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ОСНОВНЕ ПРИМІЩЕННЯ – Адреса: вул. Льва Толстого, 49 – ( 416,8 кв.м, 35
посадочних місць)
 ВІДДІЛ МИСТЕЦТВ (Медіатека) – Адреса: Повітрофлотський проспект,10 –
(156,3 кв.м, 35 посадочних місць)

І. Вступ.
Стратегія розвитку – 2020: «Молоді Києва – бібліотеку європейського рівня» була
оприлюднена на офіційному сайті бібліотеки у січні 20216 року. З того часу минуло 5 років
наполегливої праці колективу на чолі з директором, пані Галиною Конашко, спрямованої на
реалізацію плану перетворення у бібліотеку сучасного формату.
За весь цей час роботи над реалізацією задуманого перетворення ми відчували
зацікавленість, розуміння та практичну підтримку щодо усіх питань з боку Департаменту
культури КМДА: просування Стратегії, організаційну підтримку та фінансове забезпечення
розвитку Молодіжної бібліотеки.
Аналізуючи виконання п’ятирічного плану розвитку, висловлюємо велику повагу та
вдячність за підтримку Стратегії розвитку Молодіжної бібліотеки, за високий професіоналізм
та відданість культурним цінностям та щирість директору Департаменту культури пані Діні
Поповій та її чудовій команді.
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II. Обґрунтування.
Стратегічні цілі та завдання Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода
гвардія» було розроблено на основі Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»,
також враховано «Стратегію Української бібліотечної асоціації на 2015 – 2018 рр.»,
дослідження УБА щодо стану бібліотечно-інформаційної галузі в Україні, вивчення досвіду
роботи та подолання проблем у таких бібліотеках країн Європейського Союзу, як Литва,
Латвія, Польща, Німеччина, Рекомендації по бібліотечному обслуговуванню юнацтва від
міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА)
Стратегія 2020 «Молоді Києва – бібліотеку європейського рівня» в 2016 році мала стати
засобом об’єднання зусиль та координації органів влади, бібліотекарів, читачів, користувачів,
партнерів, представників громадськості для створення на базі Київської міської молодіжної
бібліотеки насправді сучасної бібліотеки для молоді. Стратегія мала формувати спільне
розуміння проблем бібліотеки, бачення шляхів їх подолання та відчуття причетності до їх
вирішення.
Фінансовою основою та запорукою реалізації перетворень в МСМБ «Молода гвардія»
стала Комплексна міська цільова програма «Столична культура», однією з складових
якої є покращення матеріальної бази бібліотек Києва.
При підготовці Стратегії 2020, ще в 2015 році, були проведені опитування користувачів,
анкетування відвідувачів, ряд мозкових штурмів та зустрічей з студентами творчих
спеціальностей, підготовлено та проведено громадські слухання, під час яких Стратегія
набула остаточного варіанту.

Значна адвокаційна,
дослідницька робота,
яка передувала
написанню Стратегії
розвитку, базувалася
на головних ролях, які
молодь визначила для
своєї Молодіжної
бібліотеки.

ІІІ. Етапи реалізації.
Стратегіїя 2020 стала основою виробничіх Планів роботи МСМБ «Молода гвардія» на
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки та основою планування щорічних кошторисних призначень,
виконання яких розглядалося колективом як справа честі. Тому моніторинг та виконання
Кошторису доходів та видатків проводилося щорічно, щоквартально та щомісячно під
контролем Департаменту культури та Радою при директорі.
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Аналіз показав, що головні етапи реалізації Стратегії не мають чітких часових меж і
представлені попарно по роках, адже коли одні завдання завершуються у поточному році,
заздалегідь починається робота над наступним періодом реалізації напрямку
Такий принцип реалізації Стратегії забезпечив безперервність та сталий розвиток
перетворень, появу удосконалень технологій, методів та форм бібліотечної роботи, яку
щоразу завжди помічають та позитивно оцінюють постійні відвідувачі і читачі.

Запорука успіху - Комплексна міська цільова програма
«Столична культура», однією з складових якої є покращення
матеріальної бази бібліотек Києва.
Вектори руху до перетворень
Публічність
Популярність
Позитивний
імідж

→
→
→

Громадські
ініціативи
Партнерство
Проекти

→
→
→

«Молодіжна бібліотека –
сучасний культурно –
просвітницький центр
«Третє місце»

 Перший етап -2016 рік
Перший перехідний рік Стратегії, головна мета якого було перетворення неефективного
відділу мистецтв на міську молодіжну Медіатеку «Зірковий інкубатор».
-У цей період проводиться підготовка до перетворення, вівчення потреб творчої молоді, аналіз
наявних ресурсів, досвіду роботи Першої львівської медіатеки, досвід роботи бібліотек
Польщі
- Регулярно відбувається обговорення ідей під час зустрічей з волонтерами та молодіжними
активістами, розглядаються варіанти зонування та розміщення нових локацій щодо
приміщення відділу мистецтв за адресою Повітрофлотський проспект, 10, .

- Розроблено ескізи та проведено консультації фахівців щодо перетворення в Медіатеку.
Напрацювання технічного завдання та підготовка організаційних та технічних питань
проведення вдалого капітального ремонту.
- У цей час також розпочато поточний ремонт у відділі абонементу «Книколюб», закупівлі
товарів та послуг із застосуванням електронного майданчика Прозоро – «Є ТЕНДЕР».
- Одночасно триває запуск Карти послуг на сайті МСМБ, яка розкриває усю палітру сервісу
бібліотечного обслуговування відвідувачів у нашій бібліотеці
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- Започатковується сервісний підхід до обслуговування користувачів за принципом «Один
візит – багато послуг», окрім безоплатних послуг, надаються додаткові платні послуги з
переліку послуг за Постановою КМУ від 12.07.2017 р. №493
Моніторинг фіксує значну проведену підготовчу роботу на етапі планування кошторисних
призначень для закупівлі робіт з капремонту, обладнання та комп’ютерної техніки, підготовки
технічних завдань та проведення закупівель із застосуванням елктронної системи «Прозоро»
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 Другий етап, 2016-2017 роки
У цей період відбуваються надважливі події:
- 2017 рік – початок та завершення проведення капітального ремонту за адресою
Повітрофлотський проспект, 10 ,
- Розробка ескізів, закупівля та обладнання новими меблями,
- встановлення сучсного технічного обладнання та комп’ютерної техніки в
приміщенні,
- реальне перетворення відділу мистецтв на МЕДІАТЕКУ - цікавий популярний та
ефективний простір для розвитку талантів та творчих здібновтей людей, користувачв
бібліотеки - киян різного віку.
Моніторинг показує нарощення присутності МСМБ та Медіатеки у соціальних мережах.,
зростання інтересу до Медіатеки як молоді, так і людей старшого віку, розвиток додаткових
платних послуг.

Відкриття МЕДІАТЕКИ «Творчий інкубатор» - відеорепортаж
https://www.youtube.com/watch?v=Sa7QcQRITTM

28 лютого 2018 року відбулося урочисте відкриття оновленого
простору відділу мистецтв
Міської молодіжної Медіатеки
«Зірковий інкубатор»
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Виконання кошторисних призначень в 2018 році

 Третій етап -2017-2018 роки
- Початок та завершення
Повітрофлотський пр., 10

ремонтів

у приміщеннях

на вул.

ЛьваТолстого, 49,

- І піврічча 2018 року – продовження перетворень у приміщенні Медіатека – поточний
ремонт фасаду, упорядкування вікон, ганку та встановнення козирка над центральним
входом, в 2019 році проведено заміну батарей опалення.
- Оновлення основних засобів та комп’ютерної техніки, роботи по удосконаленню
програмного забезпечення - АБІС «MARC SQL», створення ефективного зонування
простору - трансформеру в приміщення вул Льва Толтого, 49
- Удосконалення комп’ютерних мереж, оснащення читацьких та робочих місць новими
моніторами, сучасним прграмним забезпеченням та оснащення бібліотечними меблями.
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- Розвиток зв’язків з партнерами та молодіжними громадськими організаціями, розвиток
нових бібліотечних послуг для населення, розвиток програми залучення молоді до читання.
Підбір, розстановка та підвищення кваліфіації кадрів, мотивація до творчої роботи.
Моніторинг показує нарощення заповненості приміщень МСМБ та Медіатеки читачами

Виконання кошторисних призначень в 2019 році


Четвертий етап, 2018-2019 роки

- Продовження поточних ремонтів у приміщенні на на вул. ЛьваТолстого, 49. Якісні
перетворення тривають.
- рекордне нарощеннується кількість масових заходв, зростання кількості відвідувачів та
віддалених користувачів
- триває робота з підвищення кваліфікації працівників, нові сертифікати, які підтверджують
засвоєні нові знання та навички, одержали 16 бібліотечних працівників
Моніторинг виконання Стратегії 2020 «Молоді Києва – бібліотеку європейського рівня»
показує:
- відсутність скарг користувачів
- збільшення кількост та відвідуваності заходів
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- проведення нових для бібліотеки форм роботи з користувачами
- участь бібліотеки в прямих етерах на телеканалах Київ, відео сюжетів на каналах в ЮТУБІ
та іншої рекламної продукції для популяризації послуг бібліотеки
- підготовлено оригінал – макети та надруковано нові букленти, рекламна продукція для
подальшої популяризації Молодіжної бібліотеки

Молодіжна бібліотека завжди приймає активну участь у заходах
Міжнародного форуму КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ

 П’ятий етап, 2019 – 2020 роки
- 2020р.- продовжуються поточні ремонти покрівлі та
переоснащення робочих місць користувачів та бібліотекарів.

електричних мереж, триває

- Вивчено питання стану інклюзивності та сприятливості приміщень бібліотеки до людей з
особливими потребами, які є орендованими і знаходяться на перших поверхах житлових
будинків, збудованих ще в 1975 рокаї минулого століття, без врахування потреб цих людей,
про що свідчить Звіт від 20.07.2020 р. про проведення технічного обстеження приміщень
МСМБ «Молода гвардія» та Висновок щодо доступності для осіб з інвілідністю.
- З початку березня 2020 року, через розгортання світової пандемію коронавірусу Ковід19 та
локдауну в Україні, через обмежувальні заходи з відвідування бібліотек, у колективі
забезпечується дистанційне обслуговування віддалених користувачів бібліотеки в умовах
жорсткого карантину, також колектив фахівців проводить стрімінгові заходи, популяризує
читаннч на сайті МСМБ «Молода гвардія», відеороліки про читання на своїх каналах в
YOUTUBE, в FACEBOOK, іншіх.
Моніторинг показує рекордне зростання відвідувань сайту та сторінок у соцмережах у
сприятливому 2019 році, кількість наданих бібліографічних довідок та інформацій, рекордна
кількість звернень до освітніх сторінок, збільшення присутності подій МСМБ та Медіатеки
у соціальних мережах.
Рік
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Відвідування
бібліотеки
75981
74982 (ремонти)
73367(капремонт)
76696
76904
49271*

Відвідування сайту
112842
113536
104753
98249
105620
149516*

Загальна кількість
відвідування
188823
188518
178120
174945
182524
198787*

*Переміщення відвідувачів у віртуальне середовище Молодіжної бібліотеки, загальне збільшення
відвідування завдяки новим сучасним формам віртуальної та дистанційної взаємодії
8

IV. Результати реалізації Стратегії 2020 «Молоді Києва – бібліотеку
європейського рівня» за окремими напрямками.
Наше стратегічне гасло – в дії!

1. Штат бібліотеки: постійна робота над заповненням вакансій,
підвищенням кваліфікації працівників, формування команди та
мотивація.
Бібліотечні працівники Молодіжної бібліотеки - ефективна командна ініціативних,
відповідальних, висококваліфікованих фахівців. Але поточність кадрів періодично
відбувається через причини, що не залежать від стану упраління кадрами і є природнім
явищем (народження дітей, переїзди родини, вступ до вишів на стаціонарне відділення,
інше.
Склад кадрів за освітою, віком та досвідом роботи в МСМБ «Молода гвардія»
станом на грудень 2019 року
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Наші цінності та переваги:
-Кодекс професійної етики бібліотекаря Української бібліотечної

асоціації
-висока репутація МСМБ «Молода гвардія» серед колег та киян
-популярність серед читачів та віддалених користувачів
-творчість та креативність у бібліотечній роботі.
-новітні комп’ютерні технології
- найкращий сучасний бібліотечний фонд

2. Оновлення простору, зонування, обладнання,
Успішно покращено стан приміщень. Капітальний та поточні ремонти оновили
приміщення бібліотеки, які стали просторішими та безпечнішими для відвідувчів,
набули функціолальності та відповідають новій Візії про чотири простори – простір
освіти, простір творчості, простір зустрічей та простір спілкування. Додатково введено
в користування широкі підвіконня з підігрівом для нових персональних локацій роботи
молоді.
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3. Відкриття Медіатеки
допитливих та сміливих.

«Зірковий

інкубатор»

для

талановитих,

- Відділ мистецтв перетворено на оновлений сучасний простір, який щоразу,
за потреби відвідувачів, трансформується у зазначені чотири простори: простір
освіти, простір творчості, простір зустрічей та простір спілкування.

11

- Виділені зони Медатеки можуть умовно називатися «Довідково- реєстраційне
бюро», «Камінна зала», «Артпростір», «Музична вітальня», Інтернет- центр.
- Перетворення також стосуються нових послуг, форм роботи з відвідувачами,
залучення молодіжниї активістів та партнерів.
МЕДІАТЕКА

«Камінна зала» - простір зустрічей

Трансформація простору
Медіатеки для різних заходів
Майстер класи та спілкування
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Медіатека Зірковий інкубатор» для Іллі

Книги про техніки живопису – для Ірини

4. Щоденне удосконалення обслуговування відвідувачів: моніторинг
думок, відгуків та побажань.

Рік

Загальна
кількість
читачів

2017
2018
2019

15 094
15 267
15 296

Середня
Кількість
Дистанційне
кількість
відвідувань в відвідування відвідувань
приміщеннях
на сайті
одним
(лічильник гугл)
читачем

73 367
76 696
76 904

104753
98249
105620

4,9
5,0
5,0

Загальна
кількість
виданих
книг за
рік

Середня
кількість
книг на
одного
читача

260 278
261 968
267 024

17,24
17,16
17,5

Позитивна динаміка залучення киян до читання завдяки сучасним формам
популяризації Молодіжної бібліотеки – 17-18 книг за рік на читача!
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Якість бібліотечного обслуговування.
Молодіжна бібліотека працює за Державними Стандартами:
доступність, оперативність, повнота інформації.

В Молодіжній бібліотеці:
Державні Стандарти доступності
до бібліотечного обслуговування забезпечуються шляхом:
-

доступу до фондів бібліотеки через Електронний каталог в приміщенні
доступу в приміщення - зручний режим обслуговування відвідувачів(6х8)
віддалений доступ (7х24) до каталогу та усієї бази інтелектуального контенту
на офіційному сайті МСМБ та у соціальних мережах.

Державні Стандарти: оперативність забезпечується таким чином:
-

-

у середньому триває місячний термін шляху книги від закупівлі до
надходження на бібліотечні полиці
оперативне щоденне обслуговування відвідувачів та виконання заявок
гарантується за рахунок впровадження електронних комп’ютерних технологій
та АБІС MARC SQL
запровадження бібліотечного сервісу (прийом заявок, видача, позичання книг
додому, контроль повернення, консультації та підбір замовлень
підтримка Електронного каталогу в оперативному робочому стані, тощо

Державні Стандарти: повнота інформації забезпечується на основі :
-

системи вивчення та ефективного використання наявних ресурсів бібліотеки
професіоналізму бібліотекарів та їхнім інтелектуальним продуктам
регулярного проведення Днів нової книги щосереди
випуску бібліографічних видань
проведення книжкових виставок та інсталяцій
проведення комунікації з читачами у формі засідань клубу «Книжкові бесіди»
зустрічей з молодими письменниками та видавцями, дикусії, тощо.

Всі форми донесення інформації цікаві, регулярні, фонди відкриті для
використання як в читальній залі, так і в абонементному відділі. Фонди
демонструються під час бібліографічних оглядів, масових заходів, виставок, в
матеріалах на сторівках покажчиків та у всіх інформаційних ресурсах

5. Моніторинг формування та популяризація бібліотечних фондів.
Нові послуги, що мотивують до читання.
Книжковий фонд МСМБ «Молода гвардія» - особлива гордість колективу та
висока оцінка всіх читачів. Сучасний, актуальний, мультиінформативний та
різноманітний за видами, типами та жанрами, він задовольняє читацьки смаки та
запити будь якого масового відвідувача.
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На 01.01.2020 року наш бібліотечний фонд становить
98733 примірників, з них:
книги – 76879, періодичні видання – 5481,
аудіовізуальні матеріали – 15987, електронні видання – 386.
Наші сучасні засади відбору, закупівлі та формування репертуару
книжкового фонду:
- співпраця з Українським Інститутом книги.
- вивчення видавничої інформації та сучасних тенденцій в літературі
-політика формування книжкового фонду. Державні закупівлі.
-проведення не форматних просвітницьких, патріотичних креативних заходів (клубні зустрічі,
квести, відео конференції, флешмоби, уроки швидкого читання, інсталяції, інше)
-створення привабливого, цікавого середовища для проведення вільного часу, молодіжного
спілкування, зручного читання
-залучення до участі у голосних читаннях учнів, театральної молоді, аматорів художнього слова,
запрошення відомих особистостей

З 2016 року в Молодіжній бібліотеці працює унікальне читацьке
об’єднання – клуб «Читати модно», члени якого приймають участь
у поповненні книжкових полиць новими книгами!

6. Моніторинг запровадження нових технологій та електронних ресурсів.
Електронний каталог МСМБ «Молода гвардія» (ЕК) містить
електронні описи книг та аналітичні описи статей з періодичних
видань. Станом на 01.01.2020 містить 170 897 записів
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ЕК доступний на сайті www.msmb.or.ua
-Тут, в онлайн доступі, представлено увесь склад бібліотечного фонду:
художні книги, енциклопедії та довідники, художні та мистецьки
альбоми, комікси, вінілові диски, періодичні видання та аналітичні
статті.
-Щорічно ЕК оперативно поповнюється на 8 тисяч записів про нові
надходження книг та топові статті, забезпечує віддалений пошук
видань за автором, назвою, серією або ключовим словом.

Хмарні технології.
Бібліотека – перша у міській програмі Smart Kyiv
- Бібліотека стала високотехнологічною установою, яка перша в
Києві з закладів культури перейшла на хмарні технології
-Завдяки співпраці з Департаментом інформаційних технологій
бібліотека має змогу використовувати потужний сервер Дата центру
КМДА, що дає переваги у стійкому збереженні інформації
-Надійний та швидкісний інтернет від КП «Інформсистема»
Користувачі обирають найзручніший спосіб спілкування із своєю бібліотекою.
Бібліотека надає прямий та віддалений доступ до фондів та інформації.
Відвідувачі забезпечені зручним доступом до інтернету
та консультативною підтримкою

Рік

Відвідування
Інтернет –
центру

Відвідування
МДЦ
«Молодіжного
ділового центру»

2015

5942

6952

2016

5978

2017

Wi-Fi для
відвідувачів

Всього

12894

2922

15816

6494 (ремонт)

12472

2926

15398

3963 (ремонт)

7515

11478

3507

14985

2018

6042

7009

13051

4784

17835

2019

4413

7094

11507

3655

15162

В 2019 році Електронними послугами в бібліотеці скористалися: понад 15 тисяч
відвідувачів!
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7. PR: зв’язки з громадою, просування бібліотечних послуг як цінних
інвестицій для соціальної підтримки молоді.
Постійна поточна робота з підтримки PR.- зв’язки з громадою успішно
продовжуються щодня завдяки виступам у прямих етерах на телебаченні,
спілкуванні з журналістами, нашим видеролікам про діяльність бібліотеки,
передачам телеканалів про Молодіжну бібліотеку, публікації у соцмережах,
партнерам.

PR : скріншоти каналу на ютубі, на сладшер, сторінка ФБ

Репортаж журналістів ТСН з МСМБ «Молода гвардія» у вересні 2020 р. на святі «Всеукраїнський
день бібліотек»
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V. ВИСНОВОК.
За увесь поточний період (2016 –2020 роки) ходу реалізації перетворення
відділу мистецтв на сучасну молодіжну Медіатеку «Зірковий інкубатор» та
вцілому на п’ять років Стратегії розвитку МСМБ Молода гвардія– 2020:
«Молоді Києва – бібліотеку європейського рівня» усі поставлені завдання, з
врахуванням корегування відповідно до календарного плану виділення
кошторисних призначень, та наслідків пандемії Covid19, були реалізовані
успішно.
В 2021 році продовжуємо
працювати над питаннями, які мають
перманентний характер:
- покращення інклюзивності
приміщень
- пошук, аналіз актуального
програмного забезпечення для
створення Єдиного інформаційного
простору публічних бібліотек Києва
- пошук кваліфікованих бібліотечних
кадрів, їхня адаптація та підвищення
кваліфікації
-розвиток Сайту: контент та технічна
підтримка
- запровадження хмарних технологій
з підтримки
ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ
- просування звички читати в
соціальних мережах та у
бібліографічній продукції, інше

VI. Ризики та виклики, виявлені в ході реалізації Стратегії
При написанні Стратегії 2020 майже 5 років тому, ми усвідомлювали, що існує низка
ризиків, які можуть впливати на досягнення цілей Стратегії, зважаючи на складну соціально –
економічну та геополітичну ситуацію в країні в 2015-2016 роках. Ці ризики могли бути
зменшені шляхом забезпечення тісної співпраці з партнерами, підготовки та реалізації якісних
пропозицій та проектів, конструктивного діалогу з фахівцями, владою та громадою Києва.
Проте, 2020 рік став складним випробуванням для України, і зокрема для закладів культури,
в т.ч. для бібліотек через пандемію Ковід19, яка потребує жорстких або адаптивних
карантинних заходів, та соціальної дистанції, що різко зменшує кількість відвідувачів та
соцально – просвітницьких заходів, професійних контактів…
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Тому деяки важливі пункти Стратегії мають ризик бути нереалізовані в
найближчий час, позаяк мають свої причини та пояснення, а саме:
Завдання

Застереження

Примітки

Підключення МСМБ
«Молода гвардія» до
Програмного забезпечення
для бібліотек для
створення єдиного
інформаційного простору
публічних бібліотек міста
Києва

Створення єдиного
інформаційного простору
бібліотек міста – це
на сьогодні головний напрямок
розвитку, з метою вирішення
цієї проблеми необхідно
розробити нове Програмне
забезпечення, спільне для усіх
бібліотек міста, врахувавши при
цьому досвід європейських
країн, інших публічних
бібліотек України, м. Києва при
використанні програми АБІС
«ALEPH».
Приміщення орендовані,
старий житловий фонд в
Голосіївському рацоні м. Києва.
Окремий проект
перепланування .

Альтернатива –
запровадження
досвіду львівських
бібліотек, які
використовують
міжнародне
програмне
забезпечення з
відкритим кодом
доступу «KOHA»

Дотримання державних
стандартів інклюзивності
приміщень для людей з
інвалідністю в
приміщеннях
Внесення змін у державну
статистичну звітність щодо
визначення ефективності
роботи сучасних бібліотек

В статистичну звітність
державних бібліотек не
враховуються нові функції
бібліотек, нові форми роботи з
користувачами, наприклад:
виконання віддалених
запитів,придбання електронних
документів та облік їхньої
видачі, та багато іншого

Проведено закупівлю
послуги «Висновки з
рекомендаціями щодо
Проекту доступності
приміщень для людей
з особливими
потребами.»
Внесення змін до
Закону України «Про
бібліотеки і
бібліотечну справу»,
Інструкції, Норми та
ДСУ з бібліотечної
справи.

Наші найближчі плани - «СТРАТЕГІЯ- 2023: ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ»

Директор МСМБ «Молода гвардія»

Галина КОНАШКО
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