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Щорічний аналітично-статистичний огляд діяльності публічних бібліотек Хмельницької
області за 2017 рік вміщує узагальнену статистичну та аналітичну інформацію, підготовлену
на основі звітів діяльності публічних бібліотек області за 2017 рік.
Мета видання – дати характеристику стану бібліотек, виявивши тенденції розвитку і
перспективні напрямки діяльності.
При підготовці видання були використані форми державної статистичної звітності,
"Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури
України" (Поштова-річна), дані із електронної системи моніторингу базової мережі
публічних бібліотек України (ЕСМаР) та інформаційні звіти бібліотек області (додаткові
відомості до звіту).
Інформація, подана у виданні, призначена для керівників та спеціалістів бібліотек, але
вона може бути цікавою для керівників органів місцевого самоврядування з метою
формування завдань для бібліотек та створення відповідних умов для забезпечення
виконання основних функцій бібліотек.
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Бібліотечне обслуговування населення Хмельницької області у 2017 році здійснювали
827 загальнодоступних бібліотек, з них: 3 обласні – обласна універсальна наукова бібліотека,
обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка, обласна бібліотека для юнацтва і 824
публічні бібліотеки – 16 центральних районних (міських), 10 центральних бібліотек ОТГ, 36
бібліотек для дітей, 44 міські бібліотеки і 718 сільських бібліотек (Таб. 1).
Мережа публічних бібліотек області в результаті оптимізації за погодженням з
Міністерством культури України скоротилася на 14 закладів. В 5 районах ліквідовані та
передані у комунальну власність окремим ОТГ центральні районні бібліотеки, що негативно
позначилося на організації взаємодії між бібліотеками ОТГ на території окремих районів. За
рік ліквідовано та реорганізовано:
√
8 сільських бібліотек-філій (Городищенська, Літецька, Пилипівська,
Підліснянська, Слобідко-Шелехівська, Черешенська, Шарецька, Шиїнецька) ЦБС в
Деражнянському районі;
√
3 сільські бібліотеки-філії (Варивідська, Дідковецька, Курянківська) ЦБС
в Білогірському районі;
√

1 сільська бібліотека-філія ЦБС (Новосілецька) в Городоцькому районі;

√
1 сільська бібліотека (Гуто-Яцьковецька) в Дунаєвецькій міській ОТГ
Дунаєвецького району;
√
1 сільська бібліотека (Головчинецька) в Меджибізькій селищній ОТГ
Летичівського району.
У комунальну власність новостворених ОТГ передано 51 бібліотеку. Всього в
комунальній власності ОТГ перебуває 315 бібліотек (38 %), з них: 56 (-1) бібліотек у 3
міських ОТГ; 159 (+27) бібліотек у 11 селищних ОТГ; 100 (+25) – у 12 сільських ОТГ.
Організаційно функціонують декілька моделей бібліотечного обслуговування: об’єднання
бібліотек в централізовані бібліотечні системи, самостійні публічні бібліотеки, публічні
бібліотеки ОТГ з філіями.
В повному робочому режимі (40 год. та більше на тиждень) працювали 99 (12 %)
бібліотек, на умовах неповного тижня (менше 40 год.) – 529 (64 %), до 20 годин на тиждень –
199 бібліотек (24 %).
Бібліотечне обслуговування невеликих сіл здійснюється за допомогою мережі
позастаціонарних форм обслуговування – пунктів видачі, «клубів-бібліотек» (Таб. 1).
Загалом у 2017 році в області функціонувало 187 пунктів бібліотечного обслуговування
(+6 відносно до минулого року, створені на базі закритих бібліотек у Деражнянському
районі) та 30 «клубів-бібліотек» (-6). Найширше мережа пунктів видачі представлена в
Кам'янець-Подільському
(32),
Красилівському
(22),
Деражнянському
(19),
Старокостянтинівському (20), Шепетівському (15), Чемеровецькому (13), Волочиському і
Білогірському (по 12) районах; «клубів-бібліотек» – в Ізяславському (10), Старосинявському
(8), Старокостянтинівському (4), Красилівському (3).
Не мають стаціонарних бібліотек 49 % сільських населених пунктів області.
Середній показник забезпеченості населення бібліотеками становить 1564 жителі
на 1 бібліотеку, в сільській місцевості – 1 бібліотека на 777 жителів. Подальші
перспективи розвитку бібліотечного обслуговування, особливо в сільській місцевості,
пов'язані з організацією нових форм обслуговування з використанням інформаційно3

комунікаційних технологій (ІКТ), а також розвитком сучасної мобільної системи
позастаціонарного бібліотечного обслуговування населення області.
Охоплення бібліотечним обслуговуванням населення області склало 46,8 % (Таб. 12).
Послуги в публічних бібліотеках отримали 592,8 тис. користувачів (Таб. 2), що на
11,7 тис. менше, ніж в 2016 році. В бібліотеках ОТГ послуги отримали 162,9 тис.
користувачів. Послугами сільських бібліотек скористалося 298,7 тис. чоловік (-9,0 тис. до
2016 р.).
Абсолютним показником бібліотечної статистики є відвідування. Загальна кількість
відвідувань бібліотек становило 4926,2 (-63,0 тис. у порівнянні з попереднім роком).
Кількість відвідувань бібліотек для участі у соціокультурних заходах становило 760,9 тис.
(15,5 %) (Таб. 2). Відвідування бібліотек ОТГ становило 162,9 тис., відвідування сільських
бібліотек зменшилося на 57,6 тис. і склало 2236,2 тис.
Середня відвідуваність бібліотеки одним користувачем у рік склала 8 разів,
впродовж останніх 5 років цей показник збільшився на одиницю.
Кількість книговидач в минулому році зменшилася. На 1.01.2018 року по області
вона склала 11 250,1 тис. одиниць з різних галузей знань і на різних носіях інформації.
Частка документовидач державною мовою склала 69,9 %. (Таб. 3). В середньому кожен
користувач бібліотеки отримав протягом року 19 бібліотечних документів. В цілому у 2017
році в публічних бібліотеках спостерігалося зниження основних показників діяльності, а
саме: кількість користувачів зменшилася на 11,64 тис. осіб (2 %), кількість відвідувань
бібліотек – на 63,0 тис. (1,8 %), кількість виданих документів – на 234,15 тис. прим. (2,1 %).
Перспективи розвитку бібліотечного обслуговування населення області пов'язані з
впровадженням нових технологій в практику роботи бібліотек, розвитком
позастаціонарних форм бібліотечного обслуговування і дистанційного доступу до джерел
інформації.
Надходження документів до бібліотечних фондів склало 241,04 тис. прим.
документів (98,37 тис. прим. – внутрісистемний перерозподіл), з них нових видань –
142,66 тис. прим., що на 7,30 тис. прим. менше у порівнянні до 2016 року. У сільські
бібліотеки надійшло 156,31 тис. прим. (94,37 тис. прим. – внутрісистемний перерозподіл), з
них нових – 40,16 тис. прим. (-19,47 тис. до минулого року). В середньому до кожної
сільської бібліотеки надійшло по 56 прим. книг (у 2016 – 80 прим.)
За джерелами надходжень переважна більшість книг – 31,1 % надійшли в бібліотеки
області за бюджетною програмою, 27,1 % – придбані в книготорговельних організаціях,
20,8 % – книги, отримані в дарунок, 14,1 % – з обмінно-резервних фондів (ОРФ) обласних та
Національних бібліотек України.
Основним джерелом поповнення фондів бібліотек залишається бюджетна програма
Міністерства культури України 1801170 «Здійснення концертно-мистецьких та
культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з
виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із
забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних
ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів,
концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української
мови». За даною програмою обласною універсальною науковою бібліотекою отримано та
розподілено між бібліотеками області 28,81 тис. прим. книг на суму 2 млн 581 тис. грн, з них
передано у фонди публічних бібліотек міст та районів – 27,60 тис. прим. (96,0 % ), у сільські
бібліотеки надійшло – 20,87 тис. прим. (75,6 %) – це в середньому від 20 до 30 прим. у кожну.
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Придбано нових книг в книжкових магазинах та видавництвах найбільше у
бібліотеках м. Хмельницького (4,3 тис. прим.), Красилівського (1,6 тис. прим.),
Хмельницького та Теофіпольського (по 1,3 тис. прим.), Славутського (1,1 тис. прим.)
районів, Летичівської селищної ОТГ (1,3 тис. прим.).
Найменше придбали нових книг для бібліотек Кам’янець-Подільського (52 прим.),
Старосинявського (143 прим.) районів та м. Славути (99 прим.).
Зовсім не купували нових книг бібліотеки Сатанівської, Дунаєвецької, Понінківської
селищних ОТГ, Гуменецької, Китайгородської, Ганнопільської, Гвардійської, Гуківської,
Ленковецької, Судилківської сільських ОТГ, самостійних бібліотек Полонського району
(Таб. 5, 5.1).
Невелика кількість бібліотек використовує додаткові джерела комплектування
бібліотечних фондів: відбір книг з обмінних фондів Національних та обласних бібліотек,
проведення акцій «Подаруй бібліотеці книгу» та ін. У 2017 році з обмінних фондів
Національних бібліотек України імені Ярослава Мудрого та В.І. Вернадського замовлено і
отримано книги в бібліотеки Волочиського (785 прим.), Деражнянського (1769 прим.),
Красилівського (568 прим.), Хмельницького (972 прим.), Шепетівського (2663 прим.)
районів та м. Нетішин (666 прим.). Отримували книги в дарунок майже всі бібліотеки
області, крім бібліотек Китайгородської сільської ОТГ та самостійних бібліотек
Новоушицького району. Найбільше подарункових видань отримали бібліотеки Волочиської
міської ОТГ (1295 прим.), Новоушицької селищної ОТГ (2039 прим.), міст Кам’янецьПодільський (1539 прим.) та Хмельницький (2904 прим.).
Бібліотеки формують свої фонди переважно друкованими виданнями. Частка видань
на електронних носіях становить 0,07 % від загального обсягу фондів, аудіовізуальних –
0,22 %.
У розрахунку на кожну тисячу жителів у бібліотеки області надійшло за 2017 рік по
111 прим. документів (- 62 прим. до 2016 року), даний показник залишається нижче
нормативу ЮНЕСКО (250 документів на рік на 1000 жителів).
Витрати на комплектування бібліотечних фондів у 2017 році склали 6682,4 тис.
грн, що в середньому становить 8,1 тис. грн на одну бібліотеку. З них було використано:

з місцевих бюджетів та позабюджетних коштів – 4100,6 тис. грн, або 5,0 тис. грн на
одну бібліотеку;

за рахунок бюджетної програми – 2581,8 тис. грн, або 3,1 тис. грн на одну бібліотеку.
Найбільше виділили бюджетних коштів та залучили додаткових коштів на
поповнення фондів (Таб. 6) бібліотеки Волочиського – 243,0 тис. грн, Городоцького –
302,6 тис. грн, Деражнянського – 340,0 тис. грн, Красилівського – 373,8 тис. грн,
Летичівського – 270,9 тис. грн., Хмельницького – 331,8 тис. грн., Шепетівського – 245,5 тис.
грн районів та м. Хмельницький – 689,5 тис. грн. Використано бюджетних коштів – 2739,1
тис. грн, що на 525,0 тис. грн більше, ніж минулого року. Для районних та міських – 2104,2
тис. грн (+213,0 тис. грн), для сільських бібліотек – 801,6 тис. грн (+140,60 тис. грн). Частка
бюджетних асигнувань на комплектування бібліотек склала 41,0 % від усіх асигнувань на
поповнення фондів.
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Найбільше виділено коштів з місцевого бюджету на поповнення фондів
Назва району

Волочиський
Городоцький
Ізяславський
Красилівський
Летичівський
Старокостянтинівський
Хмельницький.
м. Хмельницький

К-сть
використ.
коштів
(тис. грн)
111,4
153,1
86,6
171,9
128,4
99,8
154,7
405,0

З них на
сільські
б-ки
(тис. грн)
87,2
86,9
68,0
74,4
59,4
62,9
87,8
-

На одну
сільську
б-ку
(тис. грн)
2,0
2,6
2,0
1,7
2,1
1,6
1,8
-

Найменше виділено коштів з місцевого бюджету на поповнення фондів
Назва району
К-сть
З них на
На одну
використ.
сільські
сільську
коштів
б-ки
б-ку
(тис. грн)
(тис. грн)
(тис. грн)
Білогірський
18,9
2,0
0,06
Кам’янець-Поділ.
61,6
22,3
0,4
Новоушицький
45,0
9,1
0,3
Славутський
40,7
24,6
0,5
Старосинявський
20,0
6,6
0,3
Велика частина фінансових коштів (19,3 %) припадає на комплектування
періодичними виданнями. Всього у фонди бібліотек в 2017 році надійшло 50,4 тис. прим.
газет і журналів (+6,3 тис. прим.). Для їх передплати було використано 1276,7 тис. грн., що
на 60,4 тис. грн більше від минулого року ( в 2016 р. – 1216,3 тис. грн). На перше півріччя
2018 року виділено 926,6 тис. грн (в 2016 р. – 856,3 тис. грн), що на 70,3 тис. грн більше, в
т.ч. для сільських бібліотек 411,0 тис. грн (2016 р.– 518,7 тис. грн), що на 107,7 тис. грн
менше порівняно з 2016 роком (Таб. 5.2).
Найбільш повний репертуар періодичних видань передплачено у бібліотеки
Волочиського, Ізяславського, Красилівського, Летичівського, Хмельницького районів та
м. Хмельницький.
Нормою щорічної передплати для сільських бібліотек визначено 10 та більше назв
періодичних видань на одну бібліотеку. Проте в середньому одна сільська бібліотека одержує
по 4-5 назв газет та 1-2 назви журналів. У першому кварталі 2018 року залишилися без
передплати періодики 79 сільських бібліотек (у 2017 році - 11 бібліотек), а саме у: -3 у
Віньковецькому районі, -4 Городоцькому, -3 Дунаєвецькому, -19 Кам’янець-Подільському,
-2 Полонському, -4 Старокостянтинівському, -7 Хмельницькому, -2 Ярмолинецькому
районах. Також не зроблено передплату для бібліотек ОТГ у Кам’янець-Подільському
районі: Гуменецька сільська ОТГ- 13 бібліотек без періодики, Китайгородська сільська ОТГ6 бібліотек. У Чорноострівській селищній ОТГ (Хмельницький район) -6 бібліотек.
Обсяг сукупного фонду публічних бібліотек у 2017 році склав 9150,53 тис. прим.,
що на 315, 4 тис. прим. менше, ніж в минулому році (Таб. № 4, 4.1). Спостерігається
тенденція до зменшення обсягу бібліотечних фондів в усіх адміністративних формуваннях.
6

Основні причини зменшення: оптимізація бібліотечної мережі, списання дублетної і
застарілої за змістом літератури, недостатнє надходження нових видань, перевищення
обсягів списання над обсягами надходження.
У 2017 році з фондів публічних бібліотек області вибуло 556,45 тис. прим., що
складає 6,1 % від загального обсягу фондів і в два рази перевищує обсяг нових надходжень.
Найбільша частка списання до обсягу спостерігається в бібліотеках Деражнянського (26 %),
Кам’янець-Подільського (10 %), Городоцького (8,3 %), Шепетівського (6,9 %),
Хмельницького (5 %) районів. Основна причина – вилучення застарілої за змістом, дублетної
літератури під час оптимізації бібліотечної мережі.
Оновлюваність фонду в 2017 році склала 2,6 %, що на 7,4 % нижче від
міжнародного стандарту. Найбільша оновлюваність фонду у 2017 році була в бібліотеках
Меджибізької – 6,4 %, Летичівської – 4,1 % ОТГ, Деражнянському районі – 3,6 %. Найнижча
– у бібліотеках Чемеровецького – 0,9 %, Ярмолинецького – 0,9 %, Славутського – 1,0 %,
Старосинявського – 1,0 % районів.
Книгозабезпеченість бібліотечними фондами на одного жителя області склала
7,1 прим., на одного користувача – 15,4. Середня обертаність бібліотечних фондів склала
1,2 прим. (Таб. 12). Для більшості бібліотек характерна висока книгозабезпеченість при
низькій обертаності фондів. Зокрема, у бібліотеках Дунаєвецької міської ОТГ, Дунаєвецької
селищної ОТГ, Китайгородської, Ганнопільської, Ленковецької сільських ОТГ,
Красилівського, Славутського, Теофіпольського районів книгозабезпеченість на одного
користувача складає понад 20 прим. Це говорить про те, що фонди перевантажені
незапитаною літературою. Такі фонди необхідно актуалізувати: вивчати використання,
звільняти і проводити комплектування з урахуванням читацького попиту.
Проблемними питаннями є: фізична зношеність фонду, його низька оновлюваність,
недостатнє фінансування, комплектування, зростання цін на видавничу продукцію. В умовах
обмеженого фінансування необхідно активізувати роботу по залученню позабюджетних
коштів, своєчасно регулювати кількісний і якісний склад фонду.
Розвиток бібліотечної справи, якість організації бібліотечної діяльності
безпосередньо залежить від кадрового забезпечення. Ліквідація та реорганізація ряду
бібліотечних закладів, передача їх у комунальну власність ОТГ призвели до зменшення
кількості працівників у бібліотеках на 44 особи, що в цілому становило 1363 працівники.
Серед них 1220 (- 36 осіб), або 89,5% були бібліотечними фахівцями. З них вищу і середню
бібліотечну освіту мали 871 (71,4 %) працівник. Як і в попередні роки, 48,3 % бібліотекарів
області становили фахівці зі стажем роботи понад 20 років, 10,5 % – молоді фахівці зі стажем
до 3-х років.
За віковими характеристиками 8,5 % – працівники до 30 років, 8,7 % – від 60 років,
переважна більшість фахівців віком від 45 до 60 років (49,9 %).
Обслуговування бібліотек ОТГ здійснювали 370 фахівців (30 % від загальної
кількості), з них: 38,6 % мають вищу спеціальну та базову освіту, 47,8 % працюють в
бібліотеці понад 20 років, 11,6 % – до 3 років.
Позитивним зрушенням в роботі є те, що 77,2 % працівників працювали на умовах
повного робочого дня (68,6 % в бібліотеках ОТГ), на неповну ставку -22,8 % бібліотечних
фахівців (278 чол.).
Оснащення комп'ютерною технікою та використання сучасних інформаційних
технологій спеціалістами бібліотек змінило якість бібліотечного обслуговування населення
за рахунок надання доступу до інформаційних ресурсів для віддалених користувачів,
розширення асортименту послуг.
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У звітному році частка сучасних бібліотек (наявність комп’ютерів та доступу до
Інтернету) збільшилася на 6 %.
Кількість бібліотек, що мають комп’ютери зросла до 350 – це 42 % від загальної
кількості бібліотек, в т.ч. у сільській місцевості – 255 (35 %). За три роки кількість
комп’ютеризованих бібліотек зросла на 124 установи – 35 %.
Загальний комп’ютерний парк бібліотек області становить – 960 одиниць (+40 до
минулого року), в сільських – 361 ПК (+20).
Підключено до мережі Інтернет 757 ПК у 234 (28 %) бібліотеках, в т.ч. 239 ПК у 147
сільських. Лідерами серед комп’ютеризованих бібліотек з підключенням до мережі Інтернет
є сільські бібліотеки Славутського – 14 (32 %), Ярмолинецького – 11 (36 %) районів та
Дунаєвецької міської ОТГ – 15 (75 %). Не мають доступу да Інтернету сільські бібліотеки
Сатанівської та Старосинявської селищних ОТГ, Китайгородської та Гуківської сільських
ОТГ. Найменше комп’ютеризовано бібліотек у Кам’янець-Подільському районі – 9 бібліотек
(10 %), Летичівській – 4 (12 %) та Старосинявській ОТГ – 2 (9 %).
Із загальної кількості бібліотек ОТГ 116 (37 %) комп’ютеризовані, з них 80 (25 %) –
мають доступ до мережі Інтернет. Найкраща тенденція надання повноцінного доступу до
інформаційних ресурсів у бібліотеках: Розсошанської сільської ОТГ – 3 (100 %),
Ленковецької сільської ОТГ – 4 (44 %), Понінківської міської ОТГ – 2 (67 %), Маківської
сільської ОТГ– 4 (80 %), Дунаєвецької міської ОТГ – 16 (80 %).
Протягом року зросла кількість копіювально-розмножувальної техніки до 540
одиниць в 251 бібліотеці (+20 до минулого року). За останні три роки даний показник виріс
на 20 %.
Для забезпечення інформацією віддалених користувачів створені і працюють 79 (+2)
бібліотечних сайтів, з них 28 (+3) – в сільських бібліотеках, 215 блогів та сторінок в
соціальних мережах. Загальна кількість звернень на веб-сайти бібліотек становить 702,3 тис.
переглядів за рік (Таб. 9). У зв’язку із закриттям платформи, на якій був розміщений веб-сайт
Дунаєвецької міської бібліотеки, сайт не працював протягом року.
Кількість бібліографічних записів у електронних каталогах бібліотек області
становить 944, 3 тис. (+83,8 тис. записів).
Важливим напрямком у діяльності працівників бібліотек області є участь у проектній
(грантовій) діяльності. Обласна універсальна наукова бібліотека впродовж року
реалізовувала 5 корпоративних проектів, 11 проектів Міжнародних громадських організацій
та іноземних посольств та 3 правові проекти спільно з обласними ГО за сприяння обласної
ради та обласної державної адміністрації. Спільно з представниками органів державної
влади, юристів обласної ГО «Подільська правова ліга», публічних бібліотек області протягом
року було проведено 12 скайп-консультувань для 66 онлайн-слухачів, які проживають у
віддалених населених пунктах області з питань сімейних, цивільних, адміністративних,
трудових, земельних та житлових спорів.
Публічні бібліотеки області все активніше беруть участь у проектах та конкурсах,
зокрема 6 бібліотек: Старокостянтинівська, Чемеровецька, Хмельницька ЦРБ, центральні
бібліотеки міських ОТГ Волочиської, Дунаєвецької та Полонської співпраці з Хмельницьким
обласним відділенням Української бібліотечної асоціації та громадськими організаціями
місцевих об’єднаних територіальних громад стали переможцями конкурсу «Моя громада –
мій добробут» (І та ІІ етапи) у проекті ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні» (за сприяння Ради міжнародних досліджень та обмінів IREХ в
партнерстві з Асоціацією міст України (АМУ), Агенством США з міжнародного розвитку
(USAID) та отримали кошти на проведення циклів заходів з інформування громад про
особливості та розвиток місцевого самоврядування. Впродовж двох місяців учасники
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програми провели цикл інформаційних заходів – «круглі столи», лекторії, громадські
зустрічі, кінолекторії із залученням громадян до реалізації реформи децентралізації.
У соціальному міні-грантовому проекті «17 цілей сталого розвитку» від громадської
організації «Агенція сталого розвитку АСТАР» 7 бібліотек вибороли перемогу. Дана
грантова програма здійснювалася на регіональному рівні для досягнення Цілей сталого
розвитку ООН в рамках Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 20162020 роки. Переможці отримали по 1 тис. грн на реалізацію проекту Волочиської
центральної бібліотеки міської ОТГ «Інтерактивна зустріч "Ринок професій ХХI
століття"(мета – організація зустріч майбутніх випускників шкіл з представниками різних
професій); соціального проекту бібліотеки-філії № 6 Кам'янець-Подільської МЦСБ "Бебісіттер"( мета – купівля розвиваючих ігор для дітей – користувачів бібліотеки); проекту
центральної бібліотеки Полонської міської ради ОТГ –"Симфонія фарб" (мета –
популяризація творчості художників-земляків, купівля фотоапарата для створення виставкигалереї творчих робіт художників Полонщини); проекту Теофіпольської центральної
районної бібліотеки: "Теплом зігріємо серця", направленого на соціальну реабілітацію дітейінвалідів та придбання матеріалів для квілінгу, конструкторів, пазлів, кубиків, пластиліну,
пальчикових фарб, гуаші, кольорового паперу, альбомів, картону; проекту Сокиринецької
сільської бібліотеки Чемеровецького району "Зробимо чистою нашу річку", мета якого разом
з активними читачами бібліотеки очистити річку вздовж села для приємного відпочинку;
проекту Сутковецької сільської бібліотеки-філіалу Ярмолинецького району "Чисте село",
мета якого – виявлення та очистка стихійних сміттєзвалищ на території с. Сутківці; проекту
комунального підприємства "Агенція місцевого розвитку" Хмельницької районної ради "Rest
for bicycles", який мав на меті встановлення велопарковки на території Хмельницької
центральної районної бібліотеки.
Дунаєвецька центральна бібліотека міської ОТГ взяла участь у проекті кінокомпанії
«Артхаус Трафік» по створенню кіноклубу в бібліотеці. Кінокомпанія передала для
перегляду найсучасніші документальні, художні, експериментальні, авторські фільми в
найкращій якості. В подальшому бібліотека планує створити на базі установи літній
кінотеатр.
Хмельницька центральна міська бібліотека та бібліотеки-філії №№ 8, 11, 12, 13
брали участь у проекті «ПОЛІС», мета якого – налагодження діалогу та руйнування
стереотипів щодо ролі поліції. Проект виконується Радою міжнародних наукових досліджень
та обмінів (IREX) в партнерстві з Міністерством Внутрішніх Справ України, Міжнародною
організацією з розвитку права (IDLO) за фінансової підтримки Відділу з правоохоронних
питань (INL) Посольства США.
Полонська центральна бібліотека ОТГ, Славутська ЦРБ та ЦДБ взяли участь у
Третьому конкурсі мікрогрантів на написання проектів від ГО «Інститут солідарності громад
Романа Мацоли» в рамках «Програми розвитку громад» у співпраці з ГО «Фонду сталого
розвитку «Стара Волинь».
Дунаєвецька міська бібліотека ОТГ та бібліотеки-філії Хмельницької МЦБС взяли
участь у проекті Фундації Дарини Жолдак «100000 нових книжок – дітям» та отримали
матеріали з ігрового практикуму «Як приборкати Книжкозавра».
Деражнянська ЦРБ та Копачівська сільська бібліотека брали участь у новій
мобільній книжковій виставці 2017 р. «Мрій! Читай! Мандруй!» в межах проекту «Display –
кросинг» (організатор – Молодіжна секція ВГО «УБА»). Бібліотеки Хмельницької МЦБС –
проекті «Школа гідів» Хмельницької міської ради, учасники отримали знання з основ
ведення екскурсій, спілкування з групою, вивчили історичні факти цікавих місць
Хмельниччини, отримали сертифікат екскурсовода та провели 3 екскурсії містом; ЦМБ
отримала мікро-грант Програми національних обмінів на реалізацію проекту «Хаби &
Бібліотеки: вектори розвитку», завдяки якому четверо хмельничан за грантові кошти
відвідали м. Запоріжжя з метою ознайомлення з роботою бібліотек і проведення коворкінгів,
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спілкуватися з представниками громадських організацій, представили м. Хмельницький на
«Запорізькій книжковій толоці – 2017». Також Хмельницька ЦМБ долучилася до авторського
проекту письменниці Лори Підгірної «Літературний туризм».
Одним із пріоритетних напрямків діяльності обласної універсальної наукової
бібліотеки є науково-дослідна та науково-методична діяльність.
Основним завданням діяльності науково-методичної служби наукової бібліотеки в
поточному році було здійснення методичного керівництва публічними бібліотеками області;
створення комфортного середовища для організації ефективного бібліотечноінформаційного обслуговування користувачів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку
бібліотечної справи і потреб практики. Особлива увага приділяється методичному
супроводженню бібліотек, що входять до складу ОТГ, та роботі бібліотек в електронній
системі моніторингу публічних бібліотек України (ЕСМаР).
У 2017 році бібліотеки області взяли участь у загальнодержавному дослідженні:
«Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку»
(організатори – Міністерство культури України, Національна бібліотека України імені
Ярослава Мудрого).
Організовані та проведені
загальнообласні вивчення: «Стан інформатизації
бібліотек області» (щорічна маркетингова розвідка), «Підвищення кваліфікації
бібліотечних спеціалістів області» в рамках онлайн клубу Суч@сний методист
(щоквартальний моніторинг), «Впровадження електронної системи моніторингу в
публічних бібліотеках» (моніторинг), «Інтереси і захоплення користувачів сучасною
книжкою українською мовою» (регіональна розвідка), «Визначення поняття
«патріотизму» у розумінні сучасного користувача бібліотеки» (дослідження), «Краща
книга Хмельниччини» (анкетування), «Розширення асортименту послуг бібліотек
області на основі використання нових інформаційних технологій» (регіональна розвідка).
За матеріалами досліджень підготовлені статистичні таблиці, аналітичні записки, розроблені
рекомендації для впровадження. З результатами і висновками досліджень представлено на
сторінці «Соціологічні дослідження» веб-сайту обласної наукової бібліотеки у розділі
«Бібліотекарю» за посиланням http://ounb.km.ua/biblio/soc.php. Працівниками методичних
служб центральних бібліотек області проведено 38 власних соціологічних досліджень.
Фахівці обласної універсальної наукової бібліотеки ділились набутим досвідом з
бібліотечними працівниками області та регіону. На базі Регіонального тренінгового центру
(РТЦ) для бібліотекарів проведено 39 заходів з підвищення кваліфікації, в яких взяли
участь 1547 бібліотечних фахівців.
Завдяки впровадженню нових інформаційних технологій 22 заходи було проведено у
формі навчальних вебінарів з різної тематики, у яких взяли участь 1062 бібліотечних
працівники. Найбільш актуальними і цікавими були вебінари на теми: «Інновації у
створенні та просуванні рекомендаційних бібліографічних ресурсів», «Виховання
патріотизму та національної свідомості молоді», «Збереження бібліотечних фондів в
сучасних умовах. Особливості відбору і списання друкованих видань», «Огляд сервісів для
трансляції в Інтернеті», «Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи бібліотек», «Нові
форми і методи роботи з користувачами» і ін.
Працівниками обласної універсальної наукової бібліотеки було проведено 3 засідання
онлайн клубу «Суч@сний методист» для 78 фахівців бібліотек. Матеріали засідань
доступні на сторінці клубу веб-сайту обласної універсальної наукової бібліотеки у розділі
«Бібліотекарю» за посиланням http://ounb.km.ua/biblio/club.php (тільки для авторизованих
користувачів).
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Для підвищення кваліфікації працівників сільських бібліотек впродовж останніх років
діяла цільова програма «Обласна бібліотека – бібліотекам села», в рамках якої у 2017 році
було проведено: день обласної бібліотеки для працівників бібліотек Полонського району;
бібліодень сільського бібліотекаря «Сільська бібліотека у форматі сучасності»; зональний
семінар-практикум «Управління краєзнавчими інформаційними ресурсами: традиції і нові
тенденції» для працівників публічних бібліотек Городоцького, Ярмолинецького районів;
тренінги в рамках творчої студії «Сучасна бібліотека: нові вимоги, нові можливості». Для
працівників
сільських
бібліотек
Летичівського,
Красилівського,
Білогірського,
Хмельницького, Славутського районів проведено майстер-класи «Створення та розвиток
бібліотечного сайту/блогу». На базі Огіївської бібліотеки Старокостянтинівського району
та Солобковецької Ярмолинецького проведено майстер-класи «Нові бібліотечні послуги в
практиці роботи». Інноваційною формою роботи стала виїзна акція молодих спеціалістів
обласної універсальної наукової бібліотеки «Сільська бібліотека: змінюємо разом».
Важливим аспектом методичної діяльності залишались щорічні конкурси
професійної майстерності. У 2017 році проведено обласний конкурс бібліотек з
національно-патріотичного виховання громадян «Україна починається з тебе».
Переможцями конкурсу стали: у номінації «Краща сільська бібліотека-філія» – Улашанівська
сільська-бібліотека-філіал Славутської ЦБС; у номінації «Краща центральна бібліотека
об’єднаної територіальної громади» – КЗ «Гуменецька публічна бібліотека»; у номінації
«Краща центральна районна бібліотека» – Красилівська центральна районна бібліотека.
Для покращення престижу, представлення роботи керівника та методиста
центральних бібліотек щорічно проходять професійні конкурси на визначення
«Найкреативнішого керівника» та «Кращого методиста» року. У 2017 році директор
Ярмолинецької ЦРБ О.Л. Слободян отримала визнання колег як «Найкреативніший
керівник», а провідний методист Городоцької ЦРБ Н.О. Бутельська – «Кращий методист».
Для ефективної роботи публічних бібліотек, створення комфортних умов для
користувачів необхідна розвинена матеріально-технічна база бібліотек. На її покращення у
звітному році було використано 3937,6 млн. грн, що на 33,1 % більше, ніж у 2016 році, в т.ч.
з бюджету – 41,8 %. Бібліотеками ОТГ було витрачено – 532,7 тис. грн. Проведено 257
поточних та 7 капітальних ремонтів. В краще приміщення переведено 5 бібліотек. У
Славутській ЦРБ здійснено ремонт приміщення бібліотеки на суму 470,0 тис. грн.
Поряд з тим, поточного ремонту потребують 66,1 % бібліотечних приміщень,
капітального – 3,6 % , або 30 бібліотек , в т.ч. 18 сільських бібліотек (2,2 % від загальної
кількості): 2 – у Городоцькому районі, по 6 – у Теофіпольському та Хмельницькому районах,
по 1 – в Дунаєвецькому, Новоушицькому, Полонському, Шепетівському районах. Без
опалення залишається 256 (31 %) бібліотек.
За даними електронної системи моніторингу діяльності публічних бібліотек в
публічних бібліотеках області є 4 автотранспортних засоби у Волочиському,
Деражнянському, Кам’янець-Подільському, Чемеровецькому районах. Телефонізовано
97 закладів або 11,7 % від загалу.
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