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Передмова 

Ідея укласти дане видання виникла у працівників 

Хмельницької ОУНБ під час підготовки до відзначення 120-річчя 

бібліотеки. Опрацьовуючи документи бібліотечного архіву, 

вивчаючи розпорядчі документи, видання бібліотеки та інші 

матеріали, виявлено чимало цікавих документів, які 

характеризують діяльність обласної книгозбірні впродовж 

даного періоду. 

Гортаючи пожовклі від часу рукописні документи, 

читаючи виготовлені на друкарській машинці під кальку 

підшивки звітів та старі альбоми, мимоволі задумуєшся над тим 

складним шляхом, який пройшла бібліотека та її працівники. 

Опубліковані у незмінному вигляді уривки документів 1940 – 

1960 років з сучасними коментарями передають колорит епохи, 

що визначав розвиток бібліотеки у різні роки і десятиліття.  

Із старих чорно-білих фотокарток з бібліотечних альбомів, 

що вміщені тут, на нас дивляться молоді, допитливі очі тих, хто 

заклав основи системи обслуговування читачів, формування 

книжкових фондів та колекцій, системи підвищення кваліфікації, 

краєзнавчої, наукової і методичної діяльності. 

Видання подає хроніку подій бібліотеки з початку 

заснування бібліотеки до сучасності, таблиці основних 

статистичних показників діяльності бібліотеки з 1944 року та 

статті узагальненого характеру про історію та окремі проєкти 

бібліотеки останніх десятиліть. 

Сподіваємось, що уміщені матеріали зацікавлять 

дослідників історії бібліотеки та вкажуть орієнтир сучасним 

бібліотекарям у продовженні славних сторінок історії однієї з 

найбільших книгозбірень області.  

 

Чабан К. А., директор Хмельницької 

обласної універсальної 

наукової бібліотеки 
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Хронологія основних подій 1891 – 2021 рр. 

1891 р. Прогресивна громадськість міста звернулась до 

губернатора з проханням відкрити в м. Проскурові (з 1954 р. 

м. Хмельницький) читальню з російських і польських книг. 

6 лютого 1901 р. Отримано дозвіл на відкриття в м. Проскурів 

«Проскуровской городской Библиотеки в память 

А. С. Пушкина», затверджено її Статут. 

Травень 1901 р. Відкрито бібліотеку. Першим бібліотекарем 

Проскурівської міської бібліотеки була Наумова Марія Іванівна. 

1911 р. Делегатом Всеросійського з’їзду по бібліотечній справі 

від Подільської губернії був лектор «попечительства с народной 

трезвости» Рачковський В. А. 

1915 р. Розширення бібліотеки та реорганізація її в повітову 

земську бібліотеку. 

1918 – 1920 рр. Бібліотеку пограбовано, більшість книг втрачено. 

1921 р. Відновлення роботи бібліотеки після громадянської 

війни. 

1923 – 1930 рр. Бібліотека має статус окружної. 

1935 – 1937 рр. Бібліотека має статус міської. 

Березень 1941 р. У зв’язку з перенесенням обласного центру з 

м. Кам’янця-Подільського до м. Проскурова бібліотеці надано 

статус обласної. 

1941 – 1944 рр. Бібліотеку пограбовано фашистськими 

окупантами. Збереглося лише 6 тисяч книг. 

1 квітня 1944 р. Кам’янець-Подільська обласна бібліотека 

відновила свою роботу у м. Проскурові на базі міської бібліотеки. 

Виконуючим обов’язки директора був призначений Торбін П. П. 

1944 – 1966 рр. Бібліотеку очолює Мілютін Микола Іванович. 

Серпень 1944 р. Бібліотеку переведено в колишнє приміщення 

міського казначейства, де вона знаходиться і зараз. 
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Вересень 1944 р. У бібліотеці створено методичний кабінет. 

Грудень 1944 р. Створено Спецфонд бібліотеки. 

1945 р. Укладено договір про організацію соціалістичного 

змагання між Кам’янець-Подільською і Вінницькою обласними 

бібліотеками. 

Бібліотека стала базою практики для студентів Кам’янець-

Подільського технікуму політосвіти, пізніше – підготовки 

культосвітніх працівників (сьогодні – коледж культури і 

мистецтв). 

1946 р. На базі бібліотеки було проведено перший двомісячний 

семінар для працівників районних бібліотек області. 

1948 р. Розроблено Номенклатуру справ бібліотеки, визначено 

відповідальних за ведення діловодства у бібліотеці. 

2 жовтня 1949 р. Бібліотекою проведено Перше виїзне свято 

книги у с. Самчики Старокостянтинівського району.  

З 1 по 30 грудня у бібліотеці пройшов Перший місячник книги. 

Березень 1950 р. Проведена перша атестація працівників. 

Відповідно до наказу Кам’янець-Подільського обласного відділу 

культосвітньої роботи № 19 від 17 березня 1950 року «Про 

затвердження висновків атестаційної комісії обласної бібліотеки 

та кваліфікаційних вимог до бібліотечних працівників системи 

комітету у справах культурно-освітніх установ» працівників 

обласної бібліотеки затверджено на посади. 

1952 р. У бібліотеці запроваджено бібліотечне учнівство. 

Колгоспи за комсомольськими путівками направляли на 

навчання у обласну бібліотеку молодь. Учні навчались у 

бібліотеці 6 місяців. Вони отримували стипендію у розмірі 50 % 

ставки бібліотекаря, зокрема 250 крб. 

Вересень 1952 р. Видано перший наказ Кам’янець-Подільської 

обласної бібліотеки імені Миколи Островського. 

1954 р. Місто Проскурів перейменовано у місто Хмельницький, 

Кам’янець-Подільську область – у Хмельницьку, бібліотеку – у 

Хмельницьку обласну. 
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1956 р. У 20-ту річницю з дня смерті М. Островського 

Хмельниччину відвідала сестра Миколи Островського Катерина 

Олексіївна. 

1960 р. Виконкомом Хмельницької обласної Ради було прийнято 

рішення щодо перспективного плану розвитку бібліотечної 

мережі області. Ним передбачалось створити стаціонарні сільські 

бібліотеки у населених пунктах, де мешкає 500 і більше жителів, 

та добудувати приміщення обласної бібліотеки. 

1961 р. У бібліотеці запроваджено 3-місячні обласні курси 

підвищення кваліфікації сільських бібліотекарів. 

Створено обмінний фонд бібліотеки. 

1962 р. Добудовано книгосховище, створено відділ збереження. 

13 березня 1964 р. Відбувся перший обласний з’їзд бібліотечних 

працівників Хмельниччини у обласному театрі імені 

Петровського. Учасниками з’їзду були понад 800 осіб – 

завідуючих районними, сільськими, дитячими бібліотеками, 

заступників голів райвиконкомів, голів сільських рад. З кожного 

району було запрошено по 50 осіб.  

1965 – 1967 рр. Реконструкція та добудова другого поверху 

приміщення бібліотеки.  

1966 – 1977 рр. Бібліотеку очолює Нагорна Римма Василівна. 

1966 р. Міністерством культури затверджено типовий статут і 

примірну структуру обласної бібліотеки. Їй надано статус 

наукового і методичного центру для бібліотек області. 

Затверджено Статут Хмельницької Державної обласної 

бібліотеки ім. М. Островського. 

Створено відділи: бібліографічний, комплектування, технічної і 

патентної літератури, обслуговування спеціалістів сільського 

господарства, нотно-музичний. 

Затверджено «Положення про наукову роботу обласної 

бібліотеки», відповідно до якого бібліотека вела наукову роботу 

у трьох напрямках: вивчення та впровадження передового 
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досвіду; використання рекомендаційної бібліографії у 

бібліотеках; розвиток бібліотечної справи на Хмельниччині. 

Проведено 6 обласних семінарів для бібліотечних працівників 

області, якими охоплено 267 працівників. 

Укладено перший «Календар знаменних і пам’ятних дат 

Хмельниччини». 

18 квітня 1967 р. Проведено другий обласний з’їзд бібліотечних 

працівників області. 

1969 р. Міністерством культури Української РСР Хмельницька 

обласна бібліотека визначена базою з вивчення ефективності 

використання рекомендаційної бібліографії в роботі з окремими 

групами читачів. 

1970 р. Бібліотеку нагороджено Ленінською ювілейною 

почесною грамотою ЦК КПРС, їй присвоєно звання «Бібліотека 

відмінної роботи». 

Науково-методичний відділ ОУНБ став переможцем 

республіканського огляду методичної роботи бібліотек. 

Вересень 1971 р. На базі бібліотеки проведено республіканську 

науково-практичну конференцію «Рекомендаційна бібліографія 

– основа виховання культури читання». 

8 жовтня 1971 р. Колектив Хмельницької обласної бібліотеки 

імені М. Островського отримав Диплом Міністерства культури 

СРСР, ЦК профспілки працівників культури, ЦК профспілки 

робітників і службовців сільського господарства і заготівель. 

1974 р. На базі бібліотек Городоцького району Хмельницької 

області проводився експеримент з централізації масових 

бібліотек  

1975 р. Створено краєзнавчий депозитарій. 

1977 – 1984 рр. Бібліотеку очолює Гусько Василь Павлович. 

1977 – 1978 рр. Завершено централізацію масових бібліотек 

області. На базі Городоцької ЦРБ створена школа передового 

досвіду по централізації мережі державних масових бібліотек. 



8 

 

1977 р. Бібліотека включилась у Всесоюзний огляд, присвячений 

60-річчю Великого Жовтня. 

Придбано 3 друкарські машини «Ятрань» з електричним 

приводом та 5 лічильних машин «Електроніка». 

1978 р. Втілення в практику роботи бібліотеки «Положення про 

єдину загальнодержавну систему МБА». 

17 січня 1984 р. Затверджено Статут Хмельницької державної 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського. 

1984 – 1988 рр. На посаді директора працює Гордєєва Галина 

Михайлівна. 

1984 р. У зв’язку зі створенням в області Центру Науково-

Технічної Інформації (ЦНТІ) з бібліотеки передано 430120 

патентів. 

1985 р. Впроваджено в практику роботи таблиці ББК. 

1987 р. Введено форматно-порядкову систему розстановки у 

відділі книгозбереження. 

З липня 1988 р. по 2003 р. Бібліотеку очолює Карван Станіслава 

Людвіківна. 

6-9 вересня 1989 р. На базі бібліотеки відбулася республіканська 

конференція бібліотекарів-краєзнавців «Краєзнавча робота 

бібліотек – фактор патріотичного і інтернаціонального виховання 

населення», де обговорено «Положення про краєзнавчу роботу». 

1990 р. У бібліотеці створено соціологічну службу по вивченню 

читання. 

1990 р. Директор бібліотеки Карван С. Л. взяла участь у роботі 

57-ї сесії ради Генеральної конференції ІФЛА у Москві. 

1991 – 1994 рр. Участь у проведенні республіканського 

наукового дослідження «Краєзнавча робота бібліотек».  

1992 р. Затверджено Статут Хмельницької державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського. 
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1993 р. Бібліотеці виділено приміщення по вул. Грушевського, 

93, куди переведено відділ літератури іноземними мовами. 

1994 – 1995 рр. Проведення республіканського наукового 

дослідження «Бібліотечне та історичне краєзнавство в діяльності 

ОУНБ та бібліотек області». За підсумками дослідження 

колектив бібліотеки нагороджено Дипломом Міністерства 

культури України. 

1996 р. Обласним управлінням культури оголошено роком 

Бібліотек. 

Розпочато комп’ютеризацію бібліотечних процесів. Створено 

три перші автоматизовані робочі місця, розпочато впровадження 

програми автоматизації формування фондів та інформаційно-

пошукову систему обробки фондів та організації каталогів. 

Вересень 1998 р. Вперше у бібліотеці відзначено Всеукраїнський 

день бібліотек. 

2000 р. В бібліотеці створено місце користувача Інтернет. 

2001 р. Розроблено програму автоматизації бібліотеки. 

Отримано грант на створення Інтернет-центру.  

За вагомий внесок у розвиток та збереження бібліотечних 

ресурсів регіону, популяризацію української літератури, мови, 

історії та культури рідного краю бібліотеку нагороджено 

обласною премією ім. Мелетія Смотрицького. 

Бібліотека відзначила 100-річний ювілей. В рамках святкування 

проведено науково-практичну конференцію «Бібліотеки в 

інформаційному суспільстві». 

2002 р. Затверджено програму інформатизації бібліотеки, 

створено власний сайт. 

Проведено обласний огляд-конкурс на краще соціологічне 

дослідження з питань бібліотечної діяльності. 

2003 р. Прийнято розпорядження облдержадміністрації «Про 

створення на базі обласної універсальної бібліотеки ім. 

Островського Центру регіональної інформації та регіонального 
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інформаційного порталу». 

Указом Президента України директору бібліотеки С. Л. Карван 

присвоєно звання «Заслужений працівник культури України». 

Проведено інформаційний ярмарок «Сучасна Британія».  

Розпочато створення повнотекстової бази даних «Бібліотечний 

раритет Хмельниччини» та електронної краєзнавчої бази 

«Регіон». 

2004 – 2017 рр. Бібліотеку очолює Синиця Надія Миколаївна.  

2004 р. Проведено обласну міжвідомчу науково-практичну 

конференцію «Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного 

простору». 

2004 р. Придбано і впроваджено в роботу бібліотеки нове 

програмне забезпечення ІРБІС (інтегровану розширювальну 

бібліотечно-інформаційну систему). 

Квітень 2004 р. Розпочато реалізацію проєктів «Створення 

регіонального інформаційного центру та регіонального 

інформаційного порталу». 

В рамках проєкту «Встановлення інформаційних стендів НАТО 

в обласних бібліотеках України: створення доступу до інформації 

з питань міжнародної безпеки в Україні» в бібліотеці створено 

інформаційний стенд «Україна – НАТО». 

Бібліотека стала учасником Центральноукраїнського 

корпоративного каталогу (ЦУКК). 

Відзначено 100-річний ювілей Миколи Островського, чиє ім’я 

носить бібліотека. Проведено міжнародну науково-практичну 

конференцію «Микола Островський на сторінках історії і в 

нашому житті», видано матеріали конференції. 

2005 р. Бібліотека здобула перемогу у конкурсах «LEAP-

CONNECT» та «Створення інформаційних центрів з питань 

європейської інтеграції».  

У залі каталогів створено автоматизоване робоче місце для 

користувача з доступом до електронних баз даних.  
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На сайті бібліотеки відкрито рубрики «Електронний каталог» та 

«Віртуальна довідка».  

Виокремлено і відкрито для користування фонд цінної і рідкісної 

книги з робочим місцем для науковців.  

Спільно з обласним об’єднанням товариства «Просвіта» 

проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію до 

100-річчя подільської «Просвіти»: «Просвіта» в духовно-

культурному піднесенні України». 

Квітень 2006 р. Проведено перший обласний форум «Книжкова 

весна на Хмельниччині», приурочений до Всесвітнього дня книги 

та авторського права. Тема: «Письменник. Видавець. Бібліотека». 

Відбулась презентація проєкту міжнародного фонду 

«Відродження» – «Європейський вибір України: Інформація для 

кожного» «Україна – НАТО». У бібліотеці відкрито 

«Інформаційний центр з питань європейської інтеграції».  

Директор бібліотеки Надія Синиця взяла участь в інформаційно-

ознайомлювальному візиті до штаб-квартири НАТО (Брюссель, 

Бельгія). 

Вересень. Проведено перший форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Кожна бібліотека, перш за все, бібліотекарем 

тримається…». У рамках форуму проведено науково-практичну 

конференцію «Бібліотеки регіону у формуванні інтелектуального 

та інформаційного простору»; відкритий круглий стіл 

«Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського: 105 років діяльності»; 

презентацію видань бібліотек Хмельниччини; розширене 

засідання президії Хмельницького відділення Української 

бібліотечної асоціації; урочисте засідання. За матеріалами 

конференції видано збірник. 

2007 р. В рамках Всеукраїнської акції «Книжкова хвиля України» 

проведено обласне літературно-мистецьке свято до Дня 

української писемності та мови «Книжкова хвиля 

Хмельниччини». 

Прийнято Обласну програму поповнення бібліотечних фондів на 

2008 – 2011 роки. 
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До Року Української книги та 70-річчя з часу заснування 

Хмельницької області проведено презентацію видавництв 

Поділля. 

Указом Президента України директору бібліотеки Надії Синиці 

присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури 

України». 

Затверджено Статут Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Миколи Островського (розпорядження 

голови Хмельницької обласної ради від 26 листопада 2007 року 

№ 110-о). 

2008 р. Участь бібліотеки у загальнодержавному дослідженні 

«Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до 

інформаційних технологій та Інтернету». 

В рамках Міжнародного мистецького проєкту «Україна пам’ятає 

– світ визнає» бібліотекою проведено науковий круглий стіл 

«Збудуймо пам’яті незгасний вогонь» та читацьку конференцію 

«І нам довіку у серцях носити землі своєї певний біль і жаль». 

Розпочато роботу в рамках Міжнародного проєкту «Бібліоміст» 

(Глобальні бібліотеки) за сприяння Фундації Біла та Мелінди 

Гейтс, Ради Міжнародних досліджень (IREX), Української 

бібліотечної асоціації (УБА). 

Проведено Паспортизацію публічних бібліотек області. 

Створено електронну базу Колекції фонду М. Радзієвського. 

Бібліотекою узагальнено досвід створення та функціонування 

бібліотек-музеїв у Деражнянському районі та підготовлено 

видання «Бібліотека-музей: зберігаємо історію територіальної 

громади». 

Проведено обласний огляд-конкурс на кращу організацію роботи 

з інформування населення про діяльність органів місцевого 

самоврядування «Влада. Бібліотека. Населення». 

2009 р. 

Квітень. Проведено обласний форум «Письменник. Видавець. 

Бібліотека». 



13 

 

Проведено обласні міжвідомчі конференції «Публічні бібліотеки 

і читач: сучасний підхід до читання» та «Нові умови – нові 

можливості бібліотек на селі». 

Проведено Всеукраїнську молодіжну конференцію «Роль молоді 

у суспільних процесах»; науковий круглий стіл «Очікування на 

позитивні зміни та перспективи молоді Хмельниччини» спільно 

з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА та обласним 

відділенням Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

«Фундація регіональних ініціатив». 

Розпочато роботу над створенням електронної бази даних 

«Бібліотечний раритет Хмельниччини». 

Бібліотеку відвідала прес-аташе з питань культури Посольства 

США в Україні Анаїда Хаач, яка провела ділову зустріч із 

заступником голови облдержадміністрації Вавринчуком М. П. та 

керівництвом бібліотеки, на якій обговорили питання розвитку 

бібліотек як інформаційних центрів та підготовку їх до 

впровадження проєктів програми «Глобальні бібліотеки 

Бібліоміст – Україна». 

Бібліотеку відвідала Регіна Ангут-Фрам, керівник відділу 

«Інформація і бібліотека» Гете-Інституту в Києві. На зустрічах 

обговорювалися питання діяльності ресурсного центру, що 

комплектується в рамках проєкту «Заочний абонемент». 

Вересень. Другий форум бібліотекарів Хмельниччини 

«Бібліотека – твоє вікно у світ». 

Листопад. Хмельницьку обласну універсальну наукову 

бібліотеку включено до переліку реципієнтів проєкту 

міжнародної технічної допомоги. 

2010 р. 

Бібліотека стала переможцем проєктів програми «Бібліоміст» та 

проводить роботу з їх реалізації: 

- Створення регіонального тренінгового центру для 

бібліотекарів (спільно з Асоціацією «Поділля Перший»). 

- Лідер бібліотечної справи. 1 і 2 етап. 
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- Співпраця з місцевими громадами. Проєкт «Стратегія 

успіху». 

- «Розвиток мережі та забезпечення життєздатності 

Хмельницького Центру європейської інформації» програми 

«Європейська програма». 

Розпочато роботу над створенням інформаційно-ресурсного 

центру «Вікно в Америку». 

Квітень. За програмою «Лідер бібліотечної справи» директор 

бібліотеки Надія Синиця проходила навчальне стажування на 

базі МОНТЕРСОН центру при інституті бібліотекознавства 

Іллінойського університету (США) та бібліотек м. Чикаго. 

14 червня. Начальником управління культури Черкаським М. 

підписано наказ про створення на базі бібліотеки регіонального 

навчального тренінгового центру для бібліотекарів. 

5 липня. В рамках програми «Бібліоміст» у бібліотеці відкрито 

Регіональний тренінговий центр. В урочистостях взяв участь 

директор Ради міжнародних досліджень та обмінів (IREX) Матей 

Новак. 

Серпень. Започатковано серію видань «Видатні особистості 

Хмельниччини». Підготовлено і видано бібліографічні посібники 

«Герої України. Хмельницька область» та «Лауреати 

Національної премії України імені Тараса Шевченка: 

Хмельницька область». 

Вересень. Проведено третій форум бібліотекарів Хмельниччини 

«Бібліотека – світ нових можливостей». 

2011 р. 

Оголошений Роком Української Першокниги та відзначення на 

державному рівні 450-річчя Пересопницького Євангелія. В 

рамках загальнодержавних заходів бібліотекою організовано та 

проведено низку наукових та інформаційно-просвітницьких 

заходів. 

17 січня. Бібліотека стала учасником корпоративного проєкту 

«Консорціум «Історична Волинь». 
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7 березня. В рамках реалізації Проєкту Програми сприяння 

Парламенту II в бібліотеці відкрито Пункт Доступу Громадян до 

офіційної інформації (ПДГ). 

Квітень. На Всеукраїнському ярмарку інноваційних 

бібліотечних послуг та електронного врядування (11 квітня 

2011 р., м. Київ) бібліотека здобула друге місце за кращу 

інноваційну послугу за напрямом «Інновації бібліотек у сприянні 

економічному розвитку регіону та у розбудові місцевого 

самоврядування». 

Червень. Початок реалізації проєктів співпраці бібліотек з 

місцевими громадами «Лідер бібліотечної справи-2» та 

«Успішний дачник – здорова громада» спільно з обласною 

спілкою садівників-городників. 

Керівник проєкту «Лідер бібліотечної справи-2» В. Маковська 

взяла участь у освітній програмі у бібліотеках Польщі. 

27 липня. Перший тренінг у Хмельницькому РТЦ для 

переможців конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до Інтернету» на тему 

«Технічне забезпечення умов функціонування комп’ютерного 

класу у бібліотеці». 

Серпень. За вагомі здобутки у сфері культури колектив 

Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

М. Островського занесено на обласну Дошку Пошани «Кращі 

люди Хмельниччини». 

Вересень. Проведено четвертий форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотека – інформація, знання, успіх». 

Бібліотека увійшла до Всеукраїнської Мережі ПДГ.  

Бібліотека розпочала надавати безкоштовний доступ 

користувачів до мережі Інтернет через бездротовий доступ Wi-Fi. 

2012 р. 

В рамках оздоровчої кампанії «Літо – 2012» започатковано 

щорічні інформаційно-просвітницькі заходи в бібліотеці з 

виїздом на локації оздоровчих таборів. 
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21 березня. Участь у Міжнародній конференції «Інноваційні 

форми Міжнародного регіонального співробітництва», м. Київ. 

4 квітня. У бібліотеці відкрито ресурсний центр «Вікно в 

Америку» за участю Надзвичайного і Повноважного посла США 

в Україні Джона Тефта. До складу делегації Посольства США в 

Україні увійшли: Костянтин Дубровський – співробітник 

політичного відділу Посольства США в Україні, Дуглас Морроу 

– співробітник відділу культури Посольства США в Україні, 

Олександр Кліщ – співробітник прес-служби Посольства США в 

Україні. 

10 квітня. У бібліотеці проведено громадські слухання щодо 

реалізації першого етапу програми «Бібліоміст».  

Вересень. Проведено п’ятий форум бібліотекарів Хмельниччини 

«Бібліотека: створи своє майбутнє». 

2013 р. 

Квітень. У бібліотеку придбано перші сканери штрих-кодів. 

Створено професійний бібліотечний блог, орієнтований на 

публічні бібліотеки області «Бібліотечна поличка». 

Квітень – травень. Реалізація у бібліотеці циклу заходів до      

200-річчя з дня народження Т. Шевченка. 

7 травня – 1 вересня. Проведення обласного конкурсу з 

використання інформаційних ресурсів «Бібліотека. Інтернет. 

Користувач». 

Червень. Проведення обласної виставки-ярмарку на кращу 

інноваційну послугу «Думаємо! Творимо! Впроваджуємо!». 

Липень. Директор Ради міжнародних наукових досліджень 

Матей Новак в рамках проєкту «Бібліоміст» «Смарт-технології в 

навчальному процесі з використанням інтерактивної дошки» 

передав бібліотеці інтерактивну дошку PANASONIC UBT, стенд 

PANASONIC, проектор Аcer та кріплення проектора.  

1 липня – 1 вересня. Проведення загальнообласного 

бібліотечного дослідження «Бібліотечно-інформаційне 

обслуговування людей з особливими потребами». 
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9 липня. Бібліотека взяла участь у Міжрегіональному 

бібліотечному ярмарку «Бібліотечні інновації для розвитку 

громад: створюємо майбутнє», м. Львів. 

Вересень. Проведено шостий форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотека – територія ідей».  

2014 р. 

Лютий. Проведено громадські обговорення «Бібліотечні 

ініціативи для розвитку громад».  

16 лютого. На базі Хмельницького регіонального тренінгового 

центру стартували одноденні тренінги з вивчення електронної 

системи моніторингу базової мережі публічних бібліотек 

України (ЕСМаР).  

Березень. Видано довідково-бібліографічне видання 

«Подільська Шевченкіана» до 200-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка). 

Березень. За програмою «Бібліоміст» Хмельницька ОУНБ 

запроваджує нове програмне забезпечення Data Giraffe для 

проведення віддалених опитувань, соціологічних досліджень. 

Березень – квітень. Загальнообласне дослідження «Краща книга 

Хмельниччини» (в рамках консультацій з громадськістю). 

19 березня. Створено онлайн-клуб для фахівців методичних 

служб публічних бібліотек Хмельницької області «Суч@сний 

методист», проведено перше засідання. Затверджено положення, 

актив клубу. Девіз клубу: «Досвід кращих – кожному».  

Червень. Колектив обласної універсальної наукової бібліотеки 

став переможцем у конкурсі «WikiDay» за програмою 

«Бібліоміст» у номінації «За створення сприятливих умов для 

проведення заходів «WikiDay».  

Започатковано обслуговування населення у літньому читальному 

залі «Сквер літературного читання» у міському сквері імені 

Т. Г. Шевченка. Обслуговування здійснювалось з червня по 

серпень два рази на тиждень (вівторок і четвер). 
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18 липня. Вперше навчання бібліотечних працівників області на 

тему: «Бібліотека в соціальних мережах» проведено в онлайн-

режимі у формі вебінару через програму Skype Link.  

Вересень. Проведено форум бібліотекарів Хмельниччини 

«Бібліотека – територія єдності». У сквері імені Т. Г. Шевченка 

пройшла Ярмарка творчих ідей «Бібліотечні інновації для 

громади: створюємо майбутнє разом». 

Жовтень. Бібліотека долучилася до проєкту «Бібліотеки як 

центри підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з 

внутрішньо переміщеними особами». 

Впровадження у бібліотеці Державного Стандарту безоплатних 

послуг в рамках Національного плану дій щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка». 

Розроблено Заходи щодо розвитку сільських бібліотек на 2014 – 

2016 роки (на виконання розпорядження голови ОДА від 

27.11.2013 року «Про стан та проблеми розвитку культурної 

інфраструктури села»). 

Колектив бібліотеки став лауреатом обласної премії імені 

Т. Г. Шевченка за вагому подвижницьку діяльність, спрямовану 

на відродження духовності, розвиток національної культури, 

активну популяризацію творчої спадщини Великого Кобзаря.  

Проведено регіональне дослідження «Нові інформаційні 

технології в бібліотеках Хмельниччини» як складову 

загальнодержавного «Нові інформаційні технології в бібліотеках 

України». 

Завершено капітальний ремонт даху бібліотеки. 

2015 р. 

Лютий. Впроваджено електронну систему моніторингу 

діяльності публічних бібліотек. 

1 лютого. Започатковано цикл лекцій для учасників агрошколи 

«Успішний дачник – здорова громада». 
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20 квітня. В бібліотеці відбувся форум «Книжкова весна на 

Хмельниччині», приурочений до Всесвітнього дня книги та 

авторського права. Підведено підсумки обласного дослідження 

«Краща книга Хмельниччини». 

Початок роботи у Всеукраїнській акції «Бібліотека українського 

воїна». 

22 квітня. Затверджено Положення про електронну доставку 

документів (ЕДД) та Інструкцію на виконання послуги ЕДД. 

7 травня – 9 листопада. Проведено загальнообласне 

дослідження «Стан та використання краєзнавчих фондів в 

бібліотеках області». 

Травень. Директор бібліотеки Синиця Н. М. взяла участь у 

«Міжнародному бібліотечному діалозі» Литва, міста Вільнюс, 

Ніда, Клайпеда. 

12 травня. Затверджено Правила надання доступу до Інтернет-

ресурсів та електронних баз даних у відділах бібліотеки. 

15 травня. В рамках проєкту з розвитку електронного 

урядування «Поінформована громада – демократична країна» 

проведено веб-квест «Відкрий для себе е-урядування».  

1 червня – 1 серпня. Проведено обласний конкурс бібліотек на 

кращий веб-сайт бібліотеки. 

1 червня – 30 вересня. Проведено обласний конкурс на «Кращий 

краєзнавчий посібник». 

25 червня. В інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в 

Америку» відбулася робоча зустріч представників Відділу преси, 

освіти та культури Посольства США в Україні Валентини 

Пашкової – координатора програми «Американські центри» 

Посольства США в Україні та Рейчел Етвуд Мендіоли – 

заступника аташе з питань культури Посольства США в Україні 

з користувачами. 

28 липня. Бібліотекою у партнерстві з обласним відділенням 

Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна 

асоціація» проведено прес-конференцію за підсумками реалізації 
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проєкту розвитку електронного урядування «Поінформована 

громада – демократична країна». 

Вересень. В рамках реалізації проєкту «Вікно в Америку» 

партнером проєкту Хмельницьке обласне відділення ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація» бібліотеці передано 

комп’ютерну техніку та обладнання. 

22 вересня. Відбулось розширене засідання колегії 

Хмельницької обласної державної адміністрації, під час якого 

розглядалися питання участі бібліотечних закладів області в 

інформаційному забезпеченні розвитку громад, бібліотекою 

презентовано експозицію виставки інформаційних матеріалів 

«Поінформована громада – демократична країна». 

24 вересня. Відбувся VІІ Обласний форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотек@ – діалог, культура, мир», 

приурочений до Всеукраїнського дня бібліотек. В рамках форуму 

відбувся Ярмарок соціальних ініціатив «Бібліотечні інновації для 

розвитку громад». Урочисте відкриття форуму та Ярмарок 

соціальних ініціатив «Бібліотечні інновації для розвитку громад» 

відбулися у сквері ім. Т. Г. Шевченка. У приміщенні бібліотеки 

відбулася науково-практична конференція «Роль бібліотек в 

інформаційному забезпеченні розвитку громад». 

Жовтень. Розробка і реалізація заходів на 2015 – 2016 роки «Про 

участь бібліотек області в інформаційному забезпеченні розвитку 

громад» (на виконання розпорядження голови ОДА, наказ     

№ 86-о від 26 жовтня). 

Листопад – грудень. Бібліотека взяла участь у проведенні 

загальнодержавного дослідження «Книга. Бібліотека. Читання» 

(наказ № 87 від 27 жовтня). 

3 листопада. Відбулась презентація інформаційного видання 

«Поінформована громада – демократична країна: історії успіху 

бібліотек Хмельниччини за програмою «Бібліоміст». Видання 

аналізує підсумки моніторингу реалізації впровадження в області 

проєкту розвитку електронного урядування «Бібліотеки – мости 

до електронного урядування». 
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Грудень. Бібліотека отримала перемогу у спільному конкурсі 

Міжнародного фестивалю документального кіно про права 

людини Docudays UA та Програми Bibliomist «Кіноклуб 

Docudays UA в бібліотеці». 

На основі партнерського проєкту «Заочний абонемент» у 

бібліотеці створено єдиний простір проєкту «Бібліотека-партнер 

Гете інституту: Мова. Культура. Німеччина» відповідно до угоди 

про співпрацю із Гете-Інститутом. 

Вийшов у світ ювілейний 50-й випуск довідково-інформаційного 

видання «Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

2016».  

12 грудня. У бібліотеці відкрився безкоштовний доступ до 

Інтернет-порталу Німецької служби новин. 

2016 р. 

19 січня. Створено консультативну робочу групу по наданні 

бібліотекам області консультацій щодо організації надання 

бібліотечних послуг в ОТГ. 

Березень – квітень. Проведено загальнообласне дослідження 

«Краща книга Хмельниччини 2015». 

Квітень. Затверджено Положення про офіційний веб-сайт 

бібліотеки, Інструкцію по наповненню офіційного сайту 

бібліотеки. 

Затверджено Положення про корпоративний проєкт «Зведений 

електронний краєзнавчий каталог». 

Вийшов перший номер щоквартального інформаційного онлайн-

бюлетеня «БібліоЖиття Хмельниччини». 

21 квітня. Х Обласний форум «Книжкова весна на 

Хмельниччині». 

28 травня. Участь у загальноукраїнському інтерактивному уроці 

англійської мови «Англійська мова – надбання світової 

культури» за підтримки Відділу преси, освіти, та культури 

Посольства США в Україні, Міністерства культури України та 
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Британської Ради в рамках підтримки ініціативи Президента 

України «2016 – рік англійської мови». 

15-22 червня. Участь у загальнодержавному дослідженні 

«Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову 

продукцію у публічних бібліотеках України». 

16 червня. Проведено громадські слухання «Реалізація Стратегії 

розвитку бібліотек на Хмельниччині» в рамках Реалізації 

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку в 

Україні». 

Зустріч колективу бібліотеки з головою Хмельницької обласної 

ради Михайлом Васильовичем Загородним.  

27 червня. Створено тендерний комітет, затверджено 

Положення. 

Липень. Створено робочу групу по відбору, оцифруванню книг 

на виконання наказу Міністерства культури України № 360 від 

25 травня 2016 року «Про затвердження Порядку формування 

зведеного каталогу оцифрованих видань». 

Серпень. Проведення обласного ярмарку соціальних ініціатив 

«Впровадження кращих інновацій у роботі бібліотек». 

20 серпня. Видання і презентація 2-го довідково-

біобібліографічного видання «Герої України: Хмельницька 

область» із серії «Видатні особистості Хмельниччини» до 25-ї 

річниці Незалежності України. 

23 серпня. Видання і презентація довідково-інформаційного 

видання «Хмельниччина в літописі незалежної України: хроніка 

подій 2011 – 2016 років» до 25-річчя Незалежності України. 

Вересень. Участь фахівців бібліотеки у Міжнародному 

бібліотечному форумі «Модерна бібліотека у мінливому світі» 

м. Київ. 

20 вересня. В рамках реалізації проєкту «Вікно в Америку» 

партнером проєкту Хмельницьке обласне відділення ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація» бібліотеці передана 
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комп’ютерна техніка та обладнання СД, книги та ігри, друкована 

продукція. 

27 вересня. Проведення 8-го форуму бібліотек Хмельниччини 

«Бібліотека – сучасна, креативна, твоя» за участю працівників 

Олександрівської ЦБС Донецької області.  

Вересень – жовтень. Бібліотека долучилася до проєкту 

«Бібліотеки і виборчий процес». Проведено цикл інформаційно-

просвітницьких вебінарів «Бібліотеки і виборчий процес: 

навчаємо бібліотекарів і виборців реалізації конституційних 

прав». 

28 жовтня. Відповідно до рішення Хмельницької обласної ради 

від 28 липня 2016 року за № 42-7/2016 Хмельницьку обласну 

універсальну наукову бібліотеку імені Миколи Островського 

перейменовано на Хмельницьку обласну універсальну наукову 

бібліотеку. Розпорядженням Хмельницької обласної ради від 

28.10.2016 року за № 111/2016-0 затверджено її Статут. 

7 грудня. Бібліотеку відвідали відомі українські письменники та 

видавці Брати Капранови з презентацією історичного роману 

«Забудь-річка». 

2017 р. 

22 лютого. В бібліотеці відбулось урочисте вручення обласної 

літературно-краєзнавчої премії імені Василя Баженова. 

16 березня. Бібліотеку відвідав Ярослав Ткачівський – 

український письменник, поет, прозаїк, журналіст, редактор 

Всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-

політичного журналу «Перевал», член правління і секретар 

Національної спілки письменників України. 

20 березня – 10 квітня. Проведено обласне дослідження «Краща 

книга Хмельниччини 2016». 

21, 22, 27, 29 березня. Проведено вебінари для працівників 

сільських бібліотек Славутського району «Програмне 

забезпечення ІРБІС в бібліотеці, створення електронних баз 

даних», для ІТ спеціалістів «Огляд сервісів для прямої трансляції 
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в Інтернет», Старокостянтинівського району «Збереження 

бібліотечних фондів в сучасних умовах», День обласної 

бібліотеки для бібліотекарів Полонського району. 

Квітень. Припинення використання бібліографічної класифікації 

(ББК) та розробка заходів щодо впровадження Універсальної 

десяткової класифікації на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.03.2017 року № 177. 

5 квітня – 30 травня. Проведено загальнообласне соціологічне 

дослідження «Інтереси і захоплення користувачів сучасною 

книгою». 

20 квітня. Проведено ХІ Обласний форум «Книжкова весна на 

Хмельниччині». 

11 травня. Директором бібліотеки призначено Чабан Катерину 

Анатоліївну відповідно до розпорядження  голови Хмельницької 

обласної ради № 85/2017-о. 

Червень – серпень. В рамках реалізації гранту за проєктом 

«Вікно в Америку» партнером проєкту Хмельницьке обласне 

відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» бібліотеці 

передано 2 ПК, телевізор 43 LED, обладнання, меблі, книги та 

СД, ігри, друковану продукцію, банер-вивіску, килимове 

покриття, жалюзі, канцелярське приладдя. 

Проведено ремонт у відділі мистецтв бібліотеки: замінено вікна, 

двері на металопластикові, встановлено стелю «Армстронг», 

ламіновану підлогу, шпакльовано стіни. 

Проведення в бібліотеці заходів з відзначення Року Японії в 

Україні. 

20-22 червня. Проведено обласний семінар директорів ЦБС, 

ЦРБ, ЦМБ на тему «Трансформація публічних бібліотек в умовах 

адміністративної реформи» на базі Новоушицької ЦБС. 

Здійснено виїзд у с. Рудківці, Слобідка, Вільховець. 

27 червня. Проведено онлайн-тренінг «Нетрадиційні форми 

краєзнавчої роботи бібліотек» для працівників 

Старокостянтинівського району. 
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5 липня. Проведено тренінг для працівників бібліотек області 

«Як стати медіаграмотним, або як врятуватись від пропаганди та 

маніпулювання свідомістю» за участю представників Інституту 

демократії ім. Пилипа Орлика (Київ) за підтримки USAID. 

11-20 липня. Проведено зональний веб-практикум для 

працівників Городоцького, Ярмолинецького, Чемеровецького 

районів «Управління краєзнавчими ресурсами», тренінг 

«Використання електронної системи моніторингу публічних 

бібліотек. Робота з таблицями Exсel» для працівників бібліотек 

області, бібліодень сільського бібліотекаря. 

24 липня. Затверджено план заходів щодо переходу 

Хмельницької ОУНБ на систематизацію документів за УДК 

(наказ № 45-о на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.03.2017 року № 177).  

1 серпня. Проведено консервацію читацьких карткових 

алфавітного та систематичного каталогів. Затверджено план 

заходів (наказ № 47-о від 24.08), який передбачав оволодіння 

працівниками і читачами навиками роботи з ЕК, розроблення 

інструкцій. 

14 серпня. За сприяння Посольства США відбулась презентація 

фотовиставки Олексія Фурмана «Життя після поранення», 

присвячена ветеранам АТО. 

26 вересня. Відбувся ІX Обласний форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотек@: знай, мрій, твори». В рамках 

форуму відбувся обласний ярмарок бібліотечних ініціатив 

«Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади».  

Організовано роботу зі звернень громадян, затверджено графік 

прийому, призначено відповідальну особу (наказ № 59-о від 

20.09). 

17 жовтня. В рамках відзначення Всеукраїнського тижня 

місцевої демократії Хмельницька ОУНБ взяла участь у 

міжрегіональній відеоконференції «Конкурентоспроможна 

бібліотека в ОТГ». 
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18 жовтня. Проведено семінар-практикум «Організація 

діяльності бібліотек в умовах утворення ОТГ» для працівників 

ЦРБ за участю експерта з питань децентралізації Центру 

розвитку місцевого самоврядування. Розглянуто питання 

децентралізації в області, алгоритм передачі майна та фонду у 

власність ОТГ, порядок подання звітності, кадрові питання. 

24 жовтня. Внесено зміни до Правил користування бібліотекою 

(наказ № 68-о від 24.10.2017 на виконання наказу Міністерства 

культури України від 19.04.2017 № 340). 

30-31 жовтня. Проведено тренінг «Основи комп’ютерної 

грамотності» для працівників шкільних бібліотек міста на 

замовлення Департаменту освіти міської ради. 

31 жовтня. Проведено комплексне обстеження діяльності 

бібліотек Білогірського і Теофіпольського районів за участю 

представників обласних бібліотек для дітей, юнацтва. 

1 листопада. Затверджено Положення про Раду при директорові 

Хмельницької ОУНБ та її склад (наказ № 74-о від 01.11.2017 р.). 

9 листопада. В День української писемності та мови у бібліотеці 

відбулась зустріч відомих письменників та видавців Братів 

Капранових, які презентували свою нову книжку – журналістське 

розслідування «Майдан. Таємні файли». 

13-17 листопада. В рамках партнерського проєкту «Бібліотека-

партнер Goethe-Institute: Мова. Культура. Німеччина» в 

бібліотеці пройшов Тиждень німецької культури. 

15 листопада – 26 грудня. Проведено обласну розвідку 

«Розширення асортименту послуг бібліотек області на основі 

використання нових інформаційних технологій». 

15 листопада. Затверджено план заходів та склад робочої групи 

з упорядкування підсобних фондів відділу абонемента протягом 

2017 – 2018 років з метою очищення фондів, вивільнення 

приміщень. 

16 листопада. Затверджено Перелік та Положення про платні 

послуги Хмельницької ОУНБ (наказ № 81-о від 16 листопада 
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2017 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1271 в редакції від 27.07.2017 року). Бібліотекою надається 20 

послуг на платній основі.  

23 листопада. Проведено семінар-практикум «Впровадження 

УДК в практику роботи бібліотек області». 

28 листопада. Проведено атестацію працівників Хмельницької 

ОУНБ за участю представників профільного управління, 

профспілки. 

1 грудня. У бібліотеці пройшов Ярмарок волонтерів, 

присвячений Міжнародному дню волонтера «Волонтери: 

допомагаємо країні та громаді». 

6-8 грудня. Проведено лабораторію професійної майстерності 

методиста на тему «Роль методичної служби у сприянні 

інноваційному розвитку бібліотек», що зібрала представників 

центральних районних, центральних міських бібліотек та 

бібліотек об’єднаних територіальних громад області. 

12 грудня. Участь у Форумі регіонального розвитку «Розумне 

зростання Хмельниччини та розвиток територій», який відбувся 

за сприяння проєкту U-LEAD з Європою «Підтримка реформи 

децентралізації в Україні». 

На сайті бібліотеки створено сторінку «ОТГ Хмельницької 

області» в розділі «Інші бібліотеки», де висвітлюється 

інформація щодо реформи децентралізації в окремих громадах та 

діяльність публічних бібліотек. 

2018 р. 

3 січня. Створено комісію з питань організації і збереження 

бібліотечних фондів взамін комісії по організації та очищенню 

бібліотечних фондів (наказ № 5-о). Затверджено Положення про 

комісію. Затверджено склад кураторів Хмельницької ОУНБ з 

надання методичної допомоги публічним бібліотекам (наказ   

№ 8-0). Внесено зміни в комісію з соціального страхування, 

положення про комісію (наказ № 10-о). 
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5 січня – 11 лютого. Участь у загальнодержавному дослідженні 

«Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан і 

перспективи розвитку». 

11 січня. Бібліотека долучилася до Всеукраїнської ініціативи 

«Активна Громада», проводяться щотижневі інформаційні 

години для користувачів з актуальних тем громадського життя за 

участю волонтерів. 

15 січня. Створено редакційно-видавничу раду бібліотеки взамін 

науково-редакційної ради бібліотеки ім. М. Островського (наказ 

№ 17-0). Затверджено Положення та склад. 

16 січня. Затверджено Правила, Інструкцію та форми обліку 

статистичних показників надання доступу до комп’ютерів та 

ресурсів Інтернет у бібліотеці. 

Лютий. Затверджено заходи з реалізації проєктів щодо розвитку 

Центру «Вікно в Америку» «Новинна грамотність», «Англійська 

для нової поліції», «Академічна доброчесність». 

Лютий – травень. Проводяться курси для користувачів «Front-

end розробки» від Web-академії «Cyrcle». Двічі на тиждень 

навчають використовувати такі інструменти як Html5, СSS, JS, 

jQuery для створення доступних і комфортних користувацьких 

інтерфейсів. 

Березень. Участь в обласних урочистостях з нагоди 204-річчя 

Т. Г. Шевченка у обласній філармонії з виставкою літератури. 

Створено комісію з розгляду питань щодо списання матеріальних 

цінностей, затверджено Положення та склад (наказ № 32-о). 

Забезпечено організацію проведення у Хмельницькій ОУНБ 

експертизи рукописних книг та друкованих видань (наказ      

№ 38-о на виконання наказу Міністерства культури України від 

31.03.2017 року № 267). Затверджено Порядок проведення 

експертизи, склад експертної групи та бланк звітності. 

19-25 березня. Бібліотека взяла участь у конкурсі Вікіпедії 

«Культурна спадщина та видатні постаті краю» і отримала 

перемогу у конкурсі у номінації «Найактивніша бібліотека», 

нагороджена дипломом конкурсу, цінними подарунками. 
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22 березня – 26 квітня. Проведено заходи з медіаграмотності за 

участю представників ГО «Український центр громадських 

ініціатив «Світло». 

Квітень. Проведення обласного дослідження «Краща книга 

Хмельниччини», XII Обласного форуму «Книжкова весна на 

Хмельниччині». В програмі: автограф-сесія подільських 

письменників, презентації книг, авторські зустрічі, церемонія 

вручення дипломів обласного читацького рейтингу. 

Квітень – травень. Проведено обласний конкурс сільських 

бібліотек «Успішна бібліотека – дієва громада». 

Травень – червень. Організовано заходи в рамках оздоровчої 

кампанії «Літо-2018» для відвідувачів літніх пришкільних 

таборів міста. 

17 травня. Проведено творчу зустріч фахівців методичних служб 

публічних бібліотек області на базі Хмельницької МЦБС 

«Обслуговування користувачів: сучасний погляд». 

22 травня. Проведено зональний практикум на базі Кам’янець-

Подільської ЦМБ «Впровадження УДК та академічної 

доброчесності в практику роботи бібліотек». 

Червень – липень. За проєктом «Вікно в Америку» отримано 

телевізор Самсунг 55, супутникову антену, обладнання, 

8 планшетів, стільці та пуфи, книги. 

Червень – вересень. Проведено обласне дослідження «Вивчення 

хронологічного складу бібліотечних фондів публічних бібліотек 

області» (наказ № 55-о). 

15 червня. Затверджено «Положення про краєзнавчу роботу 

Хмельницької ОУНБ» та «Положення про Календар знаменних і 

пам’ятних дат Хмельниччини» (наказ № 61-о). 

15 червня – 1 липня. В бібліотеці експонувалася виставка 

київської художниці Дани Рваної в рамках проєкту ООН Жінки 

«CEDAW в дії!» та за підтримки Міністерства міжнародних 

справ Канади. 
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19 червня. Затверджено план заходів з підготовки до 

реорганізації Хмельницької обласної медичної бібліотеки 

шляхом приєднання (наказ № 62-о на виконання рішення 

обласної ради від 14.06.2018 № 30-19/2018). Заходи передбачали 

переміщення фондів відділу виробничої літератури з 2 на 

1 поверх основної будівлі, відділу літератури іноземними мовами 

з будівлі по вул. Грушевського, 93 на 2 поверх основної будівлі, 

вилучення літератури, проведення косметичних ремонтів, 

переміщення інформаційно-бібліографічного відділу, прийняття 

майна медичної бібліотеки. 

19 червня. На базі Регіонального тренінгового центру для 

працівників бібліотек Хмельницького району проведено тренінг 

«Практична медіаграмотність та основи академічної 

доброчесності». 

25 червня. Бібліотека долучилась до проведення 

Всеукраїнського форуму старост об’єднаних територіальних 

громад «Становлення інституту старост в Україні: перші кроки». 

25-27 червня. На базі публічних бібліотек Білогірського та 

Теофіпольського району проведено літній клуб бібліотечного 

менеджера «Роль центральних бібліотек у консолідації зусиль 

публічних бібліотек». 

26 червня. Спільно з обласним відділенням ВГО УБА проведено 

засідання круглого столу на тему «Розробка Плану дій щодо 

реалізації на Хмельниччині Програми адвокаційної діяльності 

УБА на 2017 – 2021 роки «Дієва бібліотека – успішна громада». 

Липень. Розроблено заходи щодо реалізації Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції, які включали 

відеолекторій, кіноперегляди, дискусійні клуби. 

12 серпня. Бібліотека взяла участь в урочистостях з нагоди   

1030-річчя Хрещення Київської Русі в обласній філармонії на 

запрошення музею православ’я, молодіжного відділу УПЦ. 

23 серпня. Введено в дію оновлену структуру Хмельницької 

ОУНБ (наказ № 74-о). Ліквідовано сектор формування фондів 

відділу формування, наукового опрацювання фондів, сектор 
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систематизації документів та організації каталогів, сектор 

соціологічних досліджень та розвитку РТЦ відділу науково-

методичної роботи та інновацій в бібліотечній справі, сектор 

літератури з питань сільського господарства відділу виробничої 

літератури, центр регіональної і правової інформації. Створено 

відділ систематизації документів та організації каталогів, сектор 

регіональної і правової інформації відділу краєзнавства, сектор 

електронної бібліотеки у відділі інформаційних технологій та 

електронних ресурсів, сектор міжбібліотечного абонементу та 

електронної доставки документів у відділі абонементу, відділ 

медичної літератури. Штат бібліотеки становить 78,5 одиниць. 

Вересень. Перевезено та встановлено майно (меблі, каталоги, 

книжковий фонд, комп’ютерну техніку) реорганізованої обласної 

медичної бібліотеки в приміщення по вул. Грушевського, 93. 

Відділ літератури іноземними мовами об’єднано з інформаційно-

ресурсним центром «Вікно в Америку». 

Проведено зональний практикум для працівників районних, 

центральних міських бібліотек «Впровадження УДК та 

академічної доброчесності в бібліотеках», вебінар «Нові 

бібліотечні послуги з використанням інформаційних технологій» 

для працівників сільських бібліотек. 

16 вересня. Вперше відбулося засідання розмовного клубу з 

вдосконалення навиків польської мови, поглиблення знань з 

історії, культури та літератури Польської Республіки. 

26 вересня. Проведено X Обласний форум бібліотекарів 

Хмельниччини. Відбулись вуличні акції, наукова конференція 

«Публічні бібліотеки в умовах реформування місцевого 

самоврядування: практика, досвід, перспективи», обласні 

урочистості, нагородження переможців обласних конкурсів. 

27 вересня. Затверджено «Інструкцію з організації та ведення 

діловодства у Хмельницькій ОУНБ», «Положення про експертну 

комісію ОУНБ», «Положення про архівний підрозділ ОУНБ», 

склад експертної комісії з архівування документів. 
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5 жовтня. Підписано угоду про співпрацю із Хмельницькою 

гімназією № 2 м. Хмельницького, за якою бібліотека стала 

партнером в реалізації проєкту «Інтерактивна культурно-

туристична мапа Хмельниччини». Створено робочу групу по 

підготовці і поданні інформації про бібліотеки області на мапі 

організаторів, висвітлення роботи у ЗМІ. 

7 жовтня. Бібліотека отримала перемогу в проєкті Haus des 

Stiffens GmbH та ресурсного центру «Гурт» «Meet and Code» у 

партнерстві з Хмельницьким відділенням ВГО УБА. Відповідно 

до гранту проведено День кодування «CODE-start у бібліотеці» у 

Хмельницькій ОУНБ та одночасно у 5 локаціях (бібліотеках 

області). В програмі: проведення веб-квесту, обговорення 

відеофільмів, створення історії та виставлення на сайті, 

опитування учасників. 

16 жовтня. В бібліотеці відбулась неформальна зустріч з 

полковником Повітряних Сил США Воффордом та майором 

Квінном, які є військовими аташе Посольства США в Україні. 

Бібліотека взяла участь у Всесвітньому тижні медійно-

інформаційної грамотності.  

Проведено вебінар «Ігрофікація в бібліотечній діяльності» для 

працівників сільських бібліотек. 

Листопад – грудень. Проведено триденний семінар для фахівців 

методичних служб центральних районних, центральних міських 

бібліотек та бібліотек об’єднаних територіальних громад області, 

обласний семінар завідуючих методично-бібліографічними 

підрозділами на тему «Роль методичної служби у сучасному 

бібліотечному процесі». 

13 грудня. Відбулася презентація фотовиставки «Жіночі обличчя 

нової історії України». Вона є частиною проєкту, що реалізується 

за підтримки Національного демократичного інституту 

міжнародних відносин та покликана сформувати в області 

політичну еліту серед жінок. 
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2019 р. 

Січень. Утворено робочу групу з питань ведення переговорів і 

підготовки проєкту колективного договору між адміністрацією і 

трудовим колективом Хмельницької ОУНБ. 

Березень. Проведено тренінгові заняття «Основи комп’ютерної 

грамотності» для медичних працівників міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги № 2. 

Проведено вебінари з патріотичного виховання на тему «Робота 

бібліотек з патріотичною книгою», «Актуальні питання охорони 

книжкових пам’яток. Робота з цінною та рідкісною літературою» 

для працівників публічних бібліотек області, тренінг 

«Медіаграмотність» для бібліотечних працівників 

Ярмолинецького району та обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

Проведено обласне дослідження «Краща книга Хмельниччини 

2018». 

25 березня. Затверджено План заходів з організації діяльності 

відділу медичної літератури Хмельницької ОУНБ (наказ № 16-о). 

Заходи включають практикуми з навчання правилам каталогізації 

краєзнавчих матеріалів, аналітичного опису статей в програмах 

ОУНБ, ретроконверсії бібліотечного фонду, організації обліку 

бібліотечного фонду в ОУНБ, проведення звірки фонду, адаптації 

баз даних до зведеного краєзнавчого каталогу ОУНБ. 

15-17 квітня. Проведено обласний семінар директорів, 

завідуючих опорними бібліотеками об’єднаних територіальних 

громад області «Місце бібліотеки в об’єднаній територіальній 

громаді: виклики та перспективи». 

17 квітня. Проведено ХІІІ Обласний форум «Книжкова весна на 

Хмельниччині» у бібліотеці. В програмі: вуличні акції, автограф-

сесія подільських поетів, презентації книг, громадські 

обговорення щодо розвитку видавничої справи та популяризації 

читання, зустріч з лауреатами конкурсів, авторські презентації. 

Захід проведено за участю представників управлінь 

інформаційної діяльності, культури ОДА, спільно з обласними 
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відділеннями НСПУ, ВГО УБА.  

25 квітня. Проведено вебінар «Бібліотечні фонди: актуалізація та 

облік» для працівників відділів комплектування центральних 

районних, міських, центральних бібліотек ОТГ. 

30 травня. Проведено вебінар для працівників публічних 

бібліотек Віньковецького району на тему «Основи бібліотечної 

журналістики». 

3-21 червня. Заходи оздоровчої кампанії «Літо-2019» для 

відвідувачів літніх пришкільних та мовних таборів шкіл міста. 

4 червня – 29 серпня. Проведено заходи літнього читального 

залу в міському сквері імені Т. Г. Шевченка. 

10 червня – 10 вересня. Проведено обласний конкурс серед 

публічних бібліотек на краще облаштування прилеглої території 

«Бібліотечний простір». 

18-20 червня. На базі Волочиської міської ОТГ проведено 

обласний семінар директорів ЦБС, ЦРБ, ЦМБ та 

правонаступників ЦБС, ЦРБ на тему «Стратегія розвитку 

центральних бібліотек в умовах інформаційного суспільства». 

Знайомство з роботою бібліотек сіл Користова, Війтівці, виїзд до 

бібліотек Тернопільщини. 

26 червня. На базі Нетішинської центральної міської бібліотеки 

проведено зональний семінар-практикум для працівників 

центральних районних, міських та опорних бібліотек ОТГ 

«Практика систематизації УДК». 

15 липня – 14 серпня. Проведено обласне дослідження «Сільські 

бібліотеки Хмельниччини: сучасна модель». Розроблено 

електронну анкету користувача у Гугл формі. 

Бібліотека отримала перемогу в обласному огляді-конкурсі на 

кращий інтерактивний правоосвітній захід серед обласних, 

центральних районних та міських бібліотек Хмельницької 

області. 

24-25 липня. Проведено вебінари «Популяризація агротуризму 

бібліотеками» для працівників публічних бібліотек області, 
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«Практика систематизації УДК» для працівників публічних 

бібліотек Чемеровецького району. 

Серпень – вересень. Участь у дослідженні Міністерства 

культури України стану бібліотечного обслуговування у 

об’єднаних територіальних громадах Хмельниччини. 

15 серпня. На базі Старокостянтинівської ЦРБ проведено тренінг 

«Основи бібліотечної журналістики». 

Вересень. Проведено місячник першокурсника «Бібліотек@: 

твій шлях зростання!». 

Проведено вебінар «Організація і технологія інформаційно-

бібліографічного обслуговування» для працівників публічних 

бібліотек області. 

Прийняті на зберігання справи постійного зберігання та з 

кадрових питань реорганізованої Хмельницької обласної 

наукової медичної бібліотеки (протокол ЕПК Державного архіву 

Хмельницької області № 9 від 19 липня 2019 року). 

25 вересня. Проведено ХІ Обласний форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотека: час змін – час дій!». В програмі: 

науково-практична конференція «Бібліотека в системі 

соціалізації особистості та соціального розвитку громад», обласні 

урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, вуличні 

акції. 

30 вересня. Участь Хмельницької ОУНБ у Всеукраїнській акції 

«Бібліотеки повні людей». Проведено День відкритих дверей. 

Жовтень. Проведені заходи з нагоди Всеукраїнського тижня 

права. 

15 жовтня. Здійснено комплексне вивчення діяльності бібліотек 

Хмельницької міської ЦБС. 

23-25 жовтня. Проведено обласний семінар завідуючих 

методично-бібліографічними підрозділами ЦБС, ЦРБ, ЦМБ, 

центральних бібліотек ОТГ Хмельниччини на базі ОУНБ, ЦБ та 

Заставчинецької бібліотеки Красилівської міської ОТГ. 
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29 жовтня. Проведено День бібліографії для працівників 

публічних бібліотек Старосинявського району. 

Листопад. Поставлено на баланс та введено в експлуатацію 

Хмельницької ОУНБ матеріальні цінності та активи 

реорганізованої обласної наукової медичної бібліотеки, а також 

документації до них. 

19 листопада. Проведено вебінар на тему «Оригінальні форми 

проведення масових заходів» для працівників сільських бібліотек 

області. 

Грудень. Від Американського центру «Американський дім» 

IREX отримано ноутбук Lenovo Idea Pad. 

12 грудня. На базі Шепетівської ЦРБ проведено семінар-

практикум на тему «Планово-звітна документація публічних 

бібліотек» для працівників центральних районних, міських 

бібліотек, опорних бібліотек ОТГ Шепетівського, Славутського, 

Полонського та Ізяславського районів. 

2020 р. 

2 січня. Підписано угоду про співробітництво між ОУНБ ім. 

Д. І. Чижевського щодо участі Хмельницької ОУНБ у 

корпоративному проєкті Центрально-Українського 

Корпоративного Каталогу.  

15 січня – 18 лютого. Проведено тренінгові заняття з отримання 

базових навичок роботи з ПК та в мережі Інтернет для 

користувачів бібліотеки. Затверджений склад тренерської групи 

та програма занять. 

16 січня. Підписано угоду з Державною науково-технічною 

бібліотекою України, за якою у Хмельницькій ОУНБ надано 

доступ користувачів до наукових баз даних Web of science та 

SCOPUS. 

Лютий. Оновлено склад робочої групи Хмельницької ОУНБ по 

створенню ЦУКК, закріплено обов’язки щодо участі у проєкті. 

Березень. Бібліотека бере участь у реалізації проєкту «Дія. 

Цифрова освіта». Бібліотека зареєстрована як офіційний хаб 
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проєкту, користувачі бібліотеки отримують цифрові послуги та 

навчаються цифровій грамотності на платформі «Дія. Цифрова 

освіта».  

12 березня. Проведено семінар-практикум для працівників 

відділів комплектування та обробки публічних бібліотек області 

«Впровадження УДК». 

У зв’язку з поширенням в Україні гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 затверджені заходи Хмельницької ОУНБ з 

профілактики поширення коронавірусу.  

16-30 березня. Проведено тренінгові заняття на тему «Основи 

комп’ютерної грамотності» для груп медичних працівників в 

рамках реалізації медичної реформи. До програми занять 

включено роботу у текстовому редакторі Word, з електронними 

таблицями Exсel.  

24 березня. Для працівників організовано віддалену 

(дистанційну) роботу без зміни істотних умов праці. 

26 березня – 15 квітня. Шляхом онлайн-анкетування проведено 

обласне дослідження «Краща книги Хмельниччини – 2019». 

1 квітня – 15 травня. Проведено обласне дослідження 

«Бібліотечне обслуговування мешканців громад: складові 

успіху». Анкетування проведено через Гугл форми відповідно до 

анкет користувачів та бібліотекарів ОТГ. Результати 

оприлюднено на сайті бібліотеки. 

17 квітня. Організовано відкриття та надання доступу 

користувачів до електронної бібліотеки Хмельницької ОУНБ 

(наказ № 25-о). Створено робочу групу, визначено обсяг робіт з 

формування колекцій, архівування, каталогізування, реклами. 

Створено онлайновий запис користувачів на сайті бібліотеки. 

Активізовано послугу «електронна доставка документів». 

Травень. На базі Регіонального тренінгового центру обласної 

універсальної наукової бібліотеки проведено вебінар для 

бібліотекарів області на тему «Робота публічних бібліотек в 

умовах карантину». 
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Червень. Відновлено роботу з приймання відвідувачів та 

проведення культурних заходів з дотриманням карантинних 

обмежень. 

12 червня. Затверджено Інструкції з пожежної безпеки в 

Хмельницькій ОУНБ, про дії персоналу на випадок пожежі, 

схеми евакуації, план заходів на 2020 рік. 

25 червня. Затверджено «Положення про електронну бібліотеку 

Хмельницької ОУНБ», зразок Авторського договору про 

передачу невиключного права на використання твору, План 

заходів на 2020 рік по наповненню електронної бібліотеки (наказ 

№ 37-о). Відповідальною за функціонування ЕБ призначено 

заступника директора Маковську В. В. 

Липень. Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA 

«Право в об’єктиві» отримав перемогу у конкурсі «Найкращий 

сценарій просвітницьких заходів з прав людини» у номінації 

«Широке коло глядачів і глядачок».  

15 липня. Проведено на платформі Zoom онлайн майстер-клас 

для працівників бібліотек «Використання кросплатформенного 

сервісу Canva в роботі бібліотек». 

24 липня. Проведено вебтренінг на платформі Zoom для 

працівників бібліотек Деражнянського району «Основи 

бібліотечної журналістики».  

28 липня. На платформі Zoom проведено онлайн семінар-

практикум для працівників бібліотек на тему «Основні напрямки 

бібліографічної роботи». Розглянуто питання інноваційних 

складових бібліографічного обслуговування, текстів у цифрових 

комунікаціях. Практично опрацьовано питання створення текстів 

для вебсторінок. 

Серпень. Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA 

«Право в об’єктиві» отримав перемогу у конкурсі «Кращий 

імпакт-клуб Docudays UA», який був оголошений 

Департаментом з розвитку Mережі Docudays UA у номінації 

«Кіноклуби при культурно-просвітницьких організаціях».  
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14 серпня. Затверджені заходи з підготовки до впровадження у 

Хмельницькій ОУНБ автоматизованої документовидачі з 

використанням модулю «Книговидача» програми ІРБІС та 

штрих-кодової технології (наказ № 44-о). Організовано 

встановлення АРМ «Книговидача» та сканерів на ПК у місцях 

видачі документів, навчання для працівників. 

23-25 вересня. Проведено ХІІ Обласний форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотека – Всесвіт у зручному форматі». В 

програмі: прес-конференції, наукові симпозіуми, презентації, 

засідання за «круглим столом», обміни думками, професійні 

лабораторії, репортажі. Вперше захід проведено в онлайн-

форматі. 

Проведення у онлайн-режимі обласного семінару директорів 

ЦБС, ЦРБ, ЦМБ та правонаступників ЦБС, ЦРБ «Бібліотека і 

громада: професійний діалог в сучасних умовах». 

28-29 вересня. Проведення на платформі Zoom семінару-

практикуму для працівників бібліотек ОТГ області на тему 

«Основні напрямки бібліографічної роботи», тренінгу для 

працівників бібліотек Славутського району на тему «Основи 

бібліотечної журналістики». 

14 жовтня. Проведення онлайн-семінару для працівників 

бібліотек ОТГ на тему «Роль патріотичного виховання в житті 

громадян». 

19 жовтня. Заборонено приймання відвідувачів на час 

встановлених обмежень в регіонах з червоним рівнем епідемічної 

небезпеки поширення COVID. 

20 жовтня. Проведено День обласної бібліотеки для працівників 

бібліотек Городоцької міської ОТГ на платформі ZООМ. 

28-30 жовтня. Проведено онлайн обласний семінар завідуючих 

методико-бібліографічними підрозділами ЦБС, ЦРБ, ЦМБ та 

центральних бібліотек ОТГ на тему «Бібліотека у сучасному 

форматі: професійні ідеї, сучасні проєкти». 
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16 листопада. Відновлення у Хмельницькій ОУНБ приймання 

відвідувачів із дотриманням вимог карантинних обмежень. 

18 листопада. Проведено обласний семінар-практикум для 

працівників центральних бібліотек ОТГ на тему «Впровадження 

УДК в практику роботи бібліотек Хмельниччини». 

20 листопада. В рамках реалізації гранту «Вікно в Америку» 

придбано обладнання – документ-камера, акустична система, 

принтер штрих-етикеток, стенд виставковий, книги, канцелярія. 

27 листопада. Затверджено перелік офіційних сторінок 

Хмельницької ОУНБ у соціальній мережі Фейсбук (наказ      

№ 62-о), усього 13 сторінок, серед них, окремі сторінки для 

відділів абонементу, читального залу, краєзнавства, зберігання, 

мистецтв, іноземної, виробничої, медичної літератури, науково-

методичної роботи, «Віртуальний музей Хмельницької ОУНБ», 

«Бібліограф Хмельницький». Посилено персональну 

відповідальність завідуючих відділами за зміст поширюваної 

інформації. 

29 грудня. Проведено День керівника ЦБС, ЦРБ, ЦМБ, ЦБ ОТГ 

та правонаступників ЦБС, ЦРБ на тему «Сучасні підходи до 

управління та організації діяльності бібліотек в ОТГ» в режимі 

онлайн. Розглянуто питання подання державної статистичної 

звітності, відображення у них питань фондової роботи, 

каталогізації, краєзнавчої роботи, співпраці в рамках УБА. 

2021 р. 

4 січня. Утворено атестаційно-тарифікаційну комісію як 

дорадчий орган бібліотеки (наказ № 2-о) на зміну комісії від 

2016 року. 

8-24 січня. Заборонено приймання відвідувачів, обслуговування 

переведено у дистанційний режим засобами вебсайту, соціальних 

мереж. 

До 20 лютого. Організовано приймання відвідувачів відповідно 

до «жовтого» рівня епідеміологічної безпеки. 
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Березень. Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA 

«Право в об’єктиві» отримав перемогу у Конкурсі на розробку та 

реалізацію адвокаційних проєктів в рамках Кампанії збереження 

довкілля – на підтримку реформи сфери довкілля. 

Березень – квітень. Проведено обласне дослідження «Краща 

книга Хмельниччини-2020» методом онлайн-анкетування у гугл 

формі та XV Обласний форум «Книжкова весна на 

Хмельниччині», приурочений до Всесвітнього дня книги та 

авторського права. 

9 березня. Проведено вебінар для сільських бібліотекарів на тему 

«Формування професійної компетентності сучасного 

бібліотекаря» на платформі Zoom.  

22 березня. Проведено онлайн-семінар для працівників 

публічних бібліотек «Організація та технологія бібліографічного 

обслуговування». 

22-31 березня. Проведено заходи в рамках Європейського тижня 

цифрової грамотності, а саме: консультації щодо використання 

онлайн-сервісів Canva, відеоредакторів Movie Market, Audacity, 

вебінари для бібліотекарів «Використання платформи Дія для 

підвищення кваліфікації», «Електронна трудова книжка», 

консультації з використання ресурсів Медікс та Фейсбук. Участь 

у онлайновому марафоні хабів. 

22-31 березня. Припинено приймання відвідувачів. 

23 березня – 20 червня. У зв’язку із закінченням терміну оренди 

приміщення по вул. Грушевського, 93 здійснено заходи з 

перевезення майна, книжкових фондів відділу медичної 

літератури, бухгалтерії та архіву бібліотеки (наказ № 22-о від 

23.03). Відділ медичної літератури розміщено на 1 поверсі 

бібліотеки разом з відділом виробничої літератури. Для фондів 

відділу медичної літератури звільнено книгосховище відділу 

іноземної літератури (злито з основним фондом на 2 поверсі), 

книгосховище відділу абонементу. Вилучення літератури до 

обмінного фонду та на списання. Бухгалтерію перенесено у 

кімнату відділу мистецтв. Архів – у орендоване приміщення по 

вул. Героїв Майдану, 24. 
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31 березня. Проведено тренінг для бібліотекарів громад на тему 

«Бібліотека нового покоління: інноваційні форми роботи» для 

працівників Ізяславської, Плужненської, Сахновецької 

тергромад. Прочитані консультації з питань просування читання, 

організації бібліотечних сторінок у мережі Фейсбук, 

використання платформи Tilda. 

Квітень. Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA 

«Право в об’єктиві» отримав перемогу у Конкурсі на 

найактивніший DOCU/КЛУБ-2020 та отримав фінансову 

підтримку в розмірі 255 євро на придбання обладнання для 

роботи кіноклубу. У 2021 році було придбано ноутбук 

«MEDION». 

Проведено зональні семінари-практикуми для бібліотекарів на 

теми: «Проєктна діяльність – складова успіху бібліотеки» на 

платформі Zoom та «Практичний порадник: робота з УДК». 

2 квітня. Затверджено перелік видань до відзначення                    

120-річного ювілею бібліотеки та відповідальних виконавців 

(наказ № 30-о). 

Червень. У межах національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» 

організовано передачу до бібліотек громад області 300 одиниць 

комп’ютерної техніки, отриманої від благодійної організації 

«Благодійний фонд «Фаворит Фаундейшн» за сприяння УБА. 

Техніку отримали 148 публічних бібліотек області та ОУНБ. 

Червень – серпень. Проведено обласне дослідження «Бібліотека 

громади: точки взаємодії, грані співпраці». 

Червень – вересень. Проведено обласний конкурс публічних 

бібліотек «Бібліотека – громаді». 

Організовано роботу літнього читального залу у сквері імені 

Т. Г. Шевченка. 

22-24 червня. Проведено обласний семінар директорів, 

завідуючих центральними бібліотеками області на тему 

«Бібліотека в громаді: реалії часу» за участю представників 

профспілки, профільного міністерства, Національної бібліотеки 

України ім. Я. Мудрого. 
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22-25 червня. Бібліотека долучилась до проєкту Міжнародного 

фестивалю «Книжковий Арсенал» за підтримки ВГО УБА 

«Книжковий арсенал у твоїй бібліотеці» та отримала 5 місце у 

рейтингу найактивніших бібліотек України. 

7-13 липня. Проведено серію семінарів для бібліотекарів з 

розбудови мережі хабів цифрової освіти за проєктом «Дія. 

Цифрова освіта». Семінари відвідав 131 учасник з 

52 територіальних громад області. 

Затверджено план заходів з посилення пожежної безпеки 

бібліотеки. Організовано просочення горищних конструкцій 

спеціальними розчинами. 

20 липня – 20 серпня. Проведено обласне анкетування 

«Дистанційне інформаційно-бібліотечне обслуговування 

користувачів: нові форми та методи». 

21 липня. Проведено вебінар «Відеоконструктори для створення 

бібліотечних роликів або відеоконтенту». Розглянуто роботу в 

мобільному редакторі InShot, створення відеоролику. 

30 липня. Проведено День обласної бібліотеки для бібліотек 

8 територіальних громад області. Розглянуто питання 

внутрішньої документації бібліотеки, організацію і ведення 

сторінок бібліотек у соціальній мережі Фейсбук, питання 

самоосвіти бібліотекарів та огляд безкоштовних платформ для 

отримання знань. Захід проходив за сприяння Хмельницького 

відділення ВГО УБА. 

18 серпня. Спільно із відділеннями Національної спілки 

краєзнавців України, обласного відділення ВГО УБА, Кам’янець-

Подільським національним університетом імені І. Огієнка, 

Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією проведено 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Українська 

незалежність: 30 років поступу» до річниці незалежності 

України. 

Вересень. Проведено місячник першокурсника. До бібліотеки 

записались 805 нових користувачів, організовано 42 колективні 

екскурсії, які відвідали понад 1000 осіб. 
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17 вересня. Проведено бібліодень сільського бібліотекаря на 

тему «Сільська бібліотека – інформаційний центр громади» в 

режимі онлайн. В програмі: питання формування та зберігання 

фондів, правове скайп-консультування, проєктна діяльність. 

22 вересня. Проведено комплексне вивчення діяльності 

Старосинявської ЦБС за участю представників профільного 

департаменту, обласної бібліотеки для дітей. 

29-30 вересня. Бібліотека відзначила 120-річчя проведенням 

XIII Форуму бібліотекарів Хмельниччини, науково-практичної 

конференції «Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі 

України: історія і сьогодення», підготовкою та презентацією 

довідників «Бібліотека – наша доля», «Постаті бібліотечної 

плеяди. Директори бібліотек Хмельницької області», 32 випуску 

науково-краєзнавчого збірника «Хмельницькі краєзнавчі студії», 

нагородженням переможців обласних конкурсів. Обласні 

урочистості відбулись у Хмельницькій обласній філармонії за 

участю представників влади та органів самоврядування, 

бібліотечної спільноти ОУНБ та бібліотек області. Гостями на 

святі були директори Чернівецької та Чернігівської ОУНБ. Діяли 

виставки в бібліотеці, створено віртуальну екскурсію на сайті, 

акції у Фейсбуці. Організовано виїзну секцію у м. Кам’янець-

Подільський.  

Жовтень. Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA 

«Право в об’єктиві» отримав перемогу у Конкурсі на кращі 

адвокаційні заходи за проєкт «Мобільний інфобот-платформа 

«Бережи довкілля – сортуй сміття» в категорії «Адвокаційний 

захід або кампанія, що згуртували громаду чи окремі групи 

населення задля захисту прав і просування інтересів». Проєкт 

реалізовано спільно з ГО «Ініціативні громадяни 

Чемеровеччини». 

Жовтень – грудень. Бібліотека отримує для публічних бібліотек 

Хмельниччини 126 назв видань (по 30 примірників кожної) від 

Українського інституту книги в рамках мистецького конкурсу 

Міністерства культури та інформаційної політики до 30-річчя 

незалежності України. 
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Запроваджено «червоний» рівень епідеміологічної безпеки. 

Працівники працюють у дистанційному режимі та у бібліотеці 

вакциновані 2 дозами вакцини. 

26-28 жовтня. Проведено онлайн обласний семінар завідуючих 

методико-бібліографічними службами центральних бібліотек 

громад на тему «Контент-маркетинг – стратегія просування 

бібліотечної роботи». Розглянуті питання проєктної діяльності 

бібліотек області, роботи в рамках проєкту «Дія. Цифрова 

освіта», діяльності кіноклубів Docudays UA, участі бібліотек в 

бюджетах участі, обласних конкурсах серед бібліотекарів, 

методичного забезпечення пріоритетних напрямків. 

1 листопада. Бібліотека в умовах «червоного» рівня 

епідеміологічної небезпеки. Обслуговування відвідувачів 

можливе за умови наявності у працівників та користувачів 

сертифікату про вакцинацію двома дозами вакцини. 

9-14 листопада. Керівник клубу медіапросвіти з прав людини 

Docudays UA «Право в об’єктиві» Зоя Філіпенко була учасником 

Міжнародного кінофестивалю документального кіно про права 

людини Verzio офлайн, який проходив у Будапешті. 

24 листопада. Здійснено комплексне обстеження діяльності 

бібліотек Грицівської та Ленковецької ОТГ фахівцями обласних 

бібліотек, у т.ч. бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка. 

25 листопада. Створено добровільну пожежну дружину 

Хмельницької ОУНБ (наказ № 73-о), визначено її обов’язки у 

сфері профілактики виникнення та ліквідації пожежі.  
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Синиця Н. М., учений секретар 

Хмельницької ОУНБ, заслужений 

працівник культури України 

Відродження і становлення бібліотеки у 
повоєнний період та період формування 

нової бібліотечної політики у 1944 – 1966 рр.  

Після звільнення області від фашистських загарбників 

Кам’янець-Подільська обласна бібліотека відновила свою роботу 

у м. Проскурові на базі міської бібліотеки. До війни книги з 

Кам’янця-Подільського до Проскурова перевезти не встигли і 

майже всі вони були знищені, а найцінніші вивезені до 

Німеччини. 

Виконуючим обов’язки директора наказом Кам’янець-

Подільського відділу народної освіти з 1 квітня 1944 року був 

призначений Торбін П. П. Він готував приміщення до роботи, 

приймав працівників. За період з 10 по 20 квітня 1944 року були 

прийняті: бібліотекар і в. о. бухгалтера Кріпак К. Є. (наказ № 4 

від 10 квітня), працівники Лагодинська М. Г. (наказ № 5 від 

10 квітня); Чекан Р. С. (наказ № 7 від 12 квітня); Микитюк Г. М. 

(наказ № 6 від 13 квітня); Макарова М. П., яка до війни 

працювала бібліотекарем с. Ружичанка (наказ № 8 від 20 квітня). 
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З 8 травня 1944 року директором 

бібліотеки наказом Кам’янець-

Подільського облвно було призначено 

Мілютіна Миколу Івановича, фахівця з 

вищою освітою. У 1939 році він 

закінчив Харківський бібліотечний 

інститут.  

У цей непростий період він понад 

22 роки очолював обласну бібліотеку      

(до 5 серпня 1966 року). Одне з перших 

видань з історії бібліотек Хмельницької 

області – короткий історичний нарис 

розвитку бібліотек за 40 років 

«Бібліотеки Хмельниччини в минулому і тепер» підготовлене 

саме ним у 1957 році. Книга доступна сьогодні у електронній 

бібліотеці Хмельницької ОУНБ. 

У 1944 році Мілютіним М. І. було затверджено перший 

штат працівників з посадовими окладами.  
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Колективом бібліотеки була проведена активна робота по 

формуванню, обліку та інвентаризації книжкового фонду. 

Велику допомогу у формуванні фонду надавав Державний 

літературний фонд у Москві. Там зберігались книги, видані в 

роки війни, а також дублетні книги з бібліотек союзних 

республік. До обласної бібліотеки надходило по одному 

примірнику цих книг. Крім того, до 1949 року обласна бібліотека 

отримувала обов’язковий безплатний примірник книг, що 

виходив в усіх видавництвах країни, а також обов’язковий 

платний примірник українських книг. Спільними зусиллями 

фонд бібліотеки на кінець 1944 року зріс до 35 тисяч примірників. 
У статусі обласної бібліотека розпочала роботу у 

виділеному їй приміщенні міського казначейства на розі вулиць 

Мільйонної і Комерційної (нині Грушевського і Театральна).  

Приміщення бібліотеки на початку 50-х років 

 

Бібліотекарі були включені у списки на отримання 

«хлібних» продуктових карток. Відповідальними за їх роздачу 

призначалися бухгалтери бібліотеки. Карткова норма хлібу – 

найважливішого продукту харчування для службовців була 500 г 

на добу. Звичайна норма за робочою карткою інших продуктів на 

місяць складала: м’ясо, риба – 1,8 кг; жири – 0,4 кг; крупа, 

макаронні вироби – 1,2 кг. Картковий розподіл було скасовано в 

грудні 1947 року.  
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З 1945 р. головним транспортом бібліотеки були пара коней 

з возом. Ними привозили книги; солому та дрова для опалення 

приміщення, засоби для ремонту, їздили у відрядження. 

Відповідальним за їх утримання був завгосп. У літній період 

даним транспортом надавалась допомога підшефним колгоспам 

«Червона зірка» та імені Мануїльського. У січні 1953 року 

«транспорт» бібліотеки було передано Вовковинецькому 

будинку культури. 
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Наприкінці 1944 року у бібліотеці було створено 

методичний кабінет, його завідуючою призначено 

Глоднікову Ф. Є., яка мала вищу бібліотечну освіту. Штат 

становив 10 працівників.  

Станом на 1.01.1945 року штат бібліотеки зріс до 14 

працівників, з яких 11 бібліотечних і 3 – технічний персонал.  

 

 



51 

 

До 1950-х років доступ читачів до бібліотечного фонду був 

заборонений. Бібліотекарі самостійно підбирали читачам книги з 

фонду. За недотримання вимог окремі працівники отримували 

дисциплінарні стягнення.  

 

 
 

Старший бібліотекар Ключкова 

обслуговує читачів на абонементі 
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У 1944 році розпочато створення Спецфонду – закритої 

частини загального фонду бібліотеки. У ньому зберігалась 

література, що була заборонена для вільного поширення з 

ідеологічних та політичних мотивів. У масових бібліотеках така 

література підлягала знищенню, а в обласній зберігалась у 

Спецфонді у окремих шафах в 1-2 примірниках. 

Бібліотеки відбирали літературу за проскрипційними 

списками (покажчиками) специфічних цензурних матеріалів. Для 

перевірки фонду створювалась спеціальна комісія, яка діяла під 

керівництвом облліту. Перевірка фонду здійснювалась щорічно, 

крім того позачергово за проскрипційними списками. Питання 

було постійно на контролі Головліту, періодично проводились 

контрольно-вибіркові перевірки фонду. 
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Щороку надходило по кілька циркулярів Головліту про 

списання, знищення, або передачу до спецфондів книг окремих 

авторів чи видань. Про обсяги передач говорить довідка ревізору-

контролеру за 1948 рік, з якої видно, що з відділу обробки до 

Спецфонду бібліотеки було передано 693 примірники книг. 

Бібліотекарем Спецфонду наказом № 3 від 14.12.1944 року 

була призначена Герович К., яка до того працювала у читальному 

залі. Пізніше спецфондом завідували Кізнер Д. та Ключкова П.  

Питання ідеологічної «чистоти» книжкового фонду були на 

контролі у директора бібліотеки, про що свідчить витяг з наказу 

№ 16 від 28.05.1949 року.  
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У 50-х роках відбулись певні послаблення і надано 

частковий доступ читачів до бібліотечних фондів. Створювались 

відкриті полиці, тематичні стелажі, відкриті тематичні виставки 

книг. Поряд з тим, зміст виставлених на полицях книг ретельно 

перевірявся (наказ № 30 від 01.08.1951 року), винні у виставленні 

«забороненої» літератури притягувались до відповідальності.  
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У жовтні – листопаді 1954 року цензором облліту була 

проведена суцільна перевірка бібліотечного фонду обласної 

бібліотеки на наявність у фонді застарілої та ідеологічно 

«шкідливої» літератури. Були виявлені 36 назв (110 прим.) у 

фонді, які мали бути вилучені раніше відповідно проскрипцій; не 

списані підручники згідно з вказівкою Міністерства культури; не 

видалені з каталогів картки. Беручи до уваги «важливе політичне 
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значення своєчасного очищення фонду від застарілої та 

ідеологічно не витриманої літератури» по бібліотеці було видано 

наказ № 60 від 20.11.1954 року, згідно з яким зав. абонементом 

Шуприган І. та зав. спецфондом Ключкова П. були попереджені 

про недопущення таких недоліків і виконання всіх директивних 

вказівок. 
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Згідно з Положенням про обласну бібліотеку у 1945 році 

кандидатури завідуючих відділами бібліотеки затверджувались 

на посади та звільнялись з них після затвердження спеціальною 

комісією Кам’янець-Подільського Облвно. У поданні 

обов’язково вказувалось, де особа перебувала під час окупації. 

Також вищі органи щорічно інформували про керівний склад 

бібліотеки, їх національність, партійну приналежність, 

перевірялась інформація про місце перебування працівників під 

час окупації. 
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У 1945 – 60-х роках уся бібліотека, в тому числі і 

методичний відділ, працювали у півтори зміни. Був зимовий (до 

21 години) і літній графік роботи (з 10 до 22 години). З 10 до 

12 год на абонементі працівники займались внутрішньою 

роботою, а з 12 до 22 – видачею книг та проведенням заходів.  
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Після війни обласною бібліотекою було закладено основи 

системи підвищення кваліфікації бібліотекарів області. У 1946 
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році на базі бібліотеки проведено перший двомісячний семінар 

для працівників районних бібліотек області. Крім професійних 

питань тематика семінарів містила елементи ідеологічного 

спрямування. Так, у звіті бібліотеки за 1950 рік наведено план     

5-денного семінару завідуючих районними бібліотеками.  
 

 

Починаючи з 1945 року обласна бібліотека була базою 

практики для студентів Кам’янець-Подільського технікуму 

політосвіти, пізніше – підготовки культосвітніх працівників 

(сьогодні – коледж культури і мистецтв). Між бібліотекою (дир. 

Мілютін М.) та технікумом (дир. Фещук М., пізніше – 

Юрчишин І.) була укладена угода, за якою двічі на рік у 

листопаді – грудні та березні – травні щорічно до бібліотеки 

направлялись від 6-ти до 9-ти студентів. Щомісяця студентам 

оплачували по 100 грн. авансу та 7 крб. на проїзд до Проскурова 

і назад. Жили студенти на квартирі, яка оплачувалась в розмірі 

15 крб. на місяць. Відповідальними за практику від технікуму 

була викладач бібліотечних дисциплін М. Рудько, а від 

бібліотеки – директор Мілютін М. І., який призначав керівників 

навчання з кола працівників. 
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З 1952 року у бібліотеці було запроваджено бібліотечне 

учнівство, за яким колгоспи направляли на навчання у обласну 

бібліотеку молодь за комсомольськими путівками. У 1952 році 

таких учнів було 7 (Дзицюк, Мошак, Скрипник, Стародуб, Дарій, 

Кучма, Закусилова). Учні навчались у бібліотеці 6 місяців та 

отримували стипендію у розмірі 50 % ставки бібліотекаря.  

У 1955 році таких учнів було 16, навчались вони у 

бібліотеці 1 рік і отримували по 360 крб. щомісяця. Керівникам 

навчання щомісячно сплачувалось по 50 крб. за кожного учня. У 

цьому році серед учнів навчалась Ярова (Петрицька) В. М. Після 

закінчення курсів вона вступила до Ленінградського державного 

бібліотечного інституту та згодом до 1966 року працювала у 

обласній бібліотеці.  

У 1961 році слухачем курсів був Віктор Прокопчук, 

сьогодні відомий краєзнавець, бібліотекознавець, доктор 

історичних наук, заслужений працівник народної освіти України. 
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Були також 1-3-місячні курси сільських бібліотекарів, які 

не мали фахової освіти. З 1961 року у бібліотеці запроваджено     

3-місячні обласні курси підвищення кваліфікації сільських 

бібліотекарів. 

У 1945 – 1948 роках у період посівних кампаній та 

збирання врожаю працівників бібліотеки відряджали у підшефні 

колгоспи для проведення агітаційних кампаній та для допомоги у 

збиранні врожаю, прополці буряків. Бібліотекарів-комуністів 

направляли у колгоспи уповноваженими по посівних кампаніях 

або хлібозаготівлі. Відрядження були від 5 до 30 днів.  
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У 1940 – 1960-х роках велика увага приділялась 

керівництву читанням, складанню рекомендаційних списків 

літератури, підготовці і виданню інформаційно-бібліографічних 

довідок, проведенню масових заходів. 
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Обговорення методичних рекомендацій 

 

2 жовтня 1949 року обласна бібліотека провела перше 

виїзне свято книги у с. Самчики Старокостянтинівського району. 

У звіті бібліотеки йдеться про те, що цей день був справжнім 

святом не тільки в колгоспі імені Дімітрова, але й сусідніх селах. 

Комсомольці влаштували демонстрації, клуб був прикрашений 
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лозунгами, плакатами, висловами про книгу. На лоні парку були 

влаштовані книжкові виставки, кіоски для продажу літератури. 

Виступаючі на мітингу ділились думками про роль книги. Були 

влаштовані голосні читання творів «Молода гвардія», «Повість 

про справжню людину», лекція «Островський – співець 

мужності». Цього дня 200 колгоспників стали читачами сільської 

бібліотеки. 

Таке ж свято книги провели і в Центральному парку 

Проскурова. На святі було влаштовано 6 книжкових виставок. В 

цей день виставки відвідали понад 2200 осіб, понад 400 

прослухали лекцію про роль книги у комуністичному вихованні. 

У повоєнний період одним із поширених засобів 

популяризації книги були читацькі конференції. До них 

готувались заздалегідь: проводили голосні читки, бесіди з 

читачами, по місту розклеювали оголошення, проводили виступи 

на радіо, читачам розсилали запрошення. У 1949 році обласною 

бібліотекою було проведено 9 таких конференцій, протоколи 

додавались до річних звітів бібліотеки. 
 

 
1950 рік. Колектив Кам’янець-Подільської (м. Проскурів) 

обласної бібліотеки для дорослих 
 

З метою наближення книги до читача бібліотека відкривала 

свої філії на підприємствах, установах, у міських парках. 

Зокрема, у 1949 році в павільйоні міського парку культури та 

відпочинку філіал обласної бібліотеки працював до вересня. Тут 

була політична, наукова, художня література, періодичні 
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видання, діяв куток самоосвіти, експонувались книжкові 

новинки. За літо у філіалі записалось 773 читачі, яким було 

видано понад 11 тисяч книг і журналів (зі звіту бібліотеки). 

 
Загалом у 1949 році Кам’янець-Подільською обласною 

бібліотекою для дорослих (м. Проскурів) на пересувках було 

охоплено більше 7 тисяч читачів, а книговидача становила 

більше 18 % від загальної книговидачі бібліотеки. Фото з 

альбому «Робота обласної бібліотеки», 1950 рік.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=409675174093145&set=pcb.922805055285359&__cft__%5b0%5d=AZVJzXqgoVhS9cfXv9MXPiaqn8VdQqbxbC4XJfX_QdWj1M_EKuK3hPjJ4vNLnWdOuITdQcM2_4sKSTeUkrTtE9TQNfzHtzvJ7HhLLa3tRD1v5Za85cQaL9CveJSTAjJxc_V2v1yE1UNq2FPzoiYQI3BUjLCf4SL3QzvE0mtLsr-5nrmIihL75FeYQz4tdnBr0e0&__tn__=*bH-R
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У 1950 – 1951 роках активно розвивалась видача книг по 

Міжбібліотечному та Заочному абонементу. У 1950 році 

абонентами МБА була 41 бібліотека, за заявками яких для 

користувачів було надіслано 711 книг. Крім того, читачам 

обласної бібліотеки надійшло 147 книг з бібліотеки імені Леніна. 

Заочним абонементом було охоплено 175 осіб. 
 

 
 

Працівники відділу абонементу. 1950 рік 

Велика увага приділялась укомплектованості кадрів 

спеціалістами. З інститутів, за направленням Комітету 

культосвітніх установ при Раді міністрів УРСР, приходили 

спеціалісти. Не спеціалістів, або працівників без вищої освіти 

звільняли, або переводили на нижчі посади. Тому працівники, які 

хотіли працювати у бібліотеці, робити кар’єрний ріст мали 

здобути вищу освіту.  

Цьому сприяла і проведена у березні 1950 року атестація, 

за підсумками якої наказом Кам’янець-Подільського обласного 

відділу культосвітньої роботи № 19 від 17 березня 1950 року 

затверджено на посади працівників обласної бібліотеки (наказ 

№ 13 від 1.04.1950 року). 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=409675010759828&set=pcb.922805055285359&__cft__%5b0%5d=AZVJzXqgoVhS9cfXv9MXPiaqn8VdQqbxbC4XJfX_QdWj1M_EKuK3hPjJ4vNLnWdOuITdQcM2_4sKSTeUkrTtE9TQNfzHtzvJ7HhLLa3tRD1v5Za85cQaL9CveJSTAjJxc_V2v1yE1UNq2FPzoiYQI3BUjLCf4SL3QzvE0mtLsr-5nrmIihL75FeYQz4tdnBr0e0&__tn__=*bH-R
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У 1951 році вступили до Харківського бібліотечного 

інституту працівники із середньою спеціальною освітою 

методист Гусько В. П. та завідуючий абонементом Шуприган І. 

Практичний досвід та освіта дали можливість в подальшому 

Гуську В. П. стати заступником директора, а згодом – 

директором бібліотеки, Шупригану І. І. – головним бібліотекарем 

з питань координації бібліотек різних систем і відомств.  

Навчалась у Харківському інституті Макарова Н., яка 

перед війною закінчила Московський бібліотечний технікум та 

два курси літфаку Московського педагогічного інституту. 

Пізніше вона стала зав. відділом абонемента, а потім – 

завідуючою нотно-музичним відділом.  
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У відділі обробки 50-і роки 

У 1951 році розпочалась робота по створенню скороченого 

варіанту єдиної класифікації для масових бібліотек. У її розробці 

та апробації брали участь і працівники Кам’янець-Подільської 

обласної бібліотеки (м. Проскурів).  

 
Лист-подяка за роботу над скороченим варіантом 

бібліотечної класифікації для масових бібліотек 
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У 1960 р. у 

Москві відбулась 

Всесоюзна нарада 

бібліотек з проблем 

розвитку краєзнавчої 

роботи, на якій було 

розроблено організа-

ційну структуру 

бібліотечного крає-

знавства в країні, 

закладено фундамент для створення краєзнавчої інформації. Був 

надрукований методичний посібник «Краеведческая работа 

областных библиотек», розроблені інструкції по створенню 

краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату в ОУНБ, 

методика ведення зведених краєзнавчих каталогів.  

Найпоширенішою відзнакою кращих працівників 

бібліотеки було винесення подяки із занесенням в трудову 

книжку. Інколи працівники нагороджувались невеликими 

грошовими преміями. 
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Структура бібліотеки постійно розширювалась, 

зміцнювався кадровий потенціал. У 1953 році у бібліотеці було 

8 відділів:  

1. Абонемент. 

2. Читальний зал. 

3. Довідково-бібліографічний відділ. 

4. Відділ обробки літератури, комплектування та 

організації каталогів. 

5. Міжбібліотечний і заочний абонемент та пересувні 

бібліотеки. 

6. Методичний кабінет. 

7. Спецфонд. 

8. Адміністративно-господарський відділ. 

З 14 чол. навчалися заочно – 6 чол.: у Московському 

інституті ім. Молотова – 1, в Ленінградському бібліотечному 

інституті ім. Крупської – 2, в Харківському бібліотечному 

інституті – 3. 

 

 
Колектив бібліотеки у 1953 році 
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У 1954 році місто Проскурів перейменовано у місто 

Хмельницький, а Кам’янець-Подільську область у Хмельницьку. 

Перейменовано бібліотеку у Хмельницьку обласну бібліотеку. 

 

 
 

Велика увага приділялась встановленню зв’язків з 

сільськими бібліотеками та поширенню їх досвіду. Для вивчення 

діяльності формувались робочі групи, які по 4-5 днів вивчали 

роботу бібліотеки, після чого проводились розширені слухання 

на методичній раді, розроблялись рекомендації, які потім 

надсилались всім районним та міським бібліотекам. Тільки за 

1954 рік було здійснено 107 виїздів. 

Особлива увага приділялась вивченню і поширенню 

кращого передового досвіду. У 1958 році тиражем у 1000 

примірників бібліотека видала бюлетень № 2/13 «Наслідуйте 

приклад Судилківської бібліотеки» (З досвіду роботи бібліотек 

Хмельниччини). Крім досвіду цієї бібліотеки по залученню 

читачів, роботою з сільським активом, у виданні подається 

цікавий досвід бібліотек-тисячниць Хмельниччини. Міністерство 

культури узагальнило цей досвід і видало наказ про його 

запровадження в бібліотеках України. 
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У 1959 році накладом у 

2 тисячі примірників вийшов 

друком методичний нарис 

М. Мілютіна «У тісній співдружбі 

з життям» (З досвіду роботи 

бібліотеки с. Терешівці, 

Меджибізького району). Хоча 

видання дещо заполітизоване, але 

у ньому було багато цікавого для 

запозичення. У цьому ж році у 

Вінницькому обласному 

книжково-газетному видавництві 

тиражем 2 тисячі примірників 

надруковано «Досвід організації 

вільного доступу читачів до 

книжкових фондів у бібліотеках 

Хмельниччини». 

На кінець 1961 року штат бібліотеки налічував 

26 бібліотечних працівників. Кадрове ядро складали досвідчені 

бібліотекарі, серед яких: В. П. Гусько, Р. В. Нагорна, 

Т. В. Логвиненко, Р. Ф. Шпилько, В. М. Ярова (Петрицька), 

Г. К. Буяновська, В. М. Гальчевська, А. П. Макарова, 

П. Н. Ключкова, М. Й. Глузголь, В. М. Бойко, М. В. Цикрович, 

О. П. Єфремова, К. Є. Мілютіна. Вони були зачинателями 

краєзнавчої та рекомендаційної бібліографії, стояли біля витоків 

створення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, 

методичної діяльності, формування ядра бібліотечного фонду, 

забезпечували його збереження, обслуговували читачів. 
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Колектив бібліотеки. 1961 рік 

У 1964 році фахівцями бібліотеки Р. Ф. Шпилько, 

В. М. Яровою, М. І. Мілютіним підготовлено бібліографічний 

покажчик «Література про Хмельницьку область (з ХVІІІ ст. до 

1963 р.). Це 2-томне видання, виготовлене на друкарській 

машинці з грифом «Для службового користування» складено за 

фондами Хмельницької ОУНБ, а також літератури про 

Хмельниччину з фондів Державної історичної бібліотеки УРСР 

(НІБУ), Державної бібліотеки Академії наук УРСР (НБУВ), 

Державної республіканської бібліотеки (НБУ ім. Ярослава 

Мудрого), Державних бібліотек Москви і Санкт-Петербурга, 

бібліотек Хмельницького обласного архіву, обласного музею, а 

також інших бібліотек України. 
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Література про Хмельницьку область (з ХVIII cт. до 1963 р.): 

бібліогр. покажч. у 2-х т. / Хмельниц. обл. упр. культури; 

Хмельниц. держ. обласна бібліотека ім. М. Островського. – 

Хмельницький, 1964. – 584 с. 

 

Цінним краєзнавчим виданням, яке зберігається у 

бібліотеці, є рукописне видання А. Паравійчука 

«Бібліографічний покажчик літератури і публікацій з історії 

Подільського краю (з найдавніших часів до 1964 р. включно)». 

 
У 1961 році розпочалась робота 

по будівництву додаткового 

приміщення обласної бібліотеки. 

Було створено обмінний фонд 

бібліотеки, за який відповідала 

М. Й. Глузголь (наказ № 13 від 

18.06.1961 р.).  
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У повоєнний період одним із головних напрямків обласної 

бібліотеки була робота по збиранню краєзнавчої літератури. Для 

пошуку краєзнавчої інформації у каталогах та фондах бібліотек 

виділялися спеціальні кошти на відрядження до Москви, 

Ленінграда, Києва, 

Львова, Харкова, 

Вінниці, Житомира. 

Виїжджали працівники 

бібліотеки на 20-25 днів. 

Згідно з наказом № 31 по 

Кам’янець-Подільській 

обласній бібліотеці від 

25 грудня 1945 року 

директор бібліотеки 

Мілютін М. І. був 

відряджений у Москву на 

23 дні.  

Бібліографи 

Шпилько Р. Ф. та 

Ярова В. М. були 

відряджені у бібліотеку 

ім. Салтикова-Щедріна у 

Ленінград. У фондах 

бібліотек виявлялась 

дублетна краєзнавча 

література, яка через обмінні фонди передавалась у бібліотеку. 

Деякі цінні видання були придбані у букіністичних магазинах 

Москви та Ленінграда. Ці книги і сьогодні є багатством та 

окрасою фонду бібліотеки. 

Разом з тим проводилась постійна робота по очищенню 

фонду. Протягом 1961 року з фонду бібліотеки було списано 9358 

книг (40 % від надходжень), переважно за списками Головліту. 

Станом на 10.07.1961 року за інвентарною книгою у Спецфонді 

бібліотеки було 1760 книг. У 1962 році знову постало питання 

очищення бібліотечного фонду за наслідками перевірки 

виконання наказу Міністерства культури УРСР від 21 грудня 

1961 р. № 522 «Про очищення книжкових фондів бібліотек від 
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застарілої літератури». У 1963 році з фондів бібліотек області 

було списано 600 тисяч застарілих книг суспільно-політичної 

тематики. 

У 1962 р. було побудовано книгосховище, створено відділ 

збереження, актуалізувалась робота обмінно-резервного фонду. 

 

Вагомою подією в бібліотечному житті став 1-й з’їзд 

бібліотечних працівників Хмельниччини, який відбувся 

13 березня 1964 року у обласному театрі імені Петровського. Він 

був не тільки першим на Хмельниччині, а й в Україні. 

Учасниками з’їзду були понад 800 осіб – завідуючі районними, 

сільськими, дитячими бібліотеками, заступники голів 

райвиконкомів, голів сільських рад. З кожного району було 

запрошено по 50 чоловік.  
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Доповідач, начальник управління культури Овчинніков, 

охарактеризував розвиток бібліотечної справи на Хмельниччині: 

на 1526 населених пунктів області діяло 1397 масових бібліотек 

з книжковим фондом 8,2 млн. Крім того працювало 1065 

шкільних бібліотек, 18 бібліотек вищих і середніх навчальних 

закладів. Загальний фонд бібліотек області становив 11,5 млн 

томів. Проти 1960 року він зріс на 2 млн. За 4 роки в області 

збудовано 115 бібліотек, 112 бібліотек переведено у кращі 

просторі приміщення, ще 34 бібліотеки будуються.  

В бібліотеках системи Міністерства культури працює 987 

працівників, з них 660 з вищою і середньою бібліотечною 

освітою, що складає 67 %, 306 чол. мають середню і вищу не 

бібліотечну освіту (31 %), 19 чол. – з неповною середньою 

освітою. 

Серед недоліків зазначалась неефективність деяких 

бібліотек, низька обертаність фонду. Порівняно з 1962 роком 

кількість читачів зменшилась на 40 тисяч, книговидача – на 1 млн 

20 тисяч, охоплення сімей на 8 %. 

 
Учасники з’їзду – передові сільські бібліотекарі Хмельницької 

області (зліва направо) Ганна Соловей (Летичівський район), 

Валентин Славнов (Кам’янець-Подільський), Дарія Сунцова 

(Шепетівський), Геннадій Невідомський (Красилівський райони) 
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У 1965 – 1966 роках проводилась реконструкція 

приміщення бібліотеки, здійснено надбудову другого поверху. 

Через будівельні роботи читальний зал розміщувався у 

методичному відділі і вміщував лише 30 чоловік.  

 
Із звіту бібліотеки за 1966 рік 

В результаті добудови кількість місць у читальних залах 

розширилась з 30 до 200.  

Під час реконструкції при оформленні інтер’єру враховано 

те, що з 1952 року бібліотека носила ім’я письменника-земляка 

Миколи Островського. Його зображення присутнє на 

центральній частині вітражу 2 поверху бібліотеки.  
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Автор композиції – художник Афанасій Васильович 

Триндюк виготовив вітраж у класичній техніці. Спочатку за 

розміченою калькою були вирізані форми, потім скляні 

фрагменти на монтажному столі були зібрані в задуманий 

автором малюнок і скріплені за допомогою свинцевого 

двотаврового профілю перетином, що нагадував залізничну 

рейку, який потім паяли та облуджували.  

Вітраж постійно змінюється, грає тонами залежно від того, 

що за вікном: дощ чи сніг, туман чи сонце, ранок чи вечір. 

Сонячне світло, що проходить через нього, створює дивовижний 

ефект, неповторну гру світла. Вітраж – це поезія скла і кольору, 

показник естетичного смаку, елемент престижу інтер’єру 

бібліотеки. 

У 1966 році наказом Міністерства культури УРСР № 5-н 

«Про заходи поліпшення діяльності обласних бібліотек 

Української РСР» обласним бібліотекам було надано статус 

наукового і методичного центру для бібліотек області, 

затверджено типовий статут і примірну структуру обласної 

бібліотеки. 

Цього року бібліотеку очолила 

Нагорна Римма Василівна.  

З наданням бібліотеці наукового 

статусу зросла її роль як у науковій, так і 

методичній діяльності. Було введено посаду 

заступника директора, на яку призначено 

Гуська Василя Павловича, та головного 

бібліотекаря по координації роботи, на яку 

призначено досвідченого фахівця 

Шупригана Івана Миколайовича. 

Розроблено Положення про координацію та кооперування 

бібліотек області, створено Міжвідомчу раду при обласному 

відділі культури. Було затверджено нову структуру бібліотеки. 

При бібліографічному відділі створено сектор краєзнавства. 

Штат бібліотеки зріс до 38 чоловік. 

У цьому ж році було видано перший «Календар знаменних 

і пам’ятних дат Хмельниччини».  
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Заступник директора                    Головний бібліотекар 

Гусько Василь Павлович          Шуприган Іван Миколайович 

 

 
Структура і штат бібліотеки у 1966 році 
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Вони завідували 

відділами обласної бібліотеки 

у 1966 році 

 

 
 

З 1945 року у обласній бібліотеці велись 

Книги відгуків і побажань. Тут є чимало цікавих відгуків, які 

характеризують бібліотеку і її працівників як з позитивної 

сторони, так і показують проблеми, які були характерні для 

бібліотеки у важкі повоєнні роки.  

Читаючи відгуки і побажання читачів бібліотеки не тільки 

бачиш переповнений читальний зал, шаховий клуб у бібліотеці, 

проблемні бібліотечні та господарські питання, а й цікаві 

моменти з історії міста. 

Цикрович М. В. 
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Відгук кореспондента газети «Сталинское племя» 
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* * * 

Період післявоєнної діяльності обласної бібліотеки заклав 

міцний фундамент для подальшого її розвитку і становлення як 

обласного методичного центру та центру краєзнавства. 

 

* * * 

У статті використано документи і матеріали архіву 

бібліотеки Фонд 4185. 
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Основні статистичні показники діяльності 

Хмельницької ОУНБ за 1944 – 2020 роки 
 

Таблиця 1 

Обслуговування читачів. Бібліотечні працівники 

РОКИ 
ЧИТАЧІ, 

тис. осіб 

ВІДВІДУВАННЯ, 

тис. осіб 

КНИГО- 

ВИДАЧА, 

тис. прим. 

БІБЛІОТЕЧНІ 

ПРАЦІВНИКИ, 

осіб 

1944 -  - - 

1945 4,8 36,2 106,7 14 

1946 - - - - 

1947 8,7 112,9 255,2 14 

1948 10,5 133,7 298,1 14 

1949 15,3 149,3 374,7 14 

1950 12,7 141,6 215,5 14 

1951 9,6 79,3 169,2 14 

1952 10,0 77,0 174,6 14 

1953 9,1 73,1 158,2 14 

1954 5,4 69,0 151,6 14 

1955 5,7 69,1 149,4 14 

1956 5,5 63,7 141,2 14 

1957 5,7 61,4 144,8 14 

1958 5,4 60,7 145,4 14 

1959 5,3 63,0  140,9 14 

1960 5,1 55,1 116,8 16 

1961 6,0 56,1 122,6 26 

1962 6,5 27,1 79,3 25 

1963 9,0 79,7 165,5 25 

1964 8,4 79,5 169,1 23 

1965 8,4 - 170,5 24 

1966 6,4 37,6 108,2 30 

1967 5,1 27,0 104,0 33 

1968 11,4 77,1 224,8 39 

1969 12,2 78,4 224,9 40 

1970 13,2 80,5 272,1 44 

1971 12,5 73,0 267,8 47 
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1972 13,0 75,9 279,3 48 

1973 13,7 83,6 290,6 52 

1974 14,6 85,2 304,5 56 

1975 15,4 89,1 323,5 58 

1976 11,3 92,2 393,7 61 

1977 14,6 100,5 478,8 60 

1978 15,1 102,9 510,1 64 

1979 21,8 106,6 530,0 68 

1980 22,0 109,3 532,5 69 

1981 22,5 109,6 545,4 71 

1982 22,6 116,2 558,2 67 

1983 23,3 116,3 570,2 68 

1984 22,0 108,7 476,3 68 

1985 22,3 116,8 483,4 67 

1986 22,6 116,8 490,5 67 

1987 22,1 115,4 476,7 67 

1988 21,6 112,8 467,6 68 

1989 21,8 118,4 463,8 73 

1990 21,1 111,5 429,6 82 

1991 21,0 108,2 433,4 81 

1992 22,6 117,3 438,9 82 

1993 21,8 123,1 442,2 82 

1994 22,0 143,7 443,3 78 

1995 22,5 131,0 417,3 76 

1996 23,4 142,1 439,9 60 

1997 25,6 158,8 445,5 59 

1998 25,5 149,3 442,9 56 

1999 26,0 172,4 439,6 55 

2000 26,3 - 454,3 57 

2001 34,2 147,4 494,6 57 

2002 35,4 154,3 514,9 61 

2003 35,4 162,9 548,6 63 

2004 35,5 163,0 548,6 63 

2005 35,5 162,9 568,8 61 

2006 35,5 162,9 569,0 60 
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2007 

 

 

35,6 

 

 

182,8 

в т.ч. звернень 

на веб-сайт 

19,8 

 

 

569,6 

 

 

58 

2008 35,6 184,0 21,0 569,7 59 

2009 34,0 185,1 25,4 568,2 61 

2010 36,0 186,0 28,4 602,4 61 

2011 36,0 196,8 29,7 611,2 61 

2012 36,1 202,6 34,3 629,9 63 

2013 36,1 216,9 48,5 697,1 63 

2014 36,2 239,7 71,3 698,2 63 

2015 36,3 247,9 77,2 703,6 62 

2016 36,3 259,1 90,8 704,5 62 

2017 36,3 263,2 98,4 705,1 62 

2018 36,3 264,2 99,5 705,1 63 

2019 36,4 272,9 107,1 725,7 63 

2020 27,2 330,6 200,8 523,3 63 

 
Таблиця 2 

Бібліотечний фонд. Книгозабезпеченість 

РОКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ 

ФОНД,  

тис. прим. 

НАДХОДЖЕННЯ, 

тис. прим. 

ВИБУТТЯ, 

тис. прим 

КНИГО-

ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕНІСТЬ 

1944 - - - - 

1945 40,3 5,6 0,2 8,4 

1946 - - - - 

1947 56,1 15,3 6,1 6,4 

1948 71,6 18,7 3,3 6,8 

1949 103,3 6,6 0,8 6,8 

1950 118,2 17,9 3,0 9,3 

1951 122,3 15,0 10,9 12,7 

1952 132,0 15,9 6,2 13,2 

1953 153,1 23,5 2,3 16,8 

1954 167,2 23,4 9,4 40,0 

1955 184,6 21,1 3,7 32,4 

1956 192,0 20,6 13,2 34,9 

1957 207,2 18,5 3,4 36,3 

1958 224,6 17,9 0,4 41,6 
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1959 233,7 21,6 12,5 44,1 

1960 230,2 19,6 23,1 45,1 

1961 246,9 20,7 4,1 41,1 

1962 239,0 20,7 28,5 36,8 

1963 254,2 21,3 6,0 28,2 

1964 273,4 25,6 6,3 32,5 

1965 286,1 21,0 8,4 34,1 

1966 295,3 21,1 11,9 46,1 

1967 299,0 21,0 17,3 58,6 

1968 312,2 20,8 7,7 27,4 

1969 328,7 23,8 7,3 26,9 

1970 348,8 25,6 5,6 26,4 

1971 364,3 26,0 10,4 29,1 

1972 375,0 26,7 16,0 28,8 

1973 381,9 32,3 22,4 27,9 

1974 461,9 91,2 14,2 31,6 

1975 501,2 60,0 20,8 32,5 

1976 551,0 64,0 14,1 48,8 

1977 605,2 68,0 13,7 41,5 

1978 697,7 116,3 23,8 46,2 

1979 790,8 137,7 44,6 36,3 

1980 876,2 133,5 48,1 39,8 

1981 917,9 83,3 41,7 40,8 

1982 975,9 132,7 74,5 43,8 

1983 1029,3 103,0 49,6 46,8 

1984 510,5 28,2 8,1 23,2 

1985 642,6 44,1 23,7 28,8 

1986 658,5 39,2 23,6 29,1 

1987 663,5 41,1 36,1 29,4 

1988 664,1 41,6 41,0 30,7 

1989 681,8 42,5 24,7 31,3 

1990 698,1 36,7 20,3 33,1 

1991 698,3 32,5 32,3 33,3 

1992 696,0 26,5 28,4 30,8 

1993 677,4 15,9 34,5 31,1 

1994 678,6 18,0 16,7 30,8 
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1995 682,7 12,0 8,0 30,3 

1996 687,0 11,8 7,5 29,,4 

1997 691,7 12,8 8,1 27,0 

1998 695,3 11,0 7,4 27,3 

1999 699,3 10,6 6,6 26,9 

2000 706,0 13,5 6,3 26,9 

2001 708,4 16,2 13,8 20,7 

2002 705,5 14,1 17,0 19,9 

2003 701,4 9,9 14,0 20,1 

2004 686,9 12,2 26,7 19,4 

2005 680,7 13,3 19,5 19,1 

2006 673,6 14,8 21,8 18,9 

2007 666,5 10,9 18,1 18,7 

2008 661,0 185,4 24,0 18,6 

2009 653,4 18,4 26,1 19,2 

2010 645,5 13,9 21,8 17,9 

2011 639,5 12,9 18,9 17,8 

2012 637,0 12,8 15,3 17,7 

2013 636,9 12,8 12,9 17,6 

2014 631,9 11,7 16,6 17,5 

2015 629,1 10,0 12,8 17,3 

2016 622,8 9,3 15,6 17,2 

2017 618,7 10,2 14,3 17,0 

2018 590,9 6,3 34,1 16,3 

2019 611,6 37,0 16,2 16,8 

2020 605,3 7,4 13,8 22,3 
 

Під час підготовки основних показників діяльності 

бібліотеки за 1944 – 2020 рр. було опрацьовано щорічні 

документи архівного підрозділу Хмельницької ОУНБ (Звіт про 

роботу Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

– таблиці: Основні показники (читачі, відвідування в т.ч. з 2007 р. 

звернення на веб-сайт бібліотеки, книговидача); Склад і рух 

фондів; Склад працівників бібліотеки; Аналіз діяльності 

публічних бібліотек області; Звіт про діяльність Хмельницької 

ОУНБ Форма № 6-НК). Не знайдено документів 1944 р. і 1946 р. 

та показник відвідування за 1965 р. і 2000 р. 
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Таблиця 3 

Інформатизація бібліотеки 

Роки Комп’ютери 

Записів у 

електронних 

бібліографіч-

них базах 

даних (тис. 

записів) 

Копіювально-

розмножу-

вальна 

техніка 

Мульти-

медійне 

облад-

нання 

1996 3    

2000 4    

2001 7    

2002 10    

2003 24 20,3 6 7 

2004 31 25,5 11 8 

2005 34 49,2 12 9 

2006 36 80,7 13 9 

2007 34 113,5 15 13 

2008 37 162,7 17 13 

2009 41 181,7 17 13 

2010 40 227,3 20 11 

2011 49 328,9 20 19 

2012 53 383,0 22 19 

2013 55 437,9 23 19 

2014 59 460,5 24 20 

2015 64 520,7 24 20 

2016 67 582,3 27 21 

2017 69 627,8 26 22 

2018 69 668,8 27 23 

2019 75 713,5 23 30 

2020 73 754,8 26 19 
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Баворовська О. О., заступник директора 

з внутрішньобібліотечної роботи 

Хмельницької ОУНБ 

Краєзнавство Хмельниччини на сторінках 
«Вікіпедії»: досвід Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

Вікіпе́дія – загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-

енциклопедія. Україн́ська Вікіпе́дія – українськомовний розділ 

Вікіпедії, багатомовного інтернет-проєкту зі створення вікі-

енциклопедії, яку може редагувати кожний охочий користувач 

інтернету [5]. 

Робота Хмельницької ОУНБ над наповненням Вікіпедії 

розпочалась з участі у конкурсі програми «Бібліоміст» 

«WikiDay» у 2014 році. Було утворено команду бібліотекарів-

тренерів, які опанували технологію створення статей у 

електронній енциклопедії «Вікіпедія» та поділилися своїми 

знаннями із учасниками конкурсу – користувачами бібліотеки, 

підготували рекламну продукцію (листівки, інформаційний 

банер, запрошення), роздаткові матеріали з правилами 

користування ресурсами Вікіпедії та шпаргалки для новачка-

вікіпедиста. Команда вікіпедистів-бібліотекарів провела у 

міському сквері імені Т. Г. Шевченка акцію «Долучайся до 

Wikiday», інформувала про конкурс на веб-сайті бібліотеки, блозі 

читального залу, телеканалі tv 7+, в соціальній мережі Facеbook. 

Для інформаційного забезпечення учасників впродовж 

тривалості конкурсу діяв інформаційний стенд «Хмельниччина 

рідна, ти в світі єдина, велична моя Батьківщина!» [4].  

До конкурсу долучилося 10 учасників – науковців, 

краєзнавців, журналістів, фахівців музеїв, студентської молоді та 

активних громадян. Усі створені статті учасниками мали 

відповідати критеріям значимості, базуватися на підставі 

авторитетних джерел та посилатись на них, не порушувати 

авторське право, а також дотримуватись нейтральної точки зору 

й не містити оригінальних досліджень. Після завершення роботи 

над статтею, відповідно до умов конкурсу, учасники залишили 

свій коментар та лінк створеної статті на блозі «Бібліотечний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#Редактори
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#Редактори
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автобан», заповнили реєстраційну форму учасника. Значну 

інформаційну підтримку в створенні вікі-статей здійснив 

досвідчений вікіпедист Володимир Дишлевук, який створив 

статтю «Літературно-меморіальний музей Анни Ахматової». Під 

час конкурсу учасників переповнювали емоції та наштовхували 

на нові ідеї, щоб гідно представити Хмельниччину у новому 

контенті української Вікіпедії. 

 
За результатами конкурсу «WikiDay» колектив обласної 

універсальної наукової бібліотеки став переможцем у номінації 

«За створення сприятливих умов для проведення заходів 

«WikiDay», а у номінації «Найкраща Wiki-стаття» переможцями 

стали п’ять авторів-учасників WikiDay, серед них: Аліна Возна, 

Євгенія Жомірук, Ірина Кащук, Дарина Петровська, Галина 

Співак [4]. 

З того часу бібліотека неодноразово брала участь у 

Всеукраїнських Вікіфлешмобах, Вікімарафонах, Вікіднях, 

«Віківишколах», конкурсах та інших ініціативах громадської 

організації «Вікімедіа Україна», організовувала майстер-класи 

для читачів бібліотеки з редагування статей у Вікіпедії. 

У 2018 році стартував конкурс «Культурна спадщина та 
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видатні постаті краю», оголошений громадською організацією 

«Вікімедіа Україна» за підтримки Всеукраїнської громадської 

організації «Українська бібліотечна асоціація». У підсумку 

роботи бібліотекарів 14 учасників – фахівці управління культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельницької 

облдержадміністрації, відділу охорони пам’яток історії та 

культури у Хмельницькій області, обласного художнього музею 

та музею історії міста Хмельницького, міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створювали статті 

відповідно до вимог, завантажували фото та додавали 

використані джерела. У перший конкурсний день були написані 

статті про науковців Адамського В. Р.; Власова В. В., 

Грипас Н. Я., Матвіюка К. І., ряд пам’яток на території 

Хмельницької області [3]. 

Щорічно у січні бібліотека бере участь у Всеукраїнських 

Вікімарафонах з організацією на базі бібліотеки Вікізустрічей. 

Ідея марафону полягає у написанні рекордної кількості нових 

статей до популярної онлайн-енциклопедії. До цих зустрічей 

доєднуються все більше зацікавлених користувачів, які прагнуть 
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отримати нові знання та долучитися до процесу з наповнення 

онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» матеріалами про свою малу 

батьківщину [1].  

У 2021 році бібліотека взяла участь у щорічному конкурсі 

з написання статей до онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» 

«Європейська весна» та доєдналась до міжнародної акції 

#1Lib1Ref (один бібліотекар, одне посилання). Конкурс був 

оголошений громадською організацією «Вікімедіа Україна», 

присвячений Центральній та Східній Європі та є частиною 

міжнародного проєкту CEE Spring. Він тривав з 1 по 30 квітня 

2021 року. В рамках конкурсу фахівці бібліотеки створили понад 

10 статей, присвячених історичним подіям, архітектурним 

пам’яткам, культурі, побуту, видатним представникам та іншим 

темам, що відповідали умовам конкурсу і правилам Вікіпедії. 

Робота здійснювалась скрупульозно: підбір авторитетних джерел 

інформації, підготовка статті, відбір ілюстрацій та технічна 

обробка матеріалу безпосередньо на ресурсі «Вікіпедія». 

Партнерами конкурсу виступили Польський Інститут та Чеський 

центр у Києві [2]. 

Участь у міжнародній акції #1Lib1Ref (один бібліотекар, 

одне посилання), що проходила з 15 травня по 5 червня 2021 р., 

дала можливість бібліотекарям набути нові навички роботи у 

Вікіпедії, – покращення статей за рахунок посилань на 

авторитетні джерела. В результаті роботи бібліотечними 

фахівцями додано 17 посилань на авторитетні джерела до 

15 статей. Опрацьовано довідково-бібліографічний апарат 

бібліотеки, видання довідково-енциклопедичного характеру, 

наукові праці та дослідження.  

З 5 жовтня по 5 листопада 2021 року бібліотека взяла 

участь у конкурсі «Культурна спадщина та видатні постаті» з 

наповнення україномовного розділу Вікіпедії матеріалами про 

об’єкти культурної спадщини та видатних постатей за регіонами 

України, організованому громадською організацією «Вікімедіа 

Україна / Wikimedia Ukraine» за підтримки благодійного фонду 

«Бібліотечна країна» (Жива сучасна бібліотека – БФ Бібліотечна 

країна). В результаті бібліотекарями створено та поліпшено 

14 статей – про культурну спадщину Хмельниччини та видатних 
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особистостей краю. 

Усі ініціативи громадської організації «Вікімедіа Україна» 

з поліпшення статей у Вікіпедії супроводжуються навчальними 

вебінарами, практичними консультаціями на платформі ZOOM 

або за допомогою скайп-зв’язку з покроковою інструкцією. 

Надаються друковані роздаткові матеріали: методичні посібники 

з редагування статей та роботи з ілюстраціями, інформаційні 

закладки, календарики, ручки та значки з логотипом Вікіпедії.  

Хмельницька ОУНБ сприяє 

узагальненню власного досвіду і 

його поширенню серед бібліотекарів 

області. У 2015 році підготовлено 

методично-практичні поради із серії 

«Бібліотечному фахівцю» «Вікіпедія 

і Бібліотека – нові можливості». 

Сьогодні це видання представлено у 

електронній бібліотеці ОУНБ 

(http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/ 

handle/123456789/276). 

Питання роботи над 

наповненням Вікіпедії піднімались 

на обласних семінарах, вебінарах 

перед працівниками публічних 

бібліотек та наукових. Зокрема, 2021 року проведено дводенний 

семінар-практикум для фахівців Наукової бібліотеки 

Хмельницького національного університету. Колег ознайомлено 

із досвідом роботи ОУНБ щодо наповнення онлайн-енциклопедії, 

участі у вікі-конкурсах, вікімарафонах, надано практичні навики 

у роботі зі створення, редагування статей та наповнення їх 

ілюстраціями, а також роздано закладки Вікіпедії.  

За активну роботу у даному напрямку бібліотека 

неодноразово була відзначена дипломами, подяками та 

сувенірною продукцією від голови правління громадської 

організації «Вікімедіа Україна». Щоб бути в курсі останніх подій 

вікіпедистів, отримувати актуальні новини та залишатися на 

зв’язку, бібліотека долучилась до офіційної сторінки «Українська 

Вікіпедія» у соціальній мережі Фейсбук. Власний досвід 

http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/%20handle/123456789/276
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/%20handle/123456789/276
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бібліотека популяризує засобами веб-сайту, соціальної мережі 

Фейсбук, зокрема, долучається до публікацій у групі «Бібліотеки 

та Вікіпедія». 

Системна робота бібліотекарів спільно зі користувачами за 

роки дає вагомий результат – до україномовної онлайн-

енциклопедії додано близько сотні краєзнавчих статей. Свій 

внесок дописувачі «Вікіпедії» бачать на власній сторінці. Завдяки 

редагуванню краєзнавчі матеріали щораз оновлюються та 

покращуються.  

Здобувши певний досвід у цьому напрямку, вдалось 

побачити перспективи краєзнавчої діяльності в онлайновому 

проєкті. У бібліотеках є для того всі умови: краєзнавча джерельна 

база, досвід інформаційної діяльності серед населення та 

співпраці з організаціями – музеями, архівами, навчальними 

закладами, громадськими організаціями, тощо. Реалізація даного 

напрямку – це ще один спосіб популяризації історії та культурної 

спадщини Хмельниччини, інформації про видатних діячів краю 

та відомих людей, залучення нових користувачів до бібліотек, 

налагодження партнерських зв’язків, підвищення іміджу 

бібліотеки. 
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Маковська В. В., заступник директора з 

наукової роботи та інформатизації 

Хмельницької ОУНБ 

Хмельницький ЦЄІ – центр європейського 

життя Хмельниччини 

Серед важливих передумов підтримки громадянами 

України євроінтеграції важливу роль відіграє їхня 

поінформованість про ЄС, його цінності. Інформування 

мешканців області з питань європейської інтеграції 

активізувалося в Хмельницькій ОУНБ з 2004 року, після 

схвалення «Державної цільової програми інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 – 

2007 роки».  

Відкриття в бібліотеці Центру Європейської інформації 

стало можливим після перемоги бібліотеки у конкурсі 

Міжнародного фонду «Відродження» «Підвищення обізнаності 

громадськості з питань Європейської інтеграції» у 2005 році. 

Спільна проєктна заявка громадської організації «Асоціація 

«Поділля Перший» та Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського 

на тему «Європейський вибір України: інформація для кожного» 

була підтримана грантом, у результаті чого у січні 2006 року було 

відкрито Центр Європейської інформації. 

На початковому етапі реалізації проєкту було підписано 

семисторонній Договір про співпрацю у сфері підвищення 

інформованості громадськості Хмельницької області з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції України між ЦЄІ 

(ОУНБ), Асоціацією «Поділля Перший», Управлінням з питань 

внутрішньої політики Хмельницької ОДА, Головним 

управлінням економіки ОДА, Управлінням зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності ОДА, відділом зв’язків з 

громадськими організаціями та засобами масової інформації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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ОДА, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

ОДА. Впродовж 2005 – 2015 років бібліотекою разом з 

партнерами було реалізовано шість тематичних проєктів в 

рамках Європейської програми, а саме: 

2005 рік – «Європейський вибір України: інформація 

для кожного». 

Результат: створено Центр Європейської інформації на базі 

науково-інформаційного відділу бібліотеки. Сформовано фонд 

друкованих матеріалів з питань діяльності ЄС та євроінтеграції 

України. Розпочато створення тематичних електронних баз 

даних. Отримано ПК з програмним забезпеченням та відкрито 

першу інтернет-сторінку (на сьогодні це розділ 

http://km.ukrcei.org порталу Мережі центрів Європейської 

інтеграції http://ukrcei.org/). 

 

2006 рік – «Громадськість за європейську інтеграцію 

України: діяльність Хмельницького ЦЄІ».  

Результат: організовано навчання для держслужбовців по 

розширенню їх професійного світогляду. 

http://km.ukrcei.org/
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2007 рік – «Хмельницький ЦЄІ – центр європейського 

життя Хмельниччини».  

Проведено цикл заходів (презентації, круглі столи, 

навчальні семінари) з підвищення рівня інформованості та 

обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції 

України. Відкрито консультаційні пункти з питань євроінтеграції 

з постійними фондами в: 

• Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, держаних підприємств, установ та організацій; 

• Головному управлінні економіки ОДА; 

• Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 

2008 рік – «Впровадження нових форм і методів у 

діяльність ЦЄІ».  

Створено та забезпечено діяльність інформаційних 

тематичних пунктів з інформацією про ЄС на базі центральних 

районних та міських бібліотек.  

 

2009 – 2010 роки – «Активізація діяльності Пунктів 

європейської інформації на базі районних бібліотек».  

Проведено цикл соціокультурних заходів на базі Пунктів 

європейської інформації у різних районах області. 
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2011 рік – «Розвиток мережі та забезпечення 

життєдіяльності Хмельницького Центру європейської 

інформації». 

Проведено конкурс Мікрогрантів «Дні Європи в Україні – 

2014. Діалоги про цінності» та підтримано проєкт «Україна – 

Європа: єдність у різноманітті». 

У 2012 році забезпечено участь у мережевому проєкті 

«Про європейські цінності мовою кіно».  

Проведено заходи з популяризації європейських цінностей 

серед молоді через кінопокази та обговорення за участю 

експертів-спеціалістів. Створено кіноклуб медіапросвіти з прав 

людини Docudays UA.  

З 2014 року активність Центру зросла в якості офіційного 

члена Мережі центрів Європейської Інформації України.  

У вересні 2015 року Центр долучається до реалізації 

нового проєкту Української бібліотечної асоціації «Все про 

Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської 

інформації» в рамках програми Європейського Союзу 

«Еразмус+ (Жан Моне)», долучає до проєкту бібліотеки області 

та методично супроводжує реалізацію проєкту в них.  

Впродовж років діяльності Центр забезпечує доступ до 

інформаційних ресурсів та електронних баз даних матеріалів 

щодо інституцій Європейського Союзу, економіки, політики, 

освітніх та культурних процесів країн-членів ЄС та кандидатів. 

Велика увага приділяється обміну інформацією та налагодженню 

співпраці з освітніми установами, громадськими організаціями, 

органами державної влади, ЗМІ. Центр працює в напрямках: 

інформаційно-технічне забезпечення діяльності ЦЄІ; 

консультування населення області; навчання та інформування 

представників місцевої влади та управління, освітян з питань 

європейської інтеграції України; видавнича діяльність; 

формування іміджу ЦЄІ як центру європейського життя міста та 

області.  

У фондах ЦЄІ акумульовано книги, періодику, карти, 

плакати, електронні носії, буклети, що всебічно висвітлюють 

діяльність як ЄС в цілому, так і різні аспекти життя в країнах-

членах ЄС. До послуг відвідувачів комп’ютеризовані робочі 
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місця із доступом до Інтернету, довідкові електронні бази даних, 

допомога консультанта. 

Консультанти центру – працівники відділу наукової 

інформації та бібліографії бібліотеки організовували та брали 

активну участь в інформаційно-просвітницьких заходах. 

Резонансними були круглі столи: «Обговорення Проекту 

концепції Державної програми інформування громадськості з 

питань євроінтеграції України на 2008 – 2011 рр.»; «50-річчя 

Римських угод: витоки майбутнього Європи»; «Європейські реалії і 

перспективи України». Консультантом центру, завідувачем 

відділу наукової інформації та бібліографії Безвушко Тетяною 

Григорівною було розроблено  цикл лекцій з питань європейської 

інтеграції України, з якими вона виступала перед 

представниками на базі Хмельницького центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та 

місцевого самоврядування.  

Проводилося активне інформування з питань європейської 

інтеграції педагогів області. Надавалася практична допомога в 

організації шкільних європейських клубів, проводилися 

просвітницькі заходи в учнівських аудиторіях та щорічні 

конкурси художніх плакатів на тему «Україна в Європі, Європа в 

Україні: очима молодих» [4]. 

Консультанти ЦЄІ залучалися також до проведення 
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інформаційних занять зі слухачами обласного інституту 

перепідготовки педагогічних кадрів на підставі двостороннього 

договору про співпрацю між ЦЄІ Хмельницької ОУНБ та 

обласним управлінням освіти. Проведено 5 інтернет-

конференцій на теми: «Роль і місце шкільних євроклубів 

Хмельниччини в євроінтеграційному процесі області», 

«Програма обміну та навчальні програми Європейського 

Союзу», «Нові форми та методи роботи Центрів європейської 

інформації: 5 років досвіду роботи Хмельницького ЦЄІ», «Досвід 

педагогів Хмельниччини по організації інформаційно-

просвітницької діяльності з питань Європейської інтеграції», «Я 

– українець! Я – європеєць?». 

Спільно із співробітниками 

інституту перепідготовки 

педагогічних кадрів бібліотекою 

видано навчально-методичний 

посібник «На шляху до 

Європейського Союзу». 

Спільно з навчальними 

закладами області був 

реалізований міжнародний 

проєкт «PL+UA=EU. Польсько-

українські зустрічі на шляху до 

об’єднаної Європи», в рамках 

якого проведено цикл 

інтерактивних зустрічей з метою 

промоції польської мови та знань 

про сучасну Польщу. Щорічно 

проводилися презентації проєкту 

«Теraz Wroclaw» та навчальні заняття-практикуми по формах і 

методах інформаційної підтримки проєкту «Тeraz Wroclaw» в 

районних бібліотеках області. Започатковано семестрові скайп-

зустрічі зі студентами-хмельничанами, які навчалися у вузах 

Вроцлава. 
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Серед Пунктів європейської інформації при центральних 

районних та міських бібліотеках області проведено інформаційну 

естафету «Дізнайся більше про країни Євросоюзу». Всі 

інформаційні стенди було зібрано в ОУНБ і, після ознайомлення 

з ними жителів обласного центру та відзначення кращих, вони 

були представлені у кожному райцентрі області та повернуті до 

своїх бібліотек. За участі ЦЄІ ОУНБ проведено обласний огляд-

конкурс на кращий Пункт європейської інформації в центральних 

бібліотеках області. Переможцями стали Пункти, що діяли у 

Білогірській, Віньковецькій центральних районних бібліотеках та 

Кам’янець-Подільській міській бібліотеці. 

В рамках діючого гранту, Центром був оголошений 

конкурс волонтерських міні-проєктів для вирішення поточних 

соціальних проблем місцевої громади. За проєктом євроклубу 

«Кур’єри ЮНЕСКО» гімназії № 2 «Волонтерська турбота про 

духовні скарби Хмельниччини» було упорядковано металеві 

скульптури народного художника України Миколи Мазура у 

місті Хмельницькому. За проєктом волонтерської групи при ГО 

Центр Стратегічних Ініціатив організовано збір коштів та 

придбання медичного обладнання для дитячих лікувальних 

закладів. 
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Центром 

було ініційовано 

молодіжний рух 

«Толерантність – 

шлях до 

порозуміння», в 

рамках якого 

проведено 

брифінг-

конференцію 

«Толерантність 

як шлях до 

порозуміння»; 

театралізований диспут «Молодь – за європейські цінності» за 

участю народного театру-студії «Сьоме небо» Вінницького 

медичного університету ім. М. Пирогова; обласну рольову гру 

«Модель Європейського Союзу» за участю керівників та 

представників 7-ми шкільних європейських клубів: з міст 

Хмельницький, Полонне та представників Вінницької області [4].  

Працівники бібліотеки були ініціаторами проведення 

єврокварталу на площі біля кінотеатру імені Т. Г. Шевченка; 

фестивалю «Європейська феєрія» на площі перед музеєм ім. 

М. Островського м. Шепетівка) та ін. 

З метою поширення кращих практик бібліотек щодо 

інформування населення про європейські цінності, підвищення 

кваліфікації працівників районних та центральних міських 

бібліотек, що працюють у пунктах європейської інформації та 

використання фандрайзингу в бібліотечній роботі в ОУНБ 

проводилися семінари-практикуми на тему «Поширення кращих 

практик інформування населення та напрацювання планів 

фандрайзингу для районних та міських ПЕІ»; навчальні семінари 

«Використання джерел інформації ЦЄІ та організація тематичних 

пунктів з інформацією про ЄС на базі центральних бібліотек», 

«Розробка планів роботи щодо поширення інформації про ЄС в 

бібліотеках області», зональні семінари-практикуми для 

бібліографів ЦРБ «Активізація діяльності ПЄІ при бібліотеках» 

та ін. на базі Деражнянської, Дунаєвецької, Красилівської, 
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Шепетівської ЦРБ [4]. Періодично були проведені опитування 

(анкетування) користувачів ОУНБ та бібліотек області на тему: 

«Користувач бібліотеки та його обізнаність з питань історії, 

культури, європейських країн, шляхів європейської інтеграції 

України» [1]. 

Видано 2 випуски 

рекомендаційного бібліографічного 

покажчика «Євросоюз та європейські 

горизонти України»; методичні 

рекомендації щодо діяльності 

Пунктів при ЦРБ «Україна – шлях до 

Європи»; інформаційно-методичне 

видання з узагальненим кращим 

досвідом діяльності районних ПЄІ 

«Інформуємо про ЄС»; узагальнено 

досвід роботи євроклубів області та 

видано навчально-методичний 

посібник «На шляху до 

Європейського Союзу».  

Працівники обласної бібліотеки побували з інформаційним 

візитом у Штаб квартирі НАТО в Брюсселі (Синиця Н. М.), 

навчально-ознайомчих поїздках у регіональних інформаційних 

центрах міст Білосток та Плоцьк (Польща), стажувалися в 

Польському Центрі європейської інформації (Безвушко Т. Г., 

Ярмолюк А. Г.). 

Робота з даного напрямку стала одним із головних і в 

сьогоденних реаліях обласної книгозбірні та популяризується на 

різних Інтернет-ресурсах. 
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Хмельниччини. Вип. 8 / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – 

Хмельницький, 2013. – С. 12-14 (http://ounb.km.ua/vidanya/2013/ 

ndr8.pdf, http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/ 

123456789/284). 

http://ounb.km.ua/vidanya/2013/%20ndr8.pdf
http://ounb.km.ua/vidanya/2013/%20ndr8.pdf
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/%20123456789/284
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/%20123456789/284


113 

 

2. Євросоюз та європейські горизонти України : рекоменд. 

бібліогр. покажч. / Асоціація "Поділля Перший", Хмельниц. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; уклад. Т. Г. Безвушко, 
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Босюк Г. А., завідуюча відділом виробничої 

літератури Хмельницької ОУНБ 

Діяльність та трансформація роботи клубу 

органічного землеробства 
«Успішний дачник – здорова громада» 

Хмельницької ОУНБ 

Ідея згуртувати в стінах бібліотеки користувачів, що 

цікавляться темою органічного землеробства, привела до 

створення в 2008 році клубу «Органічне землеробство». Клуб 

поставив за мету покращити обізнаність своїх користувачів та 

представників обласного осередку Всеукраїнської громадської 

організації «Клуб органічного землеробства», Хмельницької 

обласної спілки садівників і городників шляхом їх навчання 

використанню сучасних засобів інформаційних технологій в 

процесі пошуку корисної інформації для впровадження власних 

ідей та проєктів; знайомства із сучасними досягненнями у 

веденні присадибного садівництва та городництва без 

застосування хімічних добрив; обміну історіями успіху та 

власним посадковим матеріалом. 

Осередком клубних зустрічей став відділ виробничої 

літератури, при якому функціонував сектор 

сільськогосподарської літератури. Впродовж багатьох років 

ресурсна база сектору поповнювалася літературою та 

періодичними виданнями сільськогосподарської тематики. З часу 
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створення клубу пріоритетними в комплектуванні фонду стали 

книги та періодичні видання з питань органічного землеробства. 

Окрім того, до фонду надходили подаровані бібліотеці видання 

від лекторів-аматорів. Створювалася електронна база 

відеоматеріалів, у т. ч. тематичних відеофільмів та відеозаписів 

семінарських занять.  

Клубні зустрічі проводились у бібліотеці з жовтня по 

квітень в неформальній обстановці. Тут кожен мав змогу запитати 

поради і поділитися знаннями від вирощеного помідорчика. 

Основна думка, яку пропагують активісти клубу, – це самостійне 

вирощування екологічно чистих продуктів харчування для себе і 

своїх близьких. На засіданнях клубу користувачі дискутували, 

переглядали відеофільми з практичними рекомендаціями, 

записували поради професіоналів у цій сфері. 

Кожне засідання клубу відрізнялось своїм форматом і 

тематикою, основа яких була завжди пов’язана з книгою та 

інформацією. Проводились Дні інформації на теми: «Сільський 

зелений туризм і довкілля – поради для небайдужих», 

«Сільгоспкооперативи – шлях до добробуту», «Сімейна ферма: 

досвід функціонування», «Аграрний бізнес і розвиток сільських 

територій», «Сад і город без хімії», «Результативне органічне 
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землеробство», віртуальні подорожі «Зеленому туризму – зелене 

світло», інформаційні години «Екологічно відповідальне 

харчування: десять кроків назустріч природі», «ГМО: від міфів до 

правди», «Органічне сільське господарство як чинник 

економічної безпеки», Дні спеціаліста «Збереження ґрунтів 

України – завдання державної ваги», «Фермерство у розвитку 

сільської кооперації», Дні однієї культури «Ходить гарбуз по 

городу», «Яблука доспіли, яблука червоні!», тижні популяризації 

літератури «Запровадження новітніх технологій в садівництві, 

городництві та квітникарстві»; влаштовувались реаліті-виставки, 

виставки-ярмарки сільськогосподарської продукції «Дарунки 

щедрої осені», «Золотиться осінь урожаєм», «Дивовижне в саду і 

на городі». На таких виставках учасники клубу представляли 

результати своєї праці та ділились успішним досвідом 

вирощування сільськогосподарської продукції.  

Теми засідань клубу спочатку розміщували на дошці 

оголошень, а пізніше – на сайті бібліотеки; здійснювали 

рекламування діяльності клубу на радіо та телебаченні, готували 

інформації для редакцій місцевих газет. В міській газеті 

«Проскурів» з цією метою було започатковано сторінку «Успішна 

дача». 

За час роботи клубу його прихильником став не один 

десяток людей – здебільшого власників городньо-садових, 

дачних та присадибних ділянок. До них доєднались працівники 

фермерських та колективних господарств, серед яких: «Фіра», 

«Вікторія-агро», «Батьків сад», родина Білоус з с. Прислуч 

Полонського району. 

Клубні зустрічі в бібліотеці набули такої популярності, що 

вийшли за межі бібліотеки і викликали інтерес у жителів усієї 

області. До створення клубів за інтересами органічної тематики 

почали доєднуватись бібліотеки області зі своїми користувачами. 

Досвід клубної роботи ОУНБ, створення нових бібліотечних 

послуг з використанням Інтернету розкрито на семінарах з метою 

подальшого впровадження у роботу в усіх бібліотеках області. 
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Маючи попередні напрацювання, у 2011 році бібліотека 

взяла участь у конкурсі розвитку місцевих громад «Лідер 

бібліотечної справи» і отримала грант для впровадження проєкту 

«Успішний дачник – здорова громада». Керівником проєкту 

виступила Маковська Валентина Володимирівна – заступник 

директора з наукової роботи та інформатизації. Під її 

керівництвом бібліотекарі навчали учасників клубу основам 

комп’ютерної грамотності, готували презентації історій успіхів 

клубників у городництві, організовували спілкування на 

форумах, вебінарах. Перший з них проведено разом з редакцією 

газети «До землі з любов’ю!».  

Для інформаційної підтримки власників присадибних та 

дачних ділянок була створена  Web-сторінка на сайті бібліотеки 

з корисними порадами; проводились онлайн-спілкування з 

учасниками подібних об’єднань та громадських організацій. 



117 

 

Чи не на кожне засідання клубу бібліотечні працівники 

запрошували лекторів. За роки діяльності клубу у бібліотеці 

побували керівники Хмельницького осередку клубу Катерина 

Кравець та Дмитро Фют, очільники та активні учасники «клубів 

ОЗ» з усієї України, майстри городньої пермакультури Бублик Б., 

Пшеничний О., Вітязь П. Великою популярністю користувалися 

лекції послідовників органічного землеробства: Іванни Білоус, 

Світлани Макаренко, Віталія Дем’янишина, Сергія 

Ремізовського, Владислава Бігуна, Олександра Машталера, Ігоря 

Цибенко, Наталії Карпекіної, Сергія Гудзя. Творчі напрацювання 

та досвід роботи цих лекторів знайшли відображення в 

періодичних виданнях, книгах та брошурах, відеоматеріалах та 

презентаціях. Активними були також учасники клубу, які 

розповідали про свій досвід вирощування тих чи інших культур; 

практикували виїзні майстер-класи та їх відеозаписи. 

Клуб Хмельницької ОУНБ тісно співпрацював з іншими 

клубами органічного землеробства: «Крокус», «Садиба», 

«Черешня», «Виноградарі Поділля», громадськими 

організаціями «Агенція сталого розвитку «Астар», «Мама-86 – 

Хмельницький». 
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Президентом клубу було обрано Макаренко Світлану 

Антонівну – незмінного лектора, яка з 2015 року започаткувала 

Агрошколу для початківців «Успішний дачник – здорова 

громада». Активом клубу стали Лариса Іліка, Любов Стольнікова, 

Людмила Кирильцева. Засідання агрошколи проходили під 

гаслом «Здорова земля – здорова рослина, здоровий землероб та 

його родина» та супроводжувалися розширеними книжково-

ілюстративними виставками та бібліографічними оглядами 

літератури за тематикою лекцій, відеофільмами та слайд-шоу, 

виставками, майстер-класами. 

За багато років в архіві клубу дбайливо зберігаються 

ксерокопії з газет, фотографії, окремі поетичні вірші, привітання, 

сценарії заходів, зошити відгуків, екоподарунки, записи для 

телепрограм. Ролик про роботу клубу було презентовано 

делегацією від Хмельниччини на XXIХ Міжнародній 

агропромисловій виставці «Агро-2017» у м. Київ 

(https://www.youtube.com/watch?v=wooyI9kTdb0). 

Незабутньою в історії клубу стала проведена 2017 року на 

базі бібліотеки зустріч «Екологічне фермерство та 

пермакультура» за участю вітчизняних фермерів та експертів із 

східної Європи. В рамках заходу піднімались питання общинного 

https://www.youtube.com/watch?v=wooyI9kTdb0).
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господарства, багатопрофільних сімейних ферм, природного 

землеробства на базі теплої грядки В. М. Розума та шляхів 

покращення ґрунту. Учасники створювали пермакультурну мапу 

України, працювали над власними проєктами, ярмаркували та 

знайомились із новою літературою. 

За ініціативи громадської організації «Агенція сталого 

розвитку «АСТАР» користувачі клубу взяли участь у 

Всеукраїнському Інтернет-челенджі (естафеті) «Ми діємо» до 

Дня дій в рамках програм «Активуй енергію», «Міста для життя» 

за підтримки міжнародної кліматичної організації 350.org.  

У 2019 році учасники клубу долучилися до всеукраїнської 

інформаційної кампанії Руху «Зелені бібліотеки» в Україні. Клуб 

спрямував свою роботу на популяризацію екологічних знань та 

екологічної культури, охорони довкілля, захисту клімату та 

сталого розвитку. З цією метою проводилися Дні довкілля, уроки 

екології, Дні корисних порад, Дні інформації, круглі столи, 

диспути на теми: «Чиста вода для здоров’я світу»; «Як жити 

сьогодні, щоб мати шанс побачити завтра»; «Біоконверсія 

відходів заготівлі та переробки лісу в Україні»; «Енергетика: 

історія, сучасність і майбутнє»; «Заміни лампу – зміни світ»; 

«Харчове марнотратство чи екологічно відповідальне 
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харчування»; «Безпека в житті – життя у безпеці»; «Зелена 

економіка» як сучасний феномен»; «Екологічно чисті продукти». 

Діяв цикл презентацій книжкових виставок та переглядів 

літератури. 

У 2020 році бібліотека доєдналася до Всеукраїнського 

проєкту «Насіннєві бібліотеки», учасники клубу створили 

своєрідний банк насіння – «Бібліотеку насіння» з метою 

збереження біорізноманіття екологічно чистого насіння 

подільського краю, збереження локальних сортів рослин. 

Насінням можна обмінюватись та дарувати зацікавленим 

користувачам бібліотеки. 

В період пандемії спілкування клубу переведено онлайн у 

програмах Viber, WhatsApp, сторінку «Відділ виробничої 

літератури Хмельницької ОУНБ» соціальної мережі Facebook. 

Саме там бібліотекарі збирали та розміщували фото учасників 

клубу «Квіти. Квіти…», «Яка на смак ваша осінь»; підтримували 

акцію «#ботанікаНабетоні». До Дня дачника і свята всієї Землі 

був організований фотоконкурс, в якому взяли участь 

50 учасників та 246 фотографій з присадибних ділянок з 

хештегом #дачникиХОУНБ. За вподобаннями були вибрано 

10 найактивніших, яким вручено призи. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxtvIqziC4WXcJSWh1c4wd7YGkD59DFyGusiJRU7YX1Km3qH_nlkOY0bbxNrhX9Z9mefr14WXDESH0JTWfAD1wJKTGkryl_K-_fzAHRMl4uN6JP6diQD9b40rKNZ98Wx0ErwzsWS3oQNYjsZbMH6wFUbtUcfdXv8rAbgcyAJ6-3A&__tn__=*NK-y-R
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За понад 13-річну діяльність клуб органічного 

землеробства «Успішний дачник – здорова громада» 

Хмельницької ОУНБ продемонстрував свою здатність до 

підтримки спільноти однодумців, готовність її членів до 

навчання та обміну досвідом, потребу у взаємовикористанні 

ресурсів бібліотеки, знань, досвіду та результатів праці учасників 

клубу. Усі роки клубом опікувались працівники відділу 

виробничої літератури Тетерук Людмила Дмитрівна, Войтович 

Олена Антонівна, Шмаль Тетяна Анатоліївна, а згодом – Булешна 

Юлія Борисівна, на чолі із завідуючою Босюк Галиною 

Альбінівною. 
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