Ініціативне інформування до 120-річчя з часу заснування
Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
Д.І.Чижевського

У 2019 році виповнюється 120 років з часу заснування
Єлисаветградської громадської бібліотеки та 80 років з часу надання
бібліотеці статусу обласної.
Кіровоградська
обласна
універсальна
наукова
бібліотека
ім. Д.І.Чижевського була створена як Єлисаветградська громадська
бібліотека. Перше засідання дирекції бібліотеки відбулося 08 грудня 1898 р.,
на ньому розглядалися такі питання: формування бібліотечного фонду,
придбання книг, впорядкування подарованих видань та господарські
потреби.
Церемонія відкриття громадської бібліотеки відбулася 02 лютого
1899 року. На відкриття прибули члени дирекції, серед яких були
М.М.Молаєв, О.М.Пашутін, П.З.Рябков та інші.
У 1939 році бібліотека стає обласною, як центральна бібліотека по
обслуговуванню населення книгами, центром наукової, методичної та
координаційної роботи всіх відомств і організацій, обласним книгосховищем.
У Державному архіві Кіровоградської області зберігаються фонди
вищезазначених установ (Ф. 66; Ф.Р-5307), документи яких охоплюють
період з 1898 року по 2005 рік.
У фонді Єлисаветградської міської громадської бібліотеки (Ф. 66)
зберігаються такі види документів:
статут бібліотеки;
протоколи засідань дирекції та загальних зборів читачів бібліотеки;
доповіді, звіти про стан та діяльність бібліотеки;
кошториси і фінансові звіти;
документи ревізійної комісії;
списки читачів.
У фонді Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Д.І.Чижевського Управління культури Кіровоградської обласної
державної адміністрації(Ф.Р-5307) зберігаються:
постанови, накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства
культури УРСР, Народного комісаріату освіти і управління політосвіти
установ при Народному Комісаріаті освіти УРСР, Комітету в справах
культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР, Управління бібліотек
та науково-методичного кабінету Комітету в справах культурно-освітніх
установ при Раді Міністрів УРСР, обкому Компартії України, облвиконкому,
відділу культурно-освітньої роботи при облвиконкомі, обласного управління
культури з питань організації бібліотечної роботи в області;
статути обласної бібліотеки, положення про обласну бібліотеку, її
відділи та посадові інструкції працівників;

накази директора обласної бібліотеки з основної діяльності;
протоколи засідань науково-методичної ради, виробничих нарад
працівників бібліотеки, читацьких конференцій і районних семінарів та
загальних зборів читачів;
перспективні плани розвитку обласної наукової бібліотеки та її науководослідницької роботи з питань бібліографії та бібліотекознавства, планові
показники роботи обласної бібліотеки та бібліотек області, зведені річні
плани роботи обласної бібліотеки та звіти про їх виконання, зведені
міжвідомчі плани бібліотечного обслуговування населення бібліотеками
області, зведені та річні плани районних і міських бібліотек області та звіти
про їх виконання.;
річні статистичні звіти;
доповідні записки, інформації про роботу бібліотек області та аналізи
основних показників їх роботи, стану книжкових фондів;
методично-бібліотечні матеріали, розроблені обласною бібліотекою та їх
інформаційно-бібліографічні видання;
бухгалтерські документи (кошториси витрат, штатні розписи,
тарифікаційні списки працівників);
інформації, доповідні записки та акти по перевірці роботи обласної
бібліотеки та бібліотек області;
акти про збитки, нанесені обласній бібліотеці під час німецькофашистської окупації;
соцзобов'язання колективу обласної бібліотеки;
матеріали профспілкового комітету.

