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16 лютого в районному Будинку культури відбулась нарада культпрацівників району за
підсумками роботи закладів культури району в 2011 році. З доповіддю виступив
начальник відділу культури і туризму Буринської районної державної адміністрації
Сумської області Микола Іванович Дишковець.

Зі співдоповіддю про роботу бібліотечних закладів Буринської районної централізованої
бібліотечної системи виступила її директор Валентина Олександрівна Охріменко.

До складу Буринської РЦБС входить центральна районна бібліотека, центральна
районна дитяча бібліотека та 24 сільські бібліотеки-філіЇ. Потребують капітального
ремонту 3 бібліотечні філії: Дяківська, Чернечослобідська , Верхньосагарівська.

Кількість бібліотек – філій , що опалюються – 9: Жуківська, Успенська, Хустянська,
Біжівська, Пісківська, Слобідська №2, Вознесенська, ЦРБ, РЦДБ.
Зроблені поточні ремонти в ЦРБ, РЦДБ, Хустянській, Успенській, Воскресенській,
Степанівській, Слобідській №2, Олександрівській, Суховерхівській сільських
бібліотеках-філіях всього на загальну суму 4159 грн, в т.ч. за кошти бюджету – 1839 грн,
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за кошти від надання платних послуг – 2320 грн.
Воскресенську та Слобідську №2 сільські філії переведено в більш пристосовані
приміщення.

Обслужено користувачів всіма підрозділами бібліотек - 14688 в т.ч. кількість читачів
згідно єдиної реєстраційної картотеки - 12766. Процент охоплення читанням
державними бібліотеками складає 54,0 %. Згідно єдиної реєстраційної картотеки – 46,9
%
Кількість надходжень до РЦБС за 2011 рік: всього - 2275 прим.

в т.ч до сільських бібліотек - 893 прим.
Надійшло за бюджетні кошти :

книг - 236 прим. на суму 10000 грн.00 коп.
періодичних видань - 1393 прим. на суму 16181 грн.53 коп.
спонсорська допомога -- книги: 602 прим. на суму 22867 грн. 42 коп.

Вибуло за звітний рік : всього - 11336 прим.

Бібліотечні філії впроваджують в практику роботи нові, активні форми та методи.

Завершено підключення до локальної мережі Інтернет всіх комп’ютерів електронної
читальної зали, встановлено сучасні антивірусні програми на всі машини, що знаходяться
в ЦРБ. Завершено проект створення веб-сайту центральної районної бібліотеки,
розроблено дизайн, обґрунтований контент. Сайт працює за адресою
www.library-buryn.org з 14.02.2011 року. Організовано довідково-бібліографічне
обслуговування користувачів через розділ сайту «Контакти». Сайт користується
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популярністю серед користувачів. Організовано безкоштовний доступ користувачів ЦРБ
до користування Інтернетом для прочитання періодичних видань, які не передплачує
бібліотека.

В електронній читальній залі проводяться лекційно-практичні заняття, консультації,
практичні навчання користувачів. В планах цього року – відкрити Інтернет-курси по
навчанню користувачів бібліотеки спілкуванню за допомогою Скайпа. Бібліотека
приєдналася до арт-проекту «Googl» (www.googleartprojekt.com) і провела цикл
віртуальних екскурсій «Мистецтво онлайн». Налагоджена співпраця бібліотеки з
веб-ресурсами Буринщини.

З метою популяризації серед населення правових знань, формування правової культури
користувачів за ініціативи центральної районної бібліотеки та районного управління
юстиції в читальному залі ЦРБ відбувся “круглий стіл” на тему “Надання правової
допомоги населенню –нагальна потреба сьогодення”. В його роботі взяли участь
працівники районного управління юстиції, районного центру зайнятості населення,
управління праці та соціального захисту населення, відділу у справах молоді та спорту
РДА, управління Пенсійного фонду України в Буринському районі, центральної районної
бібліотеки. Таким чином, при районній бібліотеці створене громадське формування по
наданню безкоштовної юридичної допомоги населенню – клуб правових знань “Держава.
Право. Громадянин”. Фахівці центральної районної бібліотеки готові прийти на допомогу,
надаючи користувачам увесь спектр інформаційних послуг.
Цікаву роботу з дітьми проводять фахівці центральної районної дитячої бібліотеки:
театралізовані свята, інтелектуальні ігри, конкурси. ігри, конкурси.
Валентина Олександрівна висловила подяку за підтримку бібліотек в минулому році:
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голові РДА – Товстусі Олександру Павловичу, міському голові Жуку Петру Івановичу,
сільським головам Лещенко Івану Петровичу, Скорині Ніні Анатоліївні, Опімаху
Олександру Костянтиновичу, Андрієнко Миколі Миколайовичу, Ладусі Віктору
Борисовичу.
Також директор РЦБС подякувала за співпрацю: голові культурно-просвітницької
Фундації ім. Бурлюка Капітоненку Олександру Максимовичу, депутату обласної Ради
Криштопу Володимиру Миколайовичу, депутатам районної ради Білоус Раїсі Михайлівні
та Мазновій Людмилі Вікторівні,
Буринській молодіжній громадській організації «Потенціал» та її керівнику Гарбузу
Сергію, обласній організації національної спілки письменників України та особисто її
керівнику Олександру Вертілю та секретареві – Людмилі Ромен, редакторові Сумського
видавництва «Мрія» Віктору Андрійовичу Величку, а також спонсорам бібліотечної
системи: видавництву «Нью ера паблікейшнз», видавничому дому Іващенка, Союзу
українських організацій Австралії «Рідна мова».
Про роботу клубних закладів району розповіла Катерина Іванівна Ігнатенко, директор
районного Будинку культури. Багато цікавих заходів провели культпрацівники минулого
року. Але основними здобутками є перемоги в обласних та Всеукраїнських фестивалях
та конкурсах. А цих перемог було чимало. Лиховоз Вікторія, учасниця аматорського
зразкового дитячого драматичного колективу районного Будинку культури (керівник
Валентина Борщенко) виборола III місце в обласному та IV місце у Всеукраїнському
конкурсі читців пам’яті Т.Г. Шевченка. Дитячий аматорський зразковий хореографічний
колектив «Перлина» (керівник Олена Ларінцева) виборов третє місце в обласному
конкурсі хореографії. Драматичний колектив Воскресенського Будинку культури
виборов перше місце в в обласному конкурсі театрального мистецтва «Театральні обрії».
Народна аматорська кіновідеостудія «Формат» (керівник Олександр Ігнатенко)
нагороджена дипломом II ступеня обласного фотоконкурсу «Сумщина нова».
Дипломантами обласного фестивалю народної творчості «Дивограй» стали дитячий
аматорський зразковий хореографічний колектив «Перлина» та народний аматорський
рок-гурт «Хатка-пта». Дипломом обласного конкурсу «Веселі музики» нагороджений
народний аматорський ансамбль «Троїсті музики» (керівник Василь Сологубов).
Дипломантами обласного фестивалю автентичного співу «Пісенне перевесло» став
фольклорний колектив Черепівського сільського Будинку культури. Дипломами
обласного фестивалю родинної творчості «Роде наш красний» нагороджені учасники
художньої самодіяльності районного Будинку культури Лариса Устинова, Людмила
Литовченко та Світлана Яцун. Дипломантами обласного фестивалю «Чарівний ключик»
стали учасники художньої самодіяльності районного Будинку культури Яна Яцун та Анна
Бурлака.
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