького попиту на українську книгу та вивчення

стану краєзнавчих ресурсів бібліотек області.

Працівники бібліотеки взяли участь у віртуальній

конференції «Слов’янське перехрестя», присвячене 65-річчю

Перемоги та 35-річчю відкриття Монументу Дружби

слов’янських народів. Було висвітлено тему «Чернігів і чернігівці

в роки війни».

До Всеукраїнського дня бібліотек започатковано та успішно

проведно фотоконкурс «Життя як книга».

Фонд – 869421 .

Користувачі – 36188.

Книговидача – 727297.
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Відвідування – 245787.

Книжкові виставки – 157.

Видань – 17.

Штат – 75 бібліотечних працівників.

2011

11 квітня. У Національному центрі ділового та культурного

співробітництва «Український дім» проходив перший в історії

бібліотечної справи в Україні «Ярмарок інноваційних

бібліотечних послуг та електронного самоврядування». Бібліоте-

ка представила проект «Центр – правової інформації – правова

допомога на основі сучасних технологій».

14 квітня. Головний бібліограф Любов Петрівна Полевик

призначена на посаду завідувача відділу обробки літератури і

організації каталогів.

27-28 травня. У Новгороді-Сіверському в рамках

літературно-мистецького свята «Нетлінне Слово.. .» фахівцями

бібліотеки проведено засідання круглого столу «Бібліотеки –

хранителі духовної та культурної спадщини слов’янства».

28 вересня. Молоді працівники бібліотеки у центрі міста

провели рекламну акцію «Я люблю свою бібліотеку». Вони

дарували жителям міста рекламні буклети про бібліотеку,

програму святкових заходів до Дня відкритих дверей та

відповідали на безліч запитань.

1 листопада. Пройшло перше засідання новоствореного

Клубу цифрової естетики, що почав свою роботу на базі

Регіонального тренінгового центру за програмою «Бібліоміст».
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16 листопада. У приміщенні прес-клубу «Ділове слово»

відбулась прес-конфенція присвячена діяльності Центру

європейської інформації, що діє на базі бібліотеки.

Цього року. Оновлено комп’ютерний парк в Інтернет-центрі

за програмою LEAP.

Розпочато створення електронної бібліотеки. Першим став

розділ «Книжкова пам’ять України. Чернігівщина». Створено

додаткові веб-ресурси (блоги): «Чернігівське обласне відділення

УБА», «Третій поверх», «Сектор інформації Чернігівської ОУНБ

ім. В. Г. Короленка», «Центр правової інформації», «Долати

перешкоди разом», «Віддані магії неба».

Розпочато співпрацю в корпорації ЦУКК для поповнення

електронної бази даних.

На базі Чернігівського регіонального тренінгового центру за

програмою «Бібліоміст» відбулись тренінги для бібліотечних

працівників області з основ комп’ютерної грамотності.

Фонд – 867722.

Користувачі – 36264.

Книговидача – 725296.

Відвідування – 284290.

Книжкові виставки – 170.

Видань – 13.

Штат – 79 бібліотечних працівників.

2012

28 березня. У рамках Дня відкритих дверей до 135-річчя з

дня заснування Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка біля

бібліотеки пройшла акція «Запрошуємо нових друзів!».
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6 квітня. У рамках перспективного плану міжнародного

співробітництва з доповіддю «Читання в контексті часу: сучасна

українська література і сучасний читач» бібліотекар абонементу

Наталія Вікторівна Карбовська взяла участь у засіданні

міждержавного круглого столу «Бібліотека як центр просування

читання: соціальна значущість, ефективність, нові підходи»

(м. Гомель).

21 травня. Центром європейської інформації Чернігівської

ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Сіверським інститутом регіональних

досліджень, а також Кіровоградським, Донецьким та Херсонсь-

ким центрами європейської інформації було організовано відео-

конференцію «Європейський поступ України в ХХІ столітті».

1 червня. У відділі абонемента розпочав працювати

«дитячий куточок», який надає можливіть провести час з

іграшками та цікавими дитячими книжками дітям, які завітали

до бібліотеки з батьками.

24 серпня. У рамках відзначення 21 -ої річниці

Незалежності України у Міському парку культури і відпочинку

відбулися виставки національно-культурних товариств. Спільно з

білоруським посольством в Україні працівниками бібліотеки

організована книжкова виставка, присвячена 100-річчю з дня

народження видатного білоруського поета, перекладача,

державного діяча Максима Танка.

22 вересня. На базі обласної організації ФСТ «Спартак»

проведена I обласна спартакіада працівників культури.

Переможці від бібліотеки: Костянтин Герасименко, дартс,

II місце; Ілля Каганов, теніс, II місце; Надія Скороход, шашки,

III місце.
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25 вересня. Працівники бібліотеки ознайомились з

досвідом роботи вінницьких колег у рамках культурно-освітньої

поїздки, організованої Чернігівським обласним відділення УБА.

28 листопада. Відбулась обласна науково-практична

конференція «Бібліотеки Чернігівщини в соціокультурному

просторі регіону: історія і сучасність», приурочена до знаменних

дат в історії регіону – 80-річчя з дня утворення Чернігівської

області та 210-річчя губернії.

Цього року. Започаткована нова послуга – електронна

доставка документів.

За межами бібліотеки проведено акції: «Літній читальний

зал», «Бібліотека під відкритим небом». Розпочала діяльність

Мистецька вітальня.

У регіональному тренінговому центрі користувачі навча-

лись: «Створенню аматорського відео», «Створенню ефективних

презентацій», «Користуванню соціальними мережами»,

«Інформаційному пошуку в Інтернеті», «Основам роботи в

Інтернеті», «Технологіям Веб 2.0 для користувачів».

З метою надання необхідної інформації користувачам з

особливими потребами створено блог «Долати перешкоди

разом».

Започатковано новий формат святкування Всеукраїнського

дня бібліотек із запрошенням гостей: працівників бібліотек міста

та області та партнерів бібліотеки.

Фонд – 873473.

Користувачі – 35865.

Книговидача – 726359.

Відвідування – 286693.

Книжкові виставки – 189.
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Видань – 13.

Штат – 78 бібліотечних працівників.

2013

31 січня. За сприяння Ради міжнародних наукових

досліджень та обмінів (IREX) та Української бібліотечної

асоціації відбулася зустріч з представником Міжнародної

федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА) Джилліан Холлам

(Австралія).

3-4 липня. Працівики бібліотеки взяли участь у Ярмарку

«Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє»

(м. Суми), на якому представили центр обслуговування людей з

особливими потребами «Долати перешкоди разом».

18-20 липня. Директор бібліотеки І. М. Аліференко взяла

участь у 45-й (щорічній) конференції Асоціації угорських

бібліотекарів «Відкритий потік знань, рівного доступу бібліотеки

для європейських громадян», яка проходила у м. Егер

(Угорщина).

26 липня. Біля бібліотеки проведено флеш-моб «Ми –

короленківці», присвячений 160-річчю від дня народження

письменника-гуманіста Володимира Короленка.

14-15 серпня. За підтримки програми «Бібліоміст» у рамках

проекту «Навчально-інноваційна бібліотека» відбувся Міжрегіо-

нальний навчальний семінар-естафета «Бібліотеки як складова

електронного діалогу громади і влади».

11-15 вересня. Представники бібліотеки взяли участь у

ІV Львівському бібліотечному форумі «Бібліотек@: Читай!
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Формат не має значення!», організованому Українською

бібліотечною асоціацією за підтримки програми «Бібліоміст».

24-25 вересня. Працівники бібліотеки взяли участь у

Ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека –

рухаємося вперед» (м. Київ).

16-17 жовтня. Працівниками бібліотеки спільно з

Сумською ОУНБ ім. Н. К. Крупської на базі ЦМБ ім. Л. Толстого

м. Шостки організована творча лабораторія «Шукаємо формулу

успіху» для директорів ЦБС.

20 листопада. Завідувач відділу краєзнавства І. Я. Каганова

взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України»

(м. Київ) та виступила з доповіддю «Деякі аспекти взаємодії та

партнерства ОУНБ ім. В. Г. Короленка з науковими закладами та

громадськими організаціями м. Чернігова по вивченню історії

Сіверського краю».

23 листопада. Директор бібліотеки І. М. Аліференко взяла

участь в урочистостях з нагоди 85-річчя Гомельської обласної

універсальної бібліотеки.

Цього року. «Електронну бібліотеку» розширено

повнотекстовими базами даних «Іменні колекції», «Наші

видання», «Періодичні видання Чернігівщини. Електронні

версії», «Митці Сіверянського краю».

Проведені обласні громадські обговорення «Бібліотека.

Інформація. Користувач». Їх мета – привернути увагу широкого

кола громади, органів місцевого самоврядування до бібліотечних

закладів у регіоні, вивчити громадську думку щодо розвитку та

удосконалення діяльності бібліотек.
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Спільно з Центром АХАЛАР реалізований проект «Публічні

бібліотеки – мости до електронного урядування».

Відбулися: науково-практична конференція «Планета

Земля – наш спільний дім», тематична зустріч-концерт «Музична

Глінкініана Чернігівщини» з нагоди 175-річчя від часу

перебування Михайла Івановича Глінки на Чернігівщині,

презентація книги «Віддані магії неба», укладачем якої є

бібліотекар відділу краєзнавства В. І. Солонікова, презентація

книг письменника і дипломата Юрія Щербака «Час

смертохристів» та «Час великої гри», чернігівських науковців

Олександра Коваленка і Олександра Рахна «Гніздо вільнодумства

і гуманності: садиба Ліндфорсів – Русових в Олешні та її

мешканці» та ін.

Фонд – 874926.

Користувачі – 35822.

Книговидача – 723677.

Відвідування – 344545.

Книжкові виставки – 174.

Видань – 14.

Штат – 78 бібліотечних працівників.

2014

23-28 березня. О. П. Попович у складі фіналістів програми

«Лідерство для молодих бібліотекарів» здійснила навчальний

візит до Латвії.

27-29 травня. Працівники бібліотеки ознайомилися з

досвідом роботи бібліотек Рівненщини під час науково-освітньої
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поїздки, організованої за ініціативи Чернігівського обласного

відділення УБА.

24 липня. Представники бібліотеки відвідали IV Ярмарок

бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: міст ваш!»

(м. Київ), організований у рамках програми «Бібліоміст».

12 листопада. Працівники бібліотеки взяли участь у

науково-практичній конференції «Роль наукової бібліотеки у

вихованні духовно-моральних якостей майбутніх спеціалістів».

Грудень. У РТЦ розпочато проект «У Всесвітній мережі всі

покоління», який передбачає навчання користувачів бібліотеки

основам комп’ютерної грамотності та роботи в Інтернеті.

Цього року. Бібліотекою були проведені заходи з

відзначення ювілеїв Т. Г. Шевченка, М. М. Коцюбинського,

О. П. Довженка, зустрічі з відомими земляками – лауреатами

Національної премії України ім. Тараса Шевченка письменника-

ми Леонідом Горлачем і Дмитром Івановим, вченим і поетом

Володимиром Пащенком, мистецтвознавцем Світланою

Ключник, письменником і журналістом Сергієм Дзюбою та ін.

Бібліотека активізувала патріотичну складову соціокультур-

ної діяльності, проводились численні заходи, акції на підтримку

українського війська та висвітлення героїзму патріотів,

захисників Вітчизни. Здійснювалась інформаційна підтримка

вимушених переселенців зі Сходу України.

У рамках роботи Центру правової інформації розпочав

діяльність Дистанційний консультативний пункт із надання

правової допомоги.

Фонд – 865651 .

Користувачі – 35818.

Книговидача – 712340.
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Відвідування – 349919.

Книжкові виставки – 198.

Видань – 13.

Штат – 78 бібліотечних працівників.

2015

2 січня. Олеся Віталіївна Величко призначена на посаду

завідувача відділу обробки документів та організації каталогів.

16-17 березня. Бібліотекар відділу абонемента Віра

Юхимівна Губко взяла участь у міжнародному семінарі «Етика і

цензура у бібліотеках» (м. Київ).

19-21 травня. Завідувач відділу краєзнавства І. Я. Каганова

взяла участь та виступила на семінарі «Науково-бібліографічна

діяльність бібліотек: сучасний стан і тенденції розвитку», який

проходив у Національній парламентській бібліотеці України

(м. Київ).

12 серпня. Започатковано проведення круглого столу для

бібліотекарів сільських бібліотек Чернігівщини «Я пропоную

свій досвід» на базі сільської бібліотеки – переможця конкурсу

«Краща бібліотека року». Захід відбувся на базі Оленівської

сільської бібліотеки-філії Борзнянської ЦБС.

3 вересня. Директор бібліотеки І. М. Аліференко взяла

участь у всеукраїнській скайп-конференції з обговорення проекту

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року.

20 вересня. На Красній площі Чернігова з нагоди Дня міста

працівники бібліотеки за підтримки Чернігівського обласного
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відділення УБА провели акцію – флешмоб «Браво, книго!

Читаємо всі!».

24 вересня. Відбулась культурно-освітня поїздка бібліотека-

рів Чернігівщини до бібліотек м. Переяслав-Хмельницький

Київської області.

30 вересня. Працівники бібліотеки взяли участь у круглому

столі «Роль і місце бібліотек у розвитку громад Чернігівщини» із

заступниками голів районних державних адміністрацій.

2 листопада. Вчений секретар бібліотеки Лариса

Володимирівна Генералова переведена на посаду заступника

директора з наукової роботи.

19 листопада. Працівники бібліотеки взяли участь у

науково-практичній конференції «Бібліотека вишу: проблеми

сьогодення, погляд у майбутнє», яка проходила у Науковій

бібліотеці Чернігівського національного педагогічного

університету ім. Т. Г. Шевченка.

30 листопада, 17 грудня. У рамках співпраці бібліотеки з

міським центром зайнятості відбулись зустрічі з вимушеними

переселенцями.

Цього року. «Кращою книгою України» у номінації «Моя

країна» стала збірка творів чернігівських літераторів про життя і

творчість Кобзаря «Чернігівська Шевченкіана». Проект було

здійснено бібліотекою спільно з обласною організацією

Національної спілки письменників України. Одним із

упорядників збірки стала бібліотекар відділу краєзнавства

В. І. Солонікова.

Бібліотека за підтримки Чернігівського обласного відділен-

ня УБА зі своїм проектом «Інформаційна допомога внутрішньо

переміщеним особам – запорука соціальної адаптації» стала
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переможцем конкурсу малих грантів «Підтримка місцевих ОГС

та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних

змін в Україні» у межах проекту «Українська регіональна

платформа громадських ініціатив», що адмініструється ГО

«МАРТ» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

З березня у бібліотеці реалізується проект «Піар-офіс

сучасних бібліотек Чернігівщини» за фінансової підтримки

програми «Бібліоміст» та експертної підтримки громадської

організації «Центр Медіареформ».

Відбулося підписання договору про партнерство з

громадською організацією «MAРТ».

На базі Регіонального тренінгового центру пройшов сезон

віківишколів у ВікіСтудії.

Були проведені: літературно-мистецький захід «Вічна слава

безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих!» до

відзначення Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; акція «Моя

найкраща Україна» до Дня Державного Прапора та Дня

Незалежності України; презентація книг професора Єльського

університету (США) Тімоті Снайдера «Криваві землі: Європа

між Гітлером і Сталіним»; доробку краєзнавців Чернігівського

району «Літопис доль та днів минулих. Книга 2»; відкриття

фотовиставок «Що нам дала Солідарність» і «Фотографіка»

польських фотохудожників Войцеха Мілевського та Януша

Ридзевського; літературно-мистецьке свято «Я вірю в силу

народу, в силу народної душі.. .» до 120-річчя від дня народження

Максима Рильського; засідання клубу «Краєзнавець», присвячене

20-річчю заснування журналу «Сіверянський літопис».

Фонд – 865692.
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Користувачі – 34433.

Книговидача – 702055.

Відвідування – 345365.

Книжкові виставки – 195.

Видань – 9.

Штат – 78 бібліотечних працівників.

2016

2 січня. Наказом № 80Д введена в дію нова структура

КЗ «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека

ім. В. Г. Короленка».

Створені:

• відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів

на базі відділу автоматизації бібліотечних процесів;

• відділ документів із гуманітарних наук на базі відділу

документів з суспільних та гуманітарних наук;

• відділ документів із економічних, технічних, природничих

та сільськогосподарських наук шляхом реорганізації відділів

документів природничого та сільськогосподарського змісту та

документів з економічних та технічних наук;

• відділ формування фондів та каталогізування на базі відді-

лів обробки документів і організації каталогів та комплектування;

• відділ документів іноземними мовами шляхом реорганіза-

ції сектора документів іноземними мовами.

2 січня. Головний бібліотекар Ольга Іванівна Іваненко

призначена на посаду завідувача відділу наукової інформації та

бібліографії.
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Завідувач сектору документів іноземними мовами

В. Р. Кашнікова переведена на посаду завідувача відділу

документів іноземними мовами.

Завідувач відділу інформаційних технологій та електронних

ресурсів Л. М. Дубовик переведена на посаду заступника

директора з питань внутрішньобібліотечної роботи та

автоматизації бібліотечних процесів.

Бібліотекар О. П. Попович призначена на посаду завідувача

відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів.

1 лютого. Завідувачем відділу документів із економічних,

технічних, природничих та сільськогосподарських наук

призначена Наталія Вікторівна Карбовська.

3 лютого. У програмі «Діалог» обласної телерадіокомпанії

«Сівер Центр», яка була присвячена роботі бібліотеки, взяли

участь І. М. Аліференко, О. П. Попович, О. М. Плаунова.

22-24 лютого. Команда бібліотеки взяла участь у навчанні в

рамках соціального проекту для бібліотекарів «Стратегії

розвитку», організованого Києво-Могилянською бізнес-школою

та Українською бібліотечною асоціацією.

28-29 лютого. Завідувач відділу інформаційних технологій

та електронних ресурсів О. П. Попович брала участь у

Міжнародному семінарі «Оцінка результатів діяльності

бібліотеки та форми професійної мотивації бібліотекарів»

(м. Київ).

1 квітня. Завідувачем відділу документів з гуманітарних

наук прозначена Валентина Кузьмівна Куценко.

30 червня – 2 липня. Бібліотека приймала учасників

культурно-освітньої поїздки – бібліотечних працівників, членів

Рівненського обласного відділення УБА.
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17-18 серпня. У бібліотеці відбулась обласна науково-

практична конференція «Краєзнавча діяльність бібліотек

Чернігівщини».

29 вересня. Бібліотека приймала колег з Наукової бібліотеки

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університе-

ту ім. Григорія Сковороди.

3 жовтня. Заступником директора з наукової та інноваційної

діяльності призначена Алла Миколаївна Мальована.

Цього року. Бібліотека долучилася до спроби побити

світовий рекорд з проведення уроку англійської мови, на якому

були присутніми 123 учасники.

Протягом літа працівники бібліотеки брали участь у

мистецькому проекті-фестивалі «Літера. Відкриті читання».

Створені блоги «Інформаційна панорама» та «Європейський

діалог».

Були проведені: літературні читання до 125-річчя

П. Г. Тичини; щорічна церемонія нагородження лауреатів

літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова; вернісаж

живописних та графічних робіт «Естетика буття» братів Романа

та Євгена Силків; вечір пам’яті поета і журналіста Василя

Струтинського; презентації книг письменника В. Шовкошитного

«Я бачив», Ю. Сбітнєва «Великая княгиня», збірника «Служити

народу – найвища честь!» про українських дипломатів –

уродженців Чернігівщини; презентація-обговорення книги

чернігівських дослідників С. Горобця та С. Бутка «Хроніки війни

більшовиків з українським народом. Голодомор 1932-1933 років

на Чернігівщині: виконавці злочину»; виставки «Пам’яті

Чорнобиля: екслібриси, графіка» художника В. Леоненка,

«Вишите сокровення» заслуженого майстра народної творчості
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України А. Ляшенко; літературний вечір «Натхненні

Придесенням» з нагоди 40-річчя Чернігівської обласної

організації НСПУ; круглі столи «Європейські цінності:

український вимір», «Михайло Грушевський – історик і

будівничий нації», «Взаємодія місцевої влади, територіальної

громади, інституцій громадянського суспільства для зміцнення

демократії», «Я не боюсь тюрми і ката» до 180-річчя

О. Я. Кониського за участю провідних київських та чернігівських

науковців та ін.

Здійснено 22 виїзди до ЦБС та самостійних бібліотек, під

час яких відвідані 44 бібліотеки.

Фонд – 863126.

Користувачі – 34409.

Книговидача – 718251 .

Відвідування – 350682.

Книжкові виставки – 209.

Видань – 10.

Штат – 79 бібліотечних працівників.
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