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Бібліотечне 
обслуговування

2487

4242

1739
Читачі за віком

підлітки і 
молодь

22-60

60+

Послугами скористались 8467 читачів 
(+197 до минулого року)

Книговидача склала 707,3 тисячі
примірників документів
Ут.ч. 
53 % книг,
41% періодичних видань
3% нотних, 3% електронних, аудіо

У зв’язку з карантинними вимогами
щодо Covid19
бібліотека була закрита
для відвідувачів 62 робочі дні



Бібліотеку відвідало 385 тис. осіб, 

у т.ч.
• відділів б-ки – 148 тисяч осіб (38%) 

(+18тисяч осіб до минулого року

• веб-сайту – 237 тисяч осіб (62 %)  

(+36 тисяч до минулого року)
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Використання веб-сайту бібліотеки

2020

• Користувачів – 32 188

•

+7546

• Перегляди – 136 496

+27435

2021

• Користувачів – 39 734 

• Перегляди – 163 931



Бібліотечний фонд
Надійшло нових книг 3 тисячі примірників 
безкоштовно від держави, подарунків

Передплачено 138 назв газет та журналів за 
кошти обласного бюдежту, 
у тому числі 45 місцевих – районних, міських

48%

45%

4%

Надходження книг, джерела

державна програма
подаровано
обласна програма
власні видання



Технічне оснащення
Отримано за рахунок грантової діяльності, 
подарунків

4 комп’ютери, 1 ноутбук, 4 веб-камери, 2 пилососи



Просвітницька робота

408 соціокультурних заходів

(+81 до 2020 року) 

• у бібліотеці - 255  

• за межами- 153, 

у т.ч. на платформі ZOOM- 70



Вперше  відбулись:
поетичне рандеву з письменником

майстер-клас з холодного фарфору
онлайн-коучинги «Ринок землі», «Е-лікарняний»та інші, 

брифінги Пенсійного фонду,
турне країнами Європи,

подіумний показ, мастрід,мотиваційна дискусія



Тиждень цифрової освіти дорослих

зустріч із засновником освітньої
платформи «Gap Year» Іваном
Омеляном

Національний
тиждень читання



Гра «ПереклаДійсність» та 

перекладацький воркшоп

в рамках фестивалю «Транслаторіум» 

Польські народові читання за участю

аташе Генерального Консула Польщі Єжи Броварчика

120-річний ювілей 

Хмельницької ОУНБ



Наймасштабніші :
XV обласний книжковий форум (11 подій, близько 500 учасників);

онлайн-міст єднання до Дня Соборності,
Просвітницькі читання до ювілею Подільської Просвіти, 

Посольство «Книжкового арсеналу» (бібліотека увійшла 
до 5 найактивніших 
Літній читальний зал під відкритим небом

Всеукраїнська конференція до 30-річчя незалежності 
презентації книг Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса»,

XIII Форум бібліотекарів Хмельниччини



Клуби за інтересами:
медіапросвіти прав людини Docudaus UA

польської мови;
органічного землеробства

толерантності «Разом» (для переселенців)

започатковано 
клуб «Німецька для
початківців»



Підтримка
бібліотек області
Отримано і передано 300 комплектів комп’ютерів
для СЕЛИЩНИХ БІБЛІОТЕК Хмельницької області.
1-18 червня передача техніки



Проведено 8 тренінг-семінарів 
з розбудови мережі 
хабів цифрової освіти 
для працівників 
сільських бібліотек ОТГ 



Передача літератури до бібліотек області

За державними програмами 34 350 прим. книг, 

Від обласної програми  книговидання – 1852 прим. книг

З фонду ОУНБ 1200 прим.книг



Для військових зібрано та передано  
674 примірники книг

Всеукраїнська акція 
«Бібліотека українського воїна» 

• Хмельницький 15-й гарнізонний 
будинок офіцерів  - 216 прим. книг

• Національна академія Державної 
прикордонної служби ім. Б. Хмельницького 
– 313 прим. книг



Передано в навчальні, інтернатні заклади, 
будинок престарілих 1083 книги 

• Створено сторінку на сайті «Обмінний фонд»



4 видання до 120-річчя з часу заснування 
бібліотеки

5 буклетів 4 онлайн-бюлетені

Підготовлено 23 видання:
4 бібліографічних покажчики

10 аналітичних, інформаційних, методичних 
матеріалів



Нові проєкти

• Проєкт Мобільний інфобот-платформа 

«Бережи довкілля – сортуй сміття»

спільно з ГО «Ініціативні громадяни Чемеровеччини»

• «Польська полиця» за підтримки Генконсульства

Польщі в Україні

• «Насіннєва бібліотека»



Зросла 
присутність 
бібліотеки у 
соцмережах



Матеріальна база:
Ремонти.
- покладено сходове покриття; 
- замінено 3 дверей у відділі
абонементу, зовнішні та внутрішні 
вхідні 



Приміщення
Звільнено орендоване
по вул. Грушевського,93. 
106 кв. м.
Перевезено у основний корпус
і облаштовано
відділ медичної літератури,



Бухгалтерію, архів бібліотеки .
Відремонтовані власними силами приміщення (прокладено 
додаткову проводку електрики, освітлення, штукатурка стін, 
підлогове покриття)



Протипожежні заходи

• Здійснено просочення горищних 
конструкцій головного корпусу 
будівлі,

• Придбано 13 вогнегасників, 6 
протидимних капюшонів


