ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВО–МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ за 2018 рік
в.о. директора бібліотеки :
Цаберябова Інна Михайлівна

dp.onmb@gmail.com
(056) 744-15-51, 713-45-90
medlib.dp.gov.ua

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЯ ДОНМБ

Місія

Надати кожному користувачеві якісний і ефективний доступ до будь-яких
інформаційних ресурсів, які сприяють їх освітній, науковій та професійної
діяльності.

• удосконалення методів інформаційної діяльності для формування єдиного
електронного бібліотечно-інформаційного простору за допомогою сайту
бібліотеки;
• впровадження мультиресурсних технологій в бібліотечну практику регіону
(системне та активне формування власного електронного інформаційного
середовища шляхом представлення зібрань електронних документів та
надання доступу до них як локальним, так і віддаленим користувачам);
• розробка
та
впровадження
технологічної
реконструкції
процесів
інформаційно-бібліотечного обслуговування;
• проходження внутрішнього аудиту бібліотечних процесів на відповідність
системі якісного повноцінного функціонування та подальше впровадження
системи менеджменту якості на всіх напрямках діяльності бібліотеки;
• формування на корпоративних засадах єдиного бібліотечного інформаційного
простору, який дозволить здійснювати бібліотечне обслуговування на рівні
сучасних інформаційних технологій і використовувати ресурси бібліотек
України;
• інформаційне сприяння розвитку галузі охорони здоров’я шляхом
розповсюдження науково-медичної інформації та акумуляції медичних знань;
 сприяння реалізації державних програм з охорони здоров’я, реформуванню
медичної галузі регіону;
• розробка
документації
та
інструктивно-методичних
матеріалів,
що
регламентують діяльність ДОНМБ;
 зміцнення ділових, професійних та культурних зав’язків з партнерами.

Стратегія

ПІДРОЗДІЛИ ТА ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ
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ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ БІБЛІОТЕКИ
Послуги ДОНМБ
електронна доставка
документів

віртуальна довідкова
служба

Попереднє
замовлення книг
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Фахівця

Книги

Електронний
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Хроніка подій

Краєзнавча
література

Сімейного
лікаря

Методичні
рекомендації

Дистанційна
освіта

Історія
розвитку ЛПЗ

Книжкові
виставки

Середнього
медичного
персоналу

Інформаційні
листи

Англійська для
лікарів

Перлини
нашого фонду

Календар

Медичних
закладів

Дніпропетровщина медична

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ - 7 БАЗ ДАНИХ

Краєзнавчий
каталог

3510
записів

Електронні
книги
309
записів

Картотека
газетних
статей

1401
записів

Приріст обсягу
електронного
каталогу
склав 108 %
в порівнянні
з 2017 р.

Інформаційні
листи

2680
записів

Бібліотечна
справа

1822
записів

Цифрова
бібліотека
1040
записів

Електронний
каталог

206932
записів

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНМБ ЗА 2018 РІК
Медичні працівники
області

Обслужено груп
інформації 127

Загальна кількість медичних
закладів області 246

Обслужено ЛПЗ
за договорами 224

ДОНМБ
26 штатних одиниць

КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАННЯ ЗА РІК

ВИДАНО ДОКУМЕНТІВ ЗА РІК

82441 відвідувань
(з них дистанційно 57086 звернень)

202854 примірників
(з них в дистанційному режимі 166902)

Порівняльні показники діяльності бібліотеки за 2016-2018 роки
202854

62815

82441

Відвідування

Надано публікацій

2016

217694
186722

207770

207280

152254

141843
52151

206717

201397

2017

Фонд

2018

Інформаційне обслуговування
206932
177600

192533

62815
19752
Об’єм БД всього

Об’єм ЕК

2016

2017

34694

Відвідування сайту

2018

Порівняльні показники числа відвідувань бібліотеки за характером обслуговування
57086
39281
27832

23534

Стаціонарно

25355

24319

2016

2017

2018

Дистанційно

Переваги

SWOT - АНАЛИЗ

Можливості

 ДОНМБ – як заклад інформаційної підтримки
для:
• практикуючих лікарів при прийнятті клінічного
рішення,
• наукових працівників – для пошуку наукової
інформації
• студентів – в навчанні

 За умови підтримки ДОЗ ОДА та ДМУ
створення інтерактивної форми самоосвіти
для медичних працівників області

 Сайт ДОНМБ:
• інструмент самоосвіти медичних працівників
області
• засіб
оперативного
інформаційного
обслуговування
користувачів
шляхом
розширення асортименту послуг та сервісів на
БЕЗОПЛАТНІЙ основі
• вичерпне
дистанційне
обслуговування
індивідуальних і колективних користувачів

 Залучення нових партнерів серед освітніх та
лікувальних закладів регіону шляхом надання
можливості вільного розміщення наукових
матеріалів місцевих авторів на платформі
онлайн-видання ДОНМБ
«BIBLIOTEKA.med.com»

 Залучення нових користувачів за рахунок
розширення пропонованих послуг (допомога
в проведенні онлайн-семінарів)

 Проведення on-line масових заходів для
медичної спільноти області (web-конференції,
семінари та ін.)

Загрози

Недоліки
 Ускладнено зворотній зв’язок, доступ ЛПЗ, НДІ
до науково-медичної інформації через слабку
технічну базу (відсутність ПК та Internet на
робочому місці лікарів)

 Відсутність

власного

приміщення

 Оптимізація
фінансового
забезпечення
шляхом об'єднання кількох закладів

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Стратегічна мета розвитку бібліотечної справи полягає в створенні системи інформаційно-бібліотечного
обслуговування населення, що забезпечує вільний доступ до інформації, залучення до цінностей української і
світової науки, практичним і фундаментальним знанням, а також збереження науково-освітньої та історичної
спадщини, що зберігається в бібліотеці. Вивчення сильних і слабких сторін діяльності бібліотек, результатів їх
роботи, аналізу впливу зовнішніх факторів – шлях до інновацій.

Пріоритетними напрямками і завданнями на 2019 рік є впровадження сучасних форм
обслуговування віддалених користувачів за допомогою дистанційного самообслуговування, з
можливістю останніх, самостійно отримувати необхідну інформацію. Сайт ДОНМБ є ефективною
електронною платформою для запровадження дистанційного самообслуговування, та
можливості оперативно отримувати необхідну інформацію та фахові знання.

Вдосконалення структури веб-сайту:


розробка нових та модернізація існуючих сторінок сайту



створення нових сервісів



актуалізація на сайті краєзнавчого каталогу



своєчасна актуалізація всіх власних електронних видань ДОНМБ



надання консультацій бібліотекарям мережі в режимі on line



вдосконалення ВДС



вдосконалення структури управління та обслуговування сайту
ДОНМБ

Україна, 49047, м. Дніпро,
вул. Макарова, 1Б
medlib.dp.gov.ua
Тел./факс:

+38 (056) 744-15-51, 713-45-90

dp.onmb@gmail.com
Додаткові електронні адреси:
 DONMB@ua.fm - замовлення бібліографічних довідок
 deldoc@i.ua - електронна доставка документів та замовлення
документів, подовження терміну користування
 bibliotekadogovor@i.ua - обслуговування угод на інформаційне
обслуговування ЛПЗ
 pinform@i.ua - персональне електронне інформування

 metodistDONMB@i.ua - методична служба бібліотеки

