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Аналіз діяльності бібліотек Ярмолинецької ЦБС за 2013 рік: 

аналітично-статистичне видання / Ярмолинецька ЦРБ; уклад.: Гриб Л.М., 

Москаленко В. М., Слободян О.Л. – Ярмолинці, 2015. – 41 [12]с.: табл. 

 

 

Це аналітично-статистичне видання містить текстові та статистичні 

матеріали про роботу публічних бібліотек Ярмолинецького району  у 2014 

році.  У додатках подано довідки про підсумки районних оглядів-конкурсів. 

У таблицях проаналізовано цифрові  показники діяльності бібліотек.  
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       Стратегічним напрямком діяльності публічних бібліотек Ярмолинецької 

ЦБС є робота відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу» з реалізації місії: бібліотека – інформаційний центр; бібліотека – 

центр підтримки формальної освіти; бібліотека – центр дозвілля.  Для 

реалізації цілей, визначених місією, протягом 2014 року бібліотеки району 

вирішували такі завдання: 

 зростання ролі бібліотеки у житті громади шляхом участі у державних, 

обласних та районних програмах; 

 організація просвітницької діяльності бібліотеки згідно Указів 

Президента України до визначних подій з історії країни; 

 орієнтація на індивідуальні потреби та запити користувачів 

шляхом: 

 - інформаційно-бібліографічного обслуговування в т. ч. національних 

меншин і людей з особливими потребами; 

- забезпечення комфортності обслуговування у бібліотеці, покращення 

матеріально-технічної бази. 

  впровадження нових інформаційних технологій. 

 
В бібліотечній мережі Ярмолинецького району функціонує 

37стаціонарних бібліотек, з них:1 центральна районна бібліотека для 

дорослих,1районна бібліотека для дітей, 1 міська  та 34 сільських бібліотеки. 

До складу основних бібліотек входить 1 поліфункціональний заклад 

бібліотека-клуб с. Антонівці. Також в районі працює 6 пунктів видачі 

літератури в селах: Лугове, Шевченкове, Круті Броди, Вихилівка, Слобідка, 

Михалківці; 1 клуб-бібліотека в с. Слобідка-Глушковецька. 

Структура ЦБ не змінилась і складається з таких відділів: відділ 

обслуговування, до складу якого входить абонемент, юнацька кафедра та 

читальний зал; методично-бібліографічний відділ; відділ упорядкування та 

формування книжкових фондів та каталогів; краєзнавчий сектор. 

Кадри 

На 1. 01. 2015р.в загальному по ЦБС працюють49 працівників, з них 

бібліотечних – 45; в т. ч. по селу – 34. Повний робочий день по ЦБС 

працюють 34працівники, в т. ч. по селу – 25; неповну ставку отримують 11 

працівників, з них по селу – 10. Спеціальну бібліотечну освіту мають23 

працівників, у т. ч.: по селу –14працівників, з них: 10 - вища фахова, 13 – 

базова вища. 

Штат ЦРБ не змінився. Отже, на 1. 01. 2015 р. в ЦРБ та РДБ працюють 

14працівників: з них  2 – технічного персоналу, 1 художник, 1 інженер-

програміст, 10 (з них 7 по ЦРБ та 3 по РДБ) – бібліотечні працівники.  По 

ЦРБ 5  працівників мають вищу фахову освіту, 1 – базову вищу спеціальну. 

Всі працівники ЦРБ та РДБ отримують повні ставки. 

 

 

 

 



Аналіз основних показників 
Одним із основних показників роботи бібліотек є кількість 

користувачів. У 2014 році цей показник становить19840, в тому числі дітей 

3703, юнацтва2956. У порівнянні з 2013 р. цей показник значно збільшився  

(на 1022), проте плановий показник на 2014 р. (19840) перевиконаний і 

становить майже 104%. Зменшення чисельності користувачів спостерігається 

у б/ф с. Кадиївка (від 253 у 2013 р. до 204 у 2014 р.) та у б/ф с. Шарівка (від 

706 у 2013 р. до 651 у 2014 р.), що пов’язано зі значним зменшенням 

населення даного пункту. Збільшення користувачів спостерігається у б/ф с. 

Баламутівка таСолобківці. 

В середньому по сільських бібліотеках 1 бібліотекар обслуговує 443 

користувачі. 

 

Видача документів складає 411369 прим. (на 8037  прим. меньше, ніж 

у 2013 р.), в тому числі дітям 120850, юнацтву 31761. Значно збільшилась 

книговидача у б/ф с. Нове Село, Правдівка, Корначівка, Томашівка. 

Спостерігається зменшення видачі документів у б/ф с. Проскурівка, 

Пасічна, Коритна. 

 

Протягом 2014 р. бібліотеки нашого району відвідали151750 

користувачів (упорівнянні з 2013 р. на 3696 меньше). Збільшення читацької 

відвідуваності спостерігається у бібліотеках сіл Антонівці, Проскурівка, 

Правдівка. Зменшення відвідуваності читачами було у б/ ф с. Коритна, 

Пасічна, Волудринці.  

Середнє відвідування по ЦБС становить: 7,4. 

Відвідуваність соціокультурних заходів становить 30664, що у 

порівнянні з 2013 р. на1312більше. 

 

Формування бібліотечного фонду 
Велика увага протягом 2014року приділялась формуванню 

бібліотечних фондів. 
Загалом по ЦБС надійшло всього 3462 примірників, з них 1991 книг, 

1424 періодичних видань та 16 ел. д-тів на загальну суму 53,9 тис. грн.. 

Найбільше книг у цьому році ми отримали у результаті благодійної 

акції «З миру по книзі – бібліотеці фонд» - 998 екз.. Іншими джерелами 

поповнень стали: Державна програма:326екз.,  обмінно-резервний фонд 

ОУНБ ім. М. Островського–44 екз; взамін загублених –67екз., з книжкових 

магазинів - 457екз., поповнення нестачі при переобліках та передачах к/ф – 

146 екз.,. та 11 прим. книг отримали з обмінного фонду Обласної юнацької 

бібліотеки.З місцевого бюджетуна придбання книг та періодичних видань 

для центральних бібліотек на суму 15 тис. грн... 

Із сільських бібліотек найбільшекнигнадійшло б/ф с. Стріхівці (131 

прим.), Сутківці  (103 екз.), Тарасівка (102 екз.). Найменше книг отримали 

б/ф с.  Іванківці – 14 екз. 



Передплата періодичних видань пройшла у всіх бібліотеках: 

протягом року до книгозбірень  надійшло905 прим. газет 389та 516 – 

журналів. Найбільше періодичних видань надійшло до б/ф с. Солобківці – 

108 екз. (10 назв), Жилинці – 85 екз. (11 назв). В зв’язку з обмеженістю 

бюджетних асигнувань зовсім не було надходжень періодики у б/ф с. 

Волудринці, Боднарівка.  

Вилучення документів з фондівбібліотек дещо переважає 

надходження і становить9761 екз., з них 7674 книг, 706пер.  

Продовжується робота над створеннямелектронного каталогу у демо-

версії програми «ИРБИС», яким займається відділ УФКФіК.  Протягом 2014 

р. створено 1371 нових записів в ЕК і загалом таких записів вже є 4908. 

Постійно здійснюється контроль за обліком книжкового фонду. Згідно 

перспективного плану переобліків книжкових фондів по ЦБС на 2010-2014 

р.р. проведено переобліки книжкових фондів у бібліотеках-філіалах 

сілАнтонівці,Баранівка,Вербка,Нове Село,Проскурівка, Стріхівці. У 

бібліотеках-філіалах сіл Баламутівка, Сутківці та Іванківці зроблено передачі 

книжкових фондів в зв’язку із зміною там працівників. У  б/ф  с. Пасічна у 

зв’язку з вагомими причинами планові переобліки перенесено на 2015 рік. У 

результаті переобліків виявлено 146екз. нестачі на суму  779, 49 коп. грн.. Ці 

книги було замінено новими рівноцінними 146 прим. на суму 2785,01 грн.  
Активно ведеться робота по використанні МБА бібліотеки. Всього за 

2014 рік по системі МБА скористались 200абонентів. Кількість виданих 

документів іншим бібліотекам – 271екз., кількість виданих документів з 

інших бібліотек – 271 екз. В основному для видачі літератури на замовлення 

по МБА використовуються фонди ЦРБ, зокрема відділу УФКФіК. Загалом 

відділ УФКФіК підготував та видав 41 тематичних підбірки за 2014рік.  

Ведеться облік  цінної і рідкісної літератури. Загалом по ЦБС такої 

літератури нараховується 365примірників. Протягом 2014 р. по ЦБС 

надійшло 26 таких видань.Всі бібліотеки системи провели планове вивчення 

використання та стану фонду суспільно – політичної літератури і вжили 

заходів щодо покращення фонду даної тематики. 

 

 

Інформатизація бібліотек.  
У порівнянні із 2013 р. кількість комп’ютерів по ЦБС збільшилась і 

налічує 27 одиниць: 8 в ЦРБ, по 2 у РДБ, б/ф с. Сутківці, Солобківці, 

Соколівка та Кадиївка та по1 в б/ ф с. Виноградівка, Глушківці, Жилинці, 

Косогірка, Правдівка, Шарівка, Ясенівка, Баламутівка, Пасічна. 16 

комп’ютерів підключені до мережі Інтернет. 

Зросла кількість копіювально-розмножувальної техніки: у б/ф с. 

Жилинці за рахунок бюджетних коштів (6498 грн.) придбано новий ноутбук 

та принтер. Загалом по ЦБС налічується 4 принтери, 10 

багатофункціональних пристроїв, 1 ксерокс, у т. ч. 7од. техніки – по селу. 

 

 

Популяризація роботи бібліотек через мережу Інтернет 



Значно зросла популярністьбібліотечного сайту Ярмолинецької ЦРБ, 

про що свідчить кількість відвідувань веб-сайту – майже 17500 (у порівнянні 

з 2013 – біля 8000) http://biblioyar.at.u 

 Для постійних користувачів ЦРБ, членів літературного клубу 

«Автограф» в 2013 р.створено  ресурс на безкоштовній платформі 

Wordpressпід назвою «Автограф», який також користується великою 

популярністю серед відвідувачів: за рік існування на блозі вже налічується 

понад 7377 переглядів http://avtograf.wordpress.com/ 

 

 Свої власні бібліотечні блоги на безкоштовній платформі Blox. 

Uaстворили й сільські бібліотеки – учасниці програми Бібліоміст: 

1. Бібліотека для Вас (б/ф с. Солобківці) http://solobbib.blox.ua/html 

2. Соколівка бібліотечна (б/ф с. Соколівка) http://sokol13.blox.ua/html 

3. Кадиївська бібліотека (б/ф с. Кадиївка)http://kadbib.jimdo.com/ 
4. Сутковецька бібліотека (б/ф с. Сутківці)http://sutbibl.wordpress.com/ 

 

 Робота бібліотек району постійно популяризується в соціальних 

мережах, зокрема в «Однокласниках» та «Фейсбуці».16 бібліотек 

зареєстровано в «Однокласниках» і 6 бібліотек активно спілкуються в мережі 

«Фейсбук».  

 Районна бібліотека для дорослих має створені власні сторінки у 

Фейсбуці («Бібліотеки Ярмолинеччини», «Ярмолинецька центральна районна 

бібліотека», «Ярмолинецька бібліотека для дітей») та Однокласниках 

(«Ярмолинецька районна бібліотека», «Бібліотека-клуб Волудринці», «Лєна 

Чаплій б/ф с.Томашівка», «Шарівська бібліотека», «Косогірська 

бібліотека»,»Бібілотека с. Москалівка та ін.). 

 

 

Робота  центру регіональної  інформації 
 Бібліотека являється посередником між органами місцевого 

самоврядування та населенням, і працює як центр інформаційного 

забезпечення потреб користувачів. 

ЦРІ в районній бібліотеці дає змогу акумулювати інформацію про регіон і 

забезпечити збір нормативно-правових актів прийнятих органами місцевої 

влади та місцевого самоврядування, і надати їх у користування громаді. Для 

цього створені папки-накопичувачі: «Регіональні проекти, програми», 

«Підприємства та бізнес», «Політичне життя району», «Робота з молоддю», 

«Екологічні проблеми району», «Пенсійне забезпечення» та ін..В минулому 

році було оформлено нові папки «Літературне краєзнавство», «Герої АТО», 

«Робота бібліотеки з ВПО». 

В 2014 році бібліотека велику увагу приділила громадянам, які приїхали з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції. Для них в бібліотеці було створено інформаційний куточок, на 

якому була розміщена вся інформація, що стосується внутрішньо 

переміщених осіб. Розроблено «дорожню карту» - інформаційний довідник 

«Ми раді вам допомогти» з допомогою якого громадяни можуть вирішити 

http://biblioyar.at.u/
http://avtograf.wordpress.com/
http://solobbib.blox.ua/html
http://sokol13.blox.ua/html
http://kadbib.jimdo.com/
http://sutbibl.wordpress.com/


свої проблеми, дізнатись про необхідні для них служби. Буклет «Бібліотека – 

центр підтримки громади». 

Бібліотека проводила з тимчасовими переселенцями бесіди та тренінги, 

консультації та заняття в Інтернет-центрі,  де вони можуть  за допомогою 

скап-зв`язкупоспілкуватися з родичами. 

Бібліотека постійно проводить зустрічі з депутатами районної та селищної 

ради, з громадою нашого містечка: діалог «Правове забезпечення потреб 

населення», круглий стіл «Роль бібліотеки у житті місцевої громади», огляд 

преси «Правова освіта населення на сторінках районних газет». 

Для кращого задоволення інформаційних потреб в систематичній картотеці  

влито нові рубрики: «Благодійний фонд», «Народні обранці», «Пенсійна 

реформа», «Наші меценати», «Держкомзем». В 2013 році створено нові 

картотеки: «Картотека апарату управлінь та відділів РДА», «Соціально-

економічного профілю» та картотека депутатів «Обрані народом». Картотека 

«Запитуйте – відповідаєм» містить юридичні консультації з різних питань. 

        В рамках ЦРІ проходять круглі столи з представниками центру 

зайнятості, соціального захисту населення, центру сім`ї, дітей та молоді, 

місцевого самоврядування: «Морально-етичні засади діяльності місцевих 

політиків та службовців», «Нове в законодавстві України» 

      Постійно поповняється новими матеріалами куток в РДА «Бібліотека 

інформує», випускаються інформаційні та рекомендаційні списки літератури, 

дайджести. Буклет «Волонтерство – погляд у сьогодення»,  довідник 

«Духовні храми Ярмолинеччини»,  довідник  «Сім чудес Ярмолинеччини», 

бібліографічний покажчик «Офіційні неопубліковані документи районної 

ради та районної державної адміністрації». 

 

 

Пункти доступу громадян до офіційної інформації 
З появою Інтернету бібліотеки-учасники програми Бібліоміст, а саме: 

ЦРБ, РДБ, Солобківці, Кадиївка, Сутківці та Соколівка включені до мережі 

ПДГ.Консультанти Пункту - працівники бібліотеки та волонтери - надають 

допомогу користувачам у формуванні навиків роботи з Інтернет-ресурсами 

органів влади та місцевого самоврядування, забезпечують вільний, 

безкоштовний доступ до мережевих ресурсів законодавчої, виконавчої та 

судової гілок владиhttp://biblioyar.at.ua/index/vidi_poslug/0-95. 

До ПДГ за офіційною інформацією звертаються вчителі, вихователі, 

підприємці, студенти, представники громадських організацій міста, 

пенсіонери з конкретними запитами щодо Законів України, постанов та 

розпоряджень Кабінету міністрів, Міністерств. 

Особлива увага приділяється пропаганді офіційної інформації, що 

розміщена на сайтах державної влади, реклама яких розміщена в посиланнях 

на постійнодіючому перегляді. 

Для популяризації урядових сайтів серед різних категорій 

користувачів регулярно проводяться віртуальні подорожі Верховною Радою 

України та веб-сайтом Президента України, бесіди – знайомства з 

http://biblioyar.at.ua/index/vidi_poslug/0-95


офіційними сайтами Ярмолинецької РДА, он-лайн екскурсії «Сторінками 

Урядового порталу» і «На сайтах міністерств та відомств».  

Характерні запити користувачів ПДГ: приватизація міського майна, 

незаконне звільнення з роботи, скорочення з роботи, житлове та податкове 

законодавство, пільги для чорнобильців, ветеранів війни та праці, права 

безробітних, звернення до суду, щодо різних видів відпусток, нарахування 

пенсій, переоформлення пенсій, контрактна форма найму, оздоровлення 

дітей, працевлаштування інвалідів.  

Кваліфіковані спеціалісти надають волонтерську допомогу 

користувачам, в тому числі людям з обмеженими фізичними можливостями, 

в грамотному оформленні звернень громадян, позовних заяв тощо. 

Консультанти ПДГ допомагають також у реєстрації на ЗНО, поданні заяв на 

участь в державних і регіональних конкурсах, актуалізації персональних 

даних вкладників Ощадбанку, реєстрації на отримання закордонних віз і ін. І 

ці приклади успіхів нашого ПДГ не поодинокі, люди дійсно отримують 

реальну допомогу у вирішенні життєво важливих проблем безпосередньо в 

бібліотеці.  

Працівниками Інтернет-центру складаються вебліографічні 

покажчики, списки сайтів, проводяться віртуальні екскурсії на теми:  

- «Законодавство та право України»;  

- «Сам собі юрист»;  

- « Молодь і працевлаштування»;  

- «Молоді про закон»;  

- «Інтернет-підтримка людям з особливими потребами»;  

- «Прогулянка сайтами органів державної влади України» та ін. 

Багатьом користувачам завдяки доступу до офіційних сайтів та й 

взагалі використанню ресурсів мережі Інтернет вдалося задовольнити та 

вирішити свої проблеми. 

Кожного користувача, який скористався пунктом, обліковано в 

читацькому формулярі, де фіксується тема запиту та джерело виконання. На 

даний час послугами ПДГ скористалося 8975 користувачів. 

В Ярмолинецькій ЦРБ для користувачів діє виставка «Програма 

розвитку законотворчої політики», поличка «Для тимчасово переміщених 

осіб» та створена папка «Програма сприяння Парламенту ІІ». 

У пункті доступу до офіційної інформації ведеться зошит відгуків та 

пропозицій. 

 

 

 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування  
      Бібліотеки на сучасному етапі залишаються загальнодоступним і 

практично безкоштовним джерелом отримання різноманітної інформації для 

всіх верст  населення. 

   Для широкого загалу читачів бібліотека веде абетковий, систематичний та 

краєзнавчий каталоги і ряд картотек: систематична картотека статей, 



картотека персоналій, соціально-економічного профілю, бібліографічних 

посібників, лауреатів літературних премій, а також картотека видавничої 

продукції та картотека книг з автографами авторів. 

У довідково-бібліографічній роботі важливим є використання електронних 

ресурсів та впровадження інформаційних технологій.В бібліотеці 

впроваджуються нові послуги: інформаційна допомога у підборі матеріалів 

для практичних робіт, контрольних, рефератів,курсових робіт. Стало 

набагато легше і швидше виконувати письмові бібліографічні довідки, 

зростає попит на бібліографічні дані в електронному вигляді. 

Основне завдання бібліографа – організація довідково-

бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів і 

формування у населення позитивного іміджу бібліотеки. Використання 

електронних інформаційних ресурсів розширює інформаційну базу для 

використання всіх типів бібліографічних довідок, облік яких ведеться в 

«Зошитах обліку» письмових та усних довідок. За минулий рік було видано 

27 письмових та 1410 усних довідок. 

По системі 97 письмових, 6800 усних. 

До послуг користувачів систематична картотека статей, зведена 

краєзнавча картотека, картотеки умільців, соціально-економічного профілю, 

цитат, навчальних закладів України та бібліографічних посібників. Картотеки 

постійно редагуються та поповнюються новими матеріалами. За цей рік в 

картотеки було влито такі рубрики: «Волонтерський рух», «Пенсійна 

реформа», «ВПО», «Герої АТО», «Євромайдан» та ін.  

З 2005 року бібліотека незмінно веде картотеку видавничої продукції 

та картотеку з автографами авторів. В бібліотеці постійно проходять огляди 

літератури, періодики, нових книг: «Нова історична книга», «Імена видатних 

людей на сторінках періодичних видань», «Майстер пера рідного краю», 

«Екологічні проблеми нашого краю» та ін.  

Задля забезпечення національної єдності та громадської злагоди у 

контексті відзначення Дня Соборності та 95-ої річниці проголошення Акту 

злуки, відбулась година державності «Соборна Україна – одна на всіх як 

оберіг». До 200-річчя Тараса Шевченка пройшло літературно-мистецьке 

свято «Золоті зерна поезії Шевченка», в якому взяли участь літературні 

клуби району, інформаційна година «Великий син – великого народу». Не 

зникають  з пам`яті  і страшні роки  фашистської окупації. До 70-річниці 

визволення Ярмолинець був проведений бібліографічний огляд «Пам'ять про 

них збережуть обеліски», до Дня Перемоги пройшов День пам`яті «Пам'ять 

серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, хто не прийшов з війни», перегляд 

літератури «Козацької слави пам`ять невмируща»  На таких заходах 

старшокласники та ліцеїсти поринають у  героїку минулих часів, вбирають у 

себе героїзм предків.  

Велика проблема сьогодення – екологія, знайшла своє відображення 

на Дні інформації «Екологія б’є на сполох» та на інформаційній годині 

«Відлуння Чорнобиля». 

Активному доведенню нової бібліографічної інформації до 

споживачів, розкриттю інформаційних ресурсів бібліотеки сприяє 



бібліографічне інформування. Абонентам групової інформації раз в квартал 

надається найновіша інформація у вигляді інформаційних та бібліографічних 

списків літератури, а також огляди та перегляди періодики та новинок 

літератури. Індивідуальна інформація готується в режимі диференційного 

забезпечення і надається щомісячно. 

Кількість абонентів інформації – 36. 

Кількість інформацій –154. 

По системі 125 абонентів, яким було надано – 594 індивідуальної  

інформації. 

До бібліотеки  прийшло нове покоління користувачів, обізнаних у 

комп’ютерних технологіях, проте вони часто не володіють традиційними 

методами пошуку інформації, не вміють користуватися звичайними  

каталогами та картотеками. Тому однією із головних функцій бібліотеки є  

формування інформаційної культури, бібліотечно-бібліографічної культури й 

вміння оперувати інформацією з використанням сучасних комп`ютерних 

технологій. 

 Кожного місяця проходять бібліотечно-бібліографічні заняття у 

різних формах роботи: екскурсії, огляди, бесіди, консультації, практичні 

заняття «Джерела пошуку інформації», «Подорож до країни словникової», 

«За знаннями в електронний світ» та ін.  До видатних історичних подій 

бібліографічний відділ видає  інформаційні списки, пам’ятки, буклети, 

дайджести, бібліографічні посібники та інформаційні бюлетені новинок: 

«Світоч українського народу» до 200-річчя з дня народження Т.Шевченка, 

«Толерантність –запорука людяності», «Визвольна весна Ярмолинеччини» до 

70-річчя визволення Ярмолинець, «Волонтерство – погляд у сьогодення», 

«Берегиння роду і нації»до 165-річчя з дня народження О. Пчілки, «День 

українського козацтва» та ін. 

За минулий рік картотеки поповнились на 3445 паперових носіїв і 290 

електронних. 

            Зростає активність інформаційної роботи в зв’язку з доступом до 

мережі Інтернет. Так,  у 2013 р. у ЦРБ створено власну краєзнавчу 

електронну базу даних і вже на даний час створено 844 нових записів.  

Загалом по ЦБС об’єм ЕБД становить 5,75 тис. записів, у т. ч. 4908 – записів 

в електронному каталозі. 

 Робота бібліотеки постійно висвітлюється на сторінках місцевих ЗМІ. 
 

 

 

Методичне забезпечення діяльності бібліотек 
Головною метою методичної служби протягом року залишалось 

надання реальної, ділової допомоги бібліотечним кадрам у розвитку їх 

професійної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного 

бібліотекаря.Тому протягом 2013 року робота методичного відділу 

Ярмолинецької ЦРБ була спрямована на виконання таких завдань: 



 Надання методичної та практичної допомоги всім бібліотекам ЦБС по 

оформленні актуальної наочності: книжкових виставок, інформаційних 

стендів, упорядкуванні фондів; по роботі з користувачами різних категорій 

 Надання консультативної допомоги при складанні річних планів 

роботи, розробці сценаріїв, видавничій діяльності, проектній діяльності та з 

інших питань бібліотечної діяльності 

 Підвищення кваліфікації працівників району на районних нарадах, 

семінарах, тренінгах, практикумах, школах для початківців, школах якості.  

Для реалізації поставлених завдань використовувались різні форми 

організаційно-методичної роботи, організовувались виїзди на місця, 

започатковано курси комп’ютерної грамотності у «Школі сучасного 

бібліотекаря». 

Протягом року працівниками ЦРБ організовано118виїздів до бібліотек-

філій, з них:  

 11 – надання практичної допомоги;  

 8 – надання методичної допомоги; 

 2 – комплексне вивчення роботи бібліотеки;  

 15 – методична перевірка загальної роботи бібліотек;  

 4 –  районні семінари; 

 28 – районний конкурс на кращу роботу бібліотек по популяризації 

творчості Т.Г. Шевченка «Вінок Кобзареві». 

 

Згідно плану роботи ЦБС у  2014  році відбулось комплексне вивчення 

діяльності таких бібліотек району: с. Баранівка, Проскурівка.  

 

Протягом року  відбулось 4 засідання ради при директорі: 

1. «Про незадовільну роботу бібліотеки-філіалу с. Боднарівка» 

2. «Про виконання плану переобліків книжкових фондів» 

3. «Виконання плану комплексних вивчень бібліотек за 2014 р.» 

4. .«Підсумки районного конкурсу на кращу роботу бібліотек по 

популяризації творчості Т.Г. Шевченка «Вінок Кобзареві». 

 

Для працівників ЦБС методичним відділом було надано  

консультації з питань: 
1.Нормативні засади діяльності сільської бібліотеки 

2.Планування, облік та звітність с/б 

3.Формування, використання та збереження документного фонду 

4.Обслуговування читачів у бібліотеці: основні аспекти. 

5.Облік читачів, книговидач та масової роботи. 

6.Робота бібліотеки з користувачами-дітьми 

7.Інформаційно-бібліографічна робота  сільської бібліотеки 

8.Основні джерела комплектування сільської бібліотеки 

9.Розстановка бібліотечного фонду згідно нових ББК 

10.Як зробити так, щоб каталоги стали незамінними помічниками у 

роботі. 

11.Актуальність та розкриття бібліотечного фонду. 



12.Популяризація книг-ювілярів та письменників-ювілярів 

13.Бібліотечні фонди – головний чинник активізації читання дітей 

14.Залучення коштів на придбання нової літератури шляхом 

фандрейзингу 

15.Організація читацьких клубів за інтересами у бібліотеці: переваги та 

недоліки 

16.Роль і місце бібліотеки в організації змістовного дозвілля 

користувачів-дітей 

17.Створення іміджу сучасної бібліотеки 

18.Комфортність бібліотечно-інформаційного обслуговування – 

основна 19.складова престижу та іміджу бібліотеки 

20.Бібліотека та юний читач: складові успіху 

21.Бібліотека – інформаційна платформа розвитку громад 

22.Бібліотека і органи місцевого самоврядування: кроки співпраці 

23.Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки та перспективи 

24.Бібліотека – наш спільний дім: нові орієнтири та соціальне 

партнерство 

25.Основні правила створення блогу сільської бібліотеки 

26.Образ публічної  бібліотеки у віртуальному просторі 

27.Створення блогу сільської бібліотеки 

28.Етикет електронної пошти 

29.Публічні бібліотеки – мости до е-урядування 

30.Планування – 2015. 

Протягом року для всіх працівників ЦБС проводились такі районні 

заходи з підвищеня кваліфікації: 

1. Семінар-тренінг «Інноваційна діяльність – основа розвитку 

сучасних публічних бібліотек». Надано консультації: «Створення 

іміджу сучасної бібліотеки», «Бібліотека та юний читач: складові 

успіху», «Комфортність бібліотечно-інформаційного 

обслуговування – основна складова престижу та іміджу бібліотеки».  

2. Районний семінар «Аналіз ефективності діяльності бібліотек 

району: від реалізованих планів до нових ідей». Надано 

консультації  на теми: «Основні визначні дати, які відбудуться у ІІ 

кварталі 2014 року»; «Основні краєзнавчі дати», «Популяризація 

сучасної української літератури». 

3. Районний семінар "Нові бібліотечні послуги – вимога 

сьогодення".  

На семінарі була продемонстрована презентація «Нові можливості 

бібліотек – для громади». Надано консультації на теми: «Послуги, 

які користуються попитом», тощо. 

4. Методичний день для працівників сільських бібліотек. 

5. Методична майстерня «Творчі акції бібліотек: новий підхід» 

6. Методичне інформбюро «Планування – 2015» 

Також з працівниками ЦРБ проведено 12 виробничих нарад з різних 

питань діяльності. 



Особливу увагу у звітному році звернули на навчання бібліотечних 

працівників новим комп’ютерним технологіям. Так, у лютому для бібліотек-

учасниць програми Бібліоміст проведено тренінг «Образ публічної 

бібліотеки у віртуальному просторі» (на базі б/ф с. Солобківці).  Під час 

тренінгу бібліотекарі-учасники програми Бібліоміст створили блоги своїх 

бібліотек, навчились їх поповнюватиновою інформацією.  

Реальну допомогу у підвищенні кваліфікації,зокрема координаторам 

Інтернет-центрівнадавали працівники обласного РТЦ. Так, у березні 2013 р. 

на базі Ярмолинецької ЦРБ відбувсяІІІ модуль «Інноваційні зміни в 

бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної 

діяльності бібліотек». Також у серпні проведено для цих працівників 

проведено вебінар "Публічні бібліотеки - мости до Е-урядування". 

У результаті отриманих знань від участі в проекті «Сучасний 

бібліотекар»,  методичним відділом ЦРБ започатковано Школу сучасного 

бібліотекаря.Хочеться відмітити, що такі курси започатковано як за 

ініціативи методичного відділу, так і за великим бажанням самих працівників 

бібліотек, які погодились відвідуватиШколу у вихідний день. Наразі, у 

рамках Школи  проведено тренінги на теми: 

 1-ий модуль 
1. Електронна пошта.  

2. Cloud - сервіси. 

3. Соціальні мережі.  

4.Комплектуючі частини системного блоку. Периферійні пристрої. 

5.Розробка ефективних презентацій.  

6. Візуалізація даних  в програмах Excel та PowerPoint.  

7. Основи моніторингу та оцінки діяльності публічних бібліотек. Обробка 

даних в таблицях Excel 

2-ий модуль 
1.Графічні редактори Gimp та Inkskape 

2.Реклама бібліотечних послуг за допомогою он-лайн ресурсів (Infogr.am; 

MapBox) 

3.Створення відео історій у програмі «Кіностудія» (MovieMaker). Цифрова 

розповідь. Редагування аудіо (Audacity)  

4.Вивчення мови програмування  (HTML) для написання веб-сторінок. 

Дизайн веб-сторінок (CSS). 

5.Створення блогів на платформі Wordpress. 
  

 Як і раніше,велика увага приділяється новим працівникам, які недавно 

прийшли на роботу та не мають спеціальної освіти. Всі вони займаються у 

Школі бібліотекаря-початківця.Протягом року цій категорії працівників 

надавались консультації як індивідуальні, так і в телефонному режимі, 

організовувались виїзди з метою надання практичної та методичної 

допомоги, обміну досвідом.  

 Зокрема, у 2014 р. для початківців проведено день теорії і практики 

«Комплексні форми довідково-інформаційного обслуговування: творчий 



підхід до організації і проведення».Було надано консультації та практичні 

поради на теми «Нормативні засади діяльності сільської бібліотеки», 

«Планування, облік та звітність», «Формування, використання та збереження 

документного фонду», «Основні аспекти обслуговування читачів у 

бібліотеці. Облік читачів, книговидач та масової роботи», «Робота бібліотеки 

з користувачами-дітьми», «Інформаційно-бібліографічна робота сільської 

бібліотеки». 

 Проведено практикум «Організація бібліотечного фонду: основні 

вимоги», де відбулись такі практичні заняття: «Розстановка бібліотечного 

фонду згідно нових ББК», «Актуальність та розкриття книжкового фонду», 

практичні поради «Як зробити так, щоб каталоги стали незамінними 

помічниками у роботі». Також надано консультації «Основні джерела 

комплектування сільської бібліотеки», «Залучення коштів на придбання 

нової літератури шляхом фандрейзингу». 

 Все ще залишається актуальним проведення зональних заходів з 

підвищення кваліфікації. Особливо ефективно формою таких заходів є 

майстер-класи. Так, у звітному році такий майстер-клас на тему «Родзинка 

бібліотечної виставки»  проведено на базі б/ф с. Косогірка. Працівниками 

ЦРБ надано консультації на теми: «Художні та естетичні вимоги до 

оформлення бібліотеки-філіалу», «Організація книжкових виставок для 

дітей», «Краєзнавча виставкова робота бібліотеки». Під час заходу 

проводилось практичне заняття «Оформлення виставки» та вивчення «Усе 

про виставки». 

Ярмолинецька ЦРБ приймала участь і в обласних конкурсах, 

організованих обласними бібліотеками. Зокрема, ми прийняли участь у 

огляді-конкурсі на краще використання бібліотечних ресурсів для поширення 

практик електронного урядування та конкурсі на кращу роботу бібліотек по 

популяризації творчості Т.Г.Шевченка, організованих Обласною бібліотекою 

ім.. М. Островського. У огляді-конкурсі  на краще використання бібліотечних 

ресурсів для поширення практик електронного урядування наша бібліотека 

посіла перше місце,а уконкурсі на кращу роботу бібліотек по популяризації 

творчості Т.Г.Шевченка – третє. 

 

 

 

Досить важливу роль у роботі бібліотек відіграє дослідна робота, яка 

проводиться з метою вивчення та удосконалення роботи бібліотек, а також 

задля вивчення реальних потреб користувачів. 

На протязі 2014 року ми прийняли участь у загальнодержавному 

дослідженні «Ефективність заходів до 200-річчя з дня народження 

Т.Г.Шевченка».  

Методичним відділом ЦРБ також проводився моніторинг «Вплив 

електронних ресурсів на читання користувачів». Мета дослідження - 

визначити роль бібліотеки  та читання для пересічного користувача, а також 

визначити перспективні напрямки, форми і методи подальшого 

удосконалення роботи бібліотеки. 



 

Вивчити потреби користувачів,якість їх задоволення та нереалізовані 

можливості щодо покращення обслуговування користувачів стало метою 

власне районне дослідження «Комфортність обслуговування очима 

користувачів». У результаті проведеного анкетування можна зробити 

висновки, що: 

 бібліотека є основнимджереломінформації; 

 важливими мотивами зверненьдобібліотеки є 

виконаннянавчальнихпрограм; 

 з поглядуреспондентів,у бібліотеці повинно бути більшекомп’ютерної 

техніки, навчальнихвидань,творівсучаснихукраїнськихписьменників. 

 

Проводилось ще одне он-лайн опитування «Інформаційні потреби 

фахівців обласної бібліотеки та бібліотек області – користувачів НМВ з 

питань бібліотекознавства» у якому взяли участь усі бібліотечні 

працівники району.Мета опитування – вивчення мотивації професійної 

діяльності, виявлення рівня професійної самооцінки та якими фаховими 

посібниками та періодикою, що є в наявності науково-методичного відділу 

користуються бібліотекарі.  

 

 

Видавнича діяльність  
 Загалом протягом 2014 р. ЦРБ видала  26 назв друкованих видань, 

сільськими бібліотекарями було видано 16назв. 

Методичним відділом за 2014 р. було видано 4 методичних посібників, 2 

бібліодайджести, 1 видання з досвіду роботи та 1 інформаційно-аналітичне 

видання, 4 методичних листів та 1 видання, яке містить поезію та прозу 

земляків. Також методвідділ займався виготовленням та друком 

інформаційних довідок, сценаріїв, запрошень, флаєрів, листівок, буклетів. 

Надавалась  допомога у розробці та випуску видавничої продукціїй 

сільським бібліотекарям. 

 

 

 

 

 

Список друкованих матеріалів Ярмолинецької ЦРБ на допомогу 

бібліотекарю за 2014 р. 

 

1. Аналіз діяльності бібліотек Ярмолинецької ЦБС за 2013 рік: 

[інформаційно-аналітичне видання]  / Ярмолинецька ЦРБ; уклад. Білик І. І., 

Москаленко В.М. – Ярмолинці, 2014. – 30 [13]с.: табл. 

Це інформаційно-аналітичне видання містить текстові та 

статистичні матеріали про роботу публічних бібліотек Ярмолинецької ЦБС 

у 2013 році.  У додатках подано коротку аналітичну довідку про підсумки 



обласних оглядів-конкурсів. Проаналізовано цифрові  показники діяльності 

бібліотек у таблицях. Призначене для фахівців бібліотечної галузі. 

 

2. Бібліотеки Ярмолинеччини: розвиваємо місцеві громади (нові послуги 

бібліотек Ярмолинецької ЦБС) / Ярмолинецька ЦРБ; уклад. Слободян О. 

Л. –  Ярмолинці, 2014. -  32 с. : іл. 

Сучасна бібліотека – це комфортний, привітний і технічно обладнаний 

інформаційний центр, що має безліч ресурсів для робочих та 

повсякденних справ і дозвілля усієї родини. Це також місце де можна 

поспілкуватись із друзями, провести ділову зустріч, взяти участь у 

масових заходах і забавах для дітей і дорослих. Пропонуємо вашій увазі 

нові послуги бібліотек Ярмолинецького району. 

 

3. День захисника України : методичний посібник./ Ярмолинецька ЦРБ, 

упоряд. Слободян О.Л. – Ярмолинці, 2014 . –   12 с. 

В посібнику «День захисника України» подано методичні матеріалидля 

використання у проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи серед 

населення та військовослужбовців щодо встановлення Дня захисника 

України та інформаційні матеріали по плануванні роботи бібліотек району 

із цієї теми.Посібник розрахований на фахівців бібліотечної справи. 
 

4. Діловий блокнот бібліотекаря : методичний посібник. Вип. №7 / 

Ярмолинецька ЦРБ, упоряд. Слободян О.Л.. – Ярмолинці, 2014 . – 52 с. 

  

В черговому, 7 номері щорічного  посібника «Діловий блокнот 

бібліотекаря» подано інформаційні матеріали по плануванні роботи та 

звітності бібліотек району. У розділі «Використай у роботі» представлено 

методичні поради щодо впровадження інноваційних форм роботи, на 

допомогу підвищення престижу читання, а також інформаційний веб-

дайджест оголошених грантів та конкурсів українських та міжнародних 

благодійних фондів.Посібник розрахований на фахівців бібліотечної справи. 

 

5. Оголошені гранти, стажування, конкурси : Бібліодайджест. 

 Вип. №2/ Ярмолинецька ЦБС, упоряд. Слободян О.Л. – Ярмолинці, 2014. 

12с. : іл. 

В черговому, другому номері бібліодайджеста «Оголошені гранти, 

стажування, конкурси» подані усі матеріали,в  яких можна взяти участь та 

отримати кошти на покращення матеріально-технічної бази та поповнення 
фондів бібліотек-філіалів. 

6. Організація книжкових виставок у бібліотеках-філіалах: методичні 

поради / Ярмолинецька ЦРБ; укладач Слободян О.Л. – Ярмолинці, 2014. – 

26 с: іл..   

 



Серед наочних форм популяризації документів найважливіше місце посідає 

книжкова виставка -  традиційна форма роботи бібліотек, один із основних  

засобів впливу на інформаційну поведінку читача. Кожна бібліотека прагне 

до максимального розкриття змісту своїх ресурсів для користувачів . 

Важливим засобом формування читацької уваги є книжкова виставка. 

Книжкова діяльність завжди була складовою бібліотечного обслуговування, 

є засобом популяризації бібліотечних знань, інформування про нові 

надходження, висвітлення актуальних питань сьогодення. Даний матеріал 

стане у нагоді бібліотечним працівникам у підготовці книжкових виставок. 

Як же зробити традиційні для бібліотеки книжкові виставки цікавими 

для читачів? Якими вони мають бути? Як сформувати і оформити 

книжково-ілюстративну експозицію, щоб розкрити фонди бібліотеки? 

Пропонуємо вашій увазі методичні поради, які допоможуть вам у вирішенні 

поставлених питань. 

 

7. Поетична криниця Ярмолинецької землі: 90-річчю утворенню 

Ярмолинецького району: літературна творчість земляків / Ярмолинецька 

ЦБС; упоряд. О.Л.Слободян. – Ярмолинці, 2014. -  108  с. 

 

Видання містить поезію та прозу наших земляків. Підготовлене за 

результатами загально районного заходу серед бібліотек Ярмолинецької 

централізованої бібліотечної системи «Творчість наших земляків», 

присвячений 90-річчю утворенню Ярмолинецького району. Розраховане на 

вчителів, працівників культури та масового користувача. 

 

 

8. Що таке електронне урядування? (поширення практик електронного 

урядування в бібліотеках) : методичні поради / Ярмолинецька ЦРБ, уклад. 

Слободян О.Л. – Ярмолинці, 2014. –16 с. 
 

Видання містить інформаційні матеріали та рекомендації щодо поширення 

практик електронного урядування в  публічних бібліотеках.Розраховане на 

фахівців бібліотечної справи. 

 

 

 

Методичні листи: 

 «Кобзарю, знов до тебе я приходжу…» (2014 – рік Тараса 

Шевченка) 

 «Олександр Довженко – обличчя української історії» (до 120-

річчя з дня народження) 

 «Михайло Коцюбинський – великий сонцепоклонник» (до 150-

річчя з дня народження) 

 «Легенда українського театру Марія Заньковецька» (до 160-річчя 

з дня народження) 

 



Робота з читачами 

Як показують результати соціологічних досліджень, які проводять 

бібліотеки різних систем і відомств більшість респондентів висловлюють 

побажання щодо проведення масових заходів. Рейтинг популярності форм 

масової роботи книгозбірень району виглядає таким чином: зустрічі з 

цікавими людьми, тематичнівечори, театралізовані вистави, бесіди, ігри,  

вікторини. 

Важливою формою роботи бібліотекє діяльність клубів за інтересами 

та любительські об’єднання при бібліотеках, що сприяють розвитку 

творчої самореалізації особистості. Користувачі бібліотек зацікавлені у 

створенні при бібліотеці ігрових кімнат, музеїв, правових центрів. 

Загалом в системі діє 50 клубів за інтересами, з  них 6 в ЦРБ та 4 в 

РДБ. Серед тематичних спрямувань клубів за інтересами слід відзначити 

літературний («Муза» - б/к с. Антонівці; «Книголюб» - Баламутівка, 

Кадиївка, Солобківці; «Гармонія» - б/ф с. Волудринці), краєзнавчий 

(«Краєзнавець» - б/ф с. Правдівка, Сутківці, Михайлівка, Соколівка, «Люби і 

знай свій рідний край» - б/ф с. Коритна), екологічний («Дивосвіт»  - 

Баранівка; «Джерельце» - Тарасівка, Проскурівка), історичний («Літопис» - 

б/ф с. Монастирок), естетичний, науково – пізнавальний («Водограй» - Нове 

Село), правовий напрями («Правова абетка» (Виноградівка), «Патріот» 

(Соснівка), «Школа толерантності» (Ясенівка), «Козачата» (ст. Ярмолинці). 

Найбільш популярними стали клуби народознавчого характеру: 

«Український віночок» - Пасічна, «Мамина пісня» - Вербка, «Любава» - 

Глушківці.  

У звітному році деякі бібліотеки переглянули свої клуби за інтересами 

та змінили їх відповідно до нових запитів користувачів. Так, б/ф с. 

Буйволівці має новостворений клуб «Умілі ручки», Савинці - «Чудеса своїми 

руками» (для дітей). Бібліотеки с. Скаржинці та Сутківці створили нові клуби 

для людей, яких об’єднує поезія під назвами «Проби пера» та «За покликом 

душі».  

У центральній районній бібліотеці діють такі клуби за інтересами: 

літературне об’єднання «Автограф»,Шаховий клуб, який працює в рамках 

Клубу вихідного дня і набув великої популярності, правовий клуб «Юність і 

закон», дискусійний клуб «Майданчик для дискусій», клуби дозвілля «У колі 

друзів», «Ідеї для творчості» та консультаційний пункт «Надія».  

 

Робота із соціально-незахищеною частиною громади 

По ЦБС обслуговується288 користувачів-інвалідів, з них по селу  - 264;  

ЦРБ – 22. Їм було видано за рік – 3256 екз. документів.Протягом року для 

таких людей по району діяла акція «Добро озвалося добром» (виїзд 

працівників ЦРБ та РДБ до будинку інвалідів с. Солобківці). Також 

бібліотекарі складали інформаційні списки літератури, теки, полички 

«Соціальний захист населення», «Нові професії на ринку праці» тощо. 

При ЦРБ діє консультативний центр «Надія», в рамках якого було 

проведено зустріч із психологом «Віра сцілить наші душі», вечір відпочинку 



«Коли у слові оживе любов», скап-конференція «Право жити повноцінним 

життям», дебати «Як реалізувати право на пільги». 

Проводиться велика робота й з пенсіонерами та людьми похилого віку. 

Загалом по ЦБС протягом року обслужено 3198 користувачів пенсійного 

віку, з них 2927 – по селу. 

Для людей похилого віку діє Школа комп’ютерної грамотності, де 

працівники бібліотеки та волонтери навчають людей не тільки користуватись  

комп’ютером, але й вмінню використовувати послуги е-урядування, 

проводяться заняття, спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності 

місцевої громади через мережу Інтернет. Протягом року у рамках Школи 

відбулось 5 занять.  

Бібліотечні заходи, що проводяться в нашому районі, зорієнтовані на 

основні категорії користувачів кожної конкретної бібліотеки. Своєрідною 

візитною карткою бібліотеки, за якою оцінюють не тільки якість фонду, а й 

стиль роботи установи є книжкова виставка. У бібліотеках району 

використовуються традиційні та інноваційні форми та методи популяризації 

літератури.З традиційних форм у бібліотеках нашого району 

використовуються: виставка-діалог, перегляди літератури та періодичних 

видань, презентації книг,творча галерея. Сучасні форми: електронна 

виставка, виставки-аукціони, віртуальна виставка. 

З появою комп’ютерної техніки та вільного доступу до Інтернету 

з’явились  нові форми масової роботи такі як: перегляди роликів у режимі 

онлайн, скап-конференції, онлайн-консультації, віртуальні виставки, 

Інтернет-вікторини, онлайн-екскурсії тощо. Щомісячно у ЦРБ 

організовуються зустрічі груп самодопомоги «Пошук інформації для 

вирішення проблем», працівниками ЦРБ проводяться тренінги «Пошук 

необхідної інформації в мережі Інтернет». 

 

 

 

 

Соціокуольтурна робота бібліотек проводиться з різних 

напрямків та спрямована назадоволення потреб користувачів у освіті та 

самоосвіті, професійному вдосконаленні, розширенню світогляду, 

духовному, естетичному розвитку. 

 Аналіз  діяльності  бібліотек по правовому вихованню 

У бібліотеках ЦБСзавжди до послуг відвідувачів постійнодіючі виставки 

на тему правового виховання населення.  Там можна знайти корисні для себе 

матеріали про права людини в Україні і світі, з правороз'яснювальної роботи 

напередодні виборів, з пенсійного законодавства, дитячої та молодіжної 

політики.  

Цікаво та змістовно проводиться робота й у молодіжних клубах за 

інтересами правознавчого характеру, що працюють при бібліотеках -

філіалах: «Правознавець» (Виноградівка), «Патріот» (Соснівка), «Козачата» 

(ст. Ярмолинці). 



Дуже активно у напрямку правової освіти населення працюють клуби 

за інтересами, що діють при ЦРБ: «Юність і закон» та «Майданчик для 

дискусій» .  Наприклад, в рамках клубу «Юність і закон» протягом минулого 

року пройшли такі цікаві заходи:урок-застереження «СНІД – ворог 

непомітний, але смертельний»,година-застереження«Увага! Шахраї!», 

дискусійна година «Права та обов’язки молоді», година-застереження «Зроби 

свій вибір – життя з цигаркою чи без?»,зустріч з працівниками юридичної 

кольсультації «Моя професія - юрист». Досить цікавими заходами в рамках 

клубу «Майданчик для дискусій»відбулися: дискусійні качелі «За і проти 

виїзду молоді на навчання за кордон», дискусія «Кохання з фінансовим 

підтекстом», дискусійний діалог «Що таке патріотизм?», дискусійні 

дебати«Чи завжди вчитель правий?»,  диспут «Інтернет – користь чи 

суцільний негатив», тощо. 

ПрацівникамиЦБС проводиться активна соціокультурна робота з 

питань правового виховання.Проведення масових заходів спрямоване на 

підвищення правової культури населення району. Так, в  ЦРБ було проведено 

круглий стіл «Стабільність Конституції – стабільність держави», тренінг «Ми 

- європейці», правовий урок «Місцеве самоврядування – система 

народовладдя», тощо.  

У міській бібліотеці відбулася зустріч з дільничним інспектором «Вино 

творить провину», а в б/ф с. Ясенівка пройшов конкурс ерудитів з 

правознавства «Найрозумніший», б/ф с.Буйволівці провела вечірзапитаньта 

відповідей «Я – людина, і це мене до чогось зобов’язує?», б/ф с. Соколівка – 

бліц-турнір  «Ти і закон», гра-подорож «Закон захищає дитинство» тощо. 

Особливо ефективні Декади і Місячникиправової культури. 
  

 У напрямку виховання патріотизму та громадянства спільно з 

ветеранськими організаціями, школами, газетою «Вперед», відділом 

культури, територіальним центромЦРБ провела ряд заходів, зокрема: 

патріотичний урок «Герої Крут у памяті » (до Дня пам’яті Героїв Крут),  урок 

злуки «Соборна Україна – одна на всіх , як оберіг» (до 95-річчя дня 

Соборності), літературно-патріотични вечір «Крізь пекло Афганської війни» 

(до 25-річчя з дня виведення військ з республіки Афганістан), вечір скорботи 

«Не втихне біль Голодомору»(до Дня памяті жертв Голодомору в Україні) та 

ін.  

 Усі бібліотеки-філіали системи провели заходи з відзначення 

державних дат, таких як День Соборності України, День памяті героїв Крут, 

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, до Дня 

визволення України від фашистських загарбників.  

 Найбільш цікавими заходами з цього напрямку  відбулись: патріотична 

зустрічіз учасником ВВв, краєзнавцем П.Добрянським «Памятаймо минуле 

заради майбутнього», присвячений 70-річчю визволення Ярмолинеччини від 

німецько-фашистських загарбників відбувся у б/ф с. Сутківці, дискусійні 

гойдалки «Хто зупинить Путіна?», «Знов наше жито «градами» побито», 

«Коли особисто для мене почався Майдан» відбулися у міській бібліотеці, 

урок державності «Схід і Захід – це Україна», який відбувся у б/ф с. Пасічна, 



бесіда-реквієм «Небесна сотня – молоді серця, які загинули за краще 

майбуття» відбулася у б/ф с. Нове Село, тощо. 

 Усі бібліотеки включились у проведення заходів щодо відзначення 70-

річчя визволення України від фашистських загарбників.Досить змістовним 

виявиласьакція памяті «Крокуємо дорогами визволення», яка відбулась у б/ф 

с. Скаржинці, де бібліотекар провела перегляд книжкової виставки «Поки 

живемо, будем памятати», виступила вчитель історії Скаржинецької ЗОШ, 

присутні вирішили написати «Книгу памяті» свого села та вже зібрали деякі 

матеріали . 

  

На допомогу виробничій діяльності спільно з відділами РДА, центром 

зайнятості, селянськими господарствами, спілкою підприємців ЦРБ 

провеладискусійну годину «Державна підтримка малого бізнесу»(до дня 

підприємця,Інтернет-форум «Нові професії на ринку праці», тощо.  
У бібліотеках філіалах організовувались полички «Служба зайнятості - 

безробітному», «Нові книги – працівникам села», бесіди «Підприємець – 

професія сьогоднішнього дня», виставки робіт «Умілі руки». Майже всі 

бібліотеки району традиційно взяли участь в організації виставок до звіту 

району перед областю, яка відбулась у районному центрі. 

 

Питанню пропаганди природничо-наукових знань таекологічного 

виховання населення було приділено багато уваги. У всіх бібліотеках району 

були проведені заходи в рамках районної програми охоронни довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів: година екологічних 

роздумів «Доля рідної природи у моїх руках» в б/ф с. Правдівка, урок 

виживання «Якісний світ – вимоги часу» в б/ф с. Михайлівка, час цікавих 

повідомлень «Ліки навколо нас» в б/ф с. Нове Село. 

У ЦРБ також проведено  ряд заходів з даної тематики, зокрема 

Інтернет-дозвілля «Річки мого краю – краса і біль» (до Всесвітнього дня 

ресурсів), день генія  «Чарльз Дарвін – основопожник теорії» (до 205-річчя з 

дня народження), екологічний форум  «Екологія краю на перехресті 

думок»,спортивна година«У здоровому тілі – здоровий дух» (зустріч зі 

спортсменами Ярмолинеччини)тощо. 

Бібліотека – центр змістовного дозвілля 

Найбільш масовими та вдалими заходами з цього напряму 

соціокультурної діяльності у районній бібліотеці були: Різдвяні зустрічі ІV, 

де були представлені виставки майстринь О.Рисюк, Т.Граб та інші. 

літературний вечір «Перлина українського театру» (до 160-річчя з дня 

народження М.Заньковецької);мистецький вернісаж  «Великий художник 

І.Рєпін».Також при Ярмолинецькій ЦРБ діють клуби «Автограф», «Ідеї для 

творчості» та «Шаховий клуб». 
Не залишається поза увагою й популяризація сучасної української 

літератури. Працівники бібліотек організовують перегляди книг сучасних 

українських авторів, що надходять згідно Держвної програми. Зокрема, у б/ф 

с. Скаржинці проведено презентацію книги М. Матіос «Золота Даруся», 



щомісячно проводяться у б/ф с. Солобківці рекомендаційні години «Читай 

сучасну українську книгу» тощо. 

Краєзнавча діяльність 

Краєзнавча діяльність є одним з основних напрямків бібліотечної 

роботи по відродженню національної духовної культури, відновленю 

історичної памяті народу. Мета  бібліотечного краєзнавства зібрати, зберегти 

та надати користувачам документальні джерела та інформацію з історії та 

сучасного життя краю. 

Всього фонд краєзнавчої літератури складає по ЦБС9313екз. 

В 2014 році краєзнавчий фонд ЦБС поповнився на62екз.,з них78–

цінної літератури, не вибуло жодного примірника.  Видача краєзнавчої 

літературипо ЦБС –20560,у т. ч.ЦРБ -1666,  по селу – 17357прим. 

Усі бібліотеки ЦБС популяризують фонд краєзнавчої літератури  за 

допомогою змістовно оформлених книжково-ілюстрованих виставок про 

історію та сьогодення рідного краю «Славна ти земле Ярмолинецька», 

«Скарбниця талантів землі нашої» та ін.». Поповненню фонду краєзнавчого 

сектору сприяють тісні зв’язки з краєзнавцями та літераторами нашого краю, 

які постійно дарують бібліотеці свої книги. Тільки в минулому році 

бібліотеці було подаровано 13 книг з автографами авторів. Всі ці книги 

знаходяться на окремому стелажі, ведеться картотека «Книги з автографами 

авторів» - це фонд цінної літератури. 

На території району проживають представники різних народностей. Районна 

бібліотека започаткувала творчі зустрічі з товариствами національних 

меншин «Традиції та обряди національних меншин». Продовжується робота 

по збору матеріалів про старовинні культові споруди, які знаходяться чи 

знаходились на території нашого району, для другої частини довідника 

«Духовні храми Ярмолинеччини». 

          Краєзнавчий сектор за минулий рік видав  10 видів   друкованої 

продукції по краєзнавству: це і довідники, буклети до ювілейних дат, 

путівники, біобібліографічні покажчики. «Я України син», «Послідовник 

класичної драми», «Природа Ярмолинеччини», «Дивоцвіт народного 

майстра», «Гаптований світ Ніни Гончарук», «В.Сельський – видатний 

геофізик», «Пам`ятникиЯрмолинець» та ін.. 

 Широко популяризується краєзнавча робота бібліотеки й на 

новоствореному блозі «Автограф» (блог літературного клубу за 

інтересами)http://avtograf.wordpress.com. 

В ДБА районної бібліотеки по краєзнавству входить: систематична 

картотека статей, топографічна частина, фактографічна і картотека 

персоналій. В минулому році було влито нові рубрики: «90 років 

Ярмолинецькому району», «Народні обранці», «Клуби за інтересами», 

«Будинки-інтернати». 

З 2013 року краєзнавча картотека поповнена на1245 карток. 

Користувачам було надано 19 письмових і 513 усних  довідок по 

краєзнавству. 

У всіх бібліотеках-філіалах району ведуться краєзнавчі картотеки, 

тематичні папки по краєзнавству, оформлено книжкові виставки по історії 

http://avtograf.wordpress.com/


сіл, про їх видатних людей. Постійно поповнюються «Літописи села», 

«Історії бібліотек» новими матеріалами. Вся інформація про роботу бібліотек 

відносно краєзнавства висвітлюється на сторінках районних газет. 

У  2013 р. у ЦРБ створено власну краєзнавчу електронну базу даних і 

вже на даний час внесено  554 нових записів. 

Краєзнавча діяльність є одним з основних напрямків бібліотечної роботи по 

відродженню національної духовної культури, відновленню історичної 

пам`яті народу. Мета  бібліотечного краєзнавства зібрати, зберегти та надати 

користувачам документальні джерела та інформацію з історії та сучасного 

життя краю. 

          Поповненню фонду краєзнавчого сектору сприяють тісні зв’язки з 

краєзнавцями та літераторами нашого краю, які постійно дарують бібліотеці 

свої книги. Тільки в цьому році бібліотеці було подаровано 15 книг з 

автографами авторів. Всі ці книги знаходяться на окремому стелажі, ведеться 

картотека «Книги з автографами авторів» - це фонд цінної літератури. 

Бібліотека успішно працює з поетами, письменниками, митцями краю. 

Проводяться презентації нових книг П. Добрянського, В.Олійника, 

презентації нових альманахів «Медобори», де друкуються твори наших 

земляківта членів літературного клубу «Автограф». 

        Робота з громадою і на благо громади майже завжди пов’язана з 

краєзнавством. Тут можна згадати такі заходи, як «Різдвяні зустрічі», які 

проходять в районній бібліотеці вже четвертий рік поспіль за ініціативою 

відділу культури та працівників районної бібліотеки. 

Цікаво проходять в бібліотеці  творчі зустрічі з видатними людьми: «Вони 

прославили наш край», «Барви рідного краю». Еко-година  «Рідного краю 

живильна вода»,  віртуальна подорож «Вулиці нашого містечка» знайомить 

користувачів зі  старими  назвами  і історію вулиць, медіа-мандри «Силуети 

прадавніх епох» відкривають таємниці старовинних культових спорудв 

Сутківцях та Шарівці. 

        Велика увага в бібліотеці приділяється подіям Великої Вітчизняної 

війни. До 70-річчя визволення селища  була проведена година памяті 

«Пам'ять про них збережуть обеліски», до Дня Перемоги провели виставку-

огляд «Про що розкажуть старі світлини», на якій були розміщені фотографії 

воєнних років. Бібліотека часто проводить зустрічіз краєзнавцями району, 

так  в бібліотеці пройшов краєзнавчий урок «Хранителі пам`яті поколінь». 

Щоб краще пізнати архітектуру рідного краю в бібліотеці пройшов 

туристичний екскурс «Подорож у давнину», про історію сіл розкаже 

віртуальна експедиція «По пам’ятних місцях населених пунктів». Бібліотека 

провела загально районну акцію «Родові палаци та маєтки Ярмолинеччини». 

         На території району проживають представники різних народностей . 

Районна бібліотека започаткувала творчі зустрічі з товариствами 

національних меншин «Традиції та обряди національних меншин». 

Краєзнавчий сектор проводив роботу по збору матеріалів про культові 

споруди, які знаходяться на території нашого району, для другої частини 

довідника «Духовні храми Ярмолинеччини». 



          Краєзнавчий сектор за минулий рік видав  14 видів   друкованої 

продукції по краєзнавству: це і довідники, буклети до ювілейних дат, 

путівники, покажчики. «Визвольна весна Ярмолинеччини», до 70-річчя 

визволення району, «Майстер монументального розпису»,  до 65-річчя В. 

Марчука,«Художниця з радісною душею» до 140-річчя С. Левицької, «Родові 

палаци та маєтки», «Туристичні маршрути  Ярмолинеччини», «Маестро із 

Правдівки» до 90-річчя В. Атамана,  «Національні меншини на 

Ярмолинеччині» та інші.  Для бібліотекарів системи були видані методичні 

поради «Краєзнавча робота в бібліотеках-філіалах». 

       В ДБА по краєзнавству входить: систематична картотека статей, 

топографічна частина, фактографічна і картотека персоналій. В минулому 

році було влито нові рубрики: «70 років визволення Ярмолинець», 

«Волонтерський рух», «Екологія району», «Євромайдан», «Герої АТО», 

«Робота з ВПО». 

З 2013 року краєзнавча картотека поповняється електронними носіями.  За 

минулий рік було влито 2405 паперових карток, і 290 електронних  одиниць. 

Користувачам було надано 27 письмових і 712 усних  довідок по 

краєзнавству. 

Краєзнавчий сектор співпрацює зуправлінням економічного розвитку, 

торгівлі, інфраструктури та туризму, а також з краєзнавчим районним 

музеєм. 

 

Заходи з відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек 
30 вересня, у рамках відзначення Всеукраїнського Дня бібліотеки 

відбулася акція під девізом «Бібліотека – територія єдності», приурочена 

200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, яка відбулася біля пам’ятника 

великому Кобзареві. Дирекція ЦБС привітала усіх зі святом та згадали важку 

ситуацію на сході країни, де зруйновані приміщення книгозбірень, 

бібліотекарі залишились без роботи, а громада без центрів дозвілля та 

інформації.На заході зібралися шанувальники книги, місцеві поети та фахівці 

бібліотечної справи.Порадували присутніх своєю творчістю юні літератори, 

які в цей день читали свої твори присвячені Тарасу Шевченку. Усі присутні 

поклали квіти до підніжжя Кобзарю, а потім посадили дерево відродження – 

калину та прикрасили її патріотичними стічками.  

Напередодні  Всеукраїнського Дня бібліотек 28 вересня працівники 

бібліотек району організували акцію по збору коштів «Зігрій солдата», за які 

були  придбані зимові речі для бійців української армії. З цією метою було 

організовано благодійну ярмарку, а виречені кошти від якої було спрямовано 

до координаційного центру допомоги військовим Ярмолинеччини. Від 

продажу реалізованої продукції, виготовленої власноруч, бібліотекарі 

ортимали 4113 гривень. 

 

Робота з юнацтвом 
Загалом по ЦБС нараховується 1155 користувачів юнацтва, у т. ч. по 

селу – 749; книговидача складає 31761.У порівнянні з 2013 р. основні 



показники знизились, що пояснюється причинами: зменшення кількості 

населення юнаків і дівчат, низьким відсотком оновлення бібліотечних 

фондів, відсутністю належного рівня комп’ютеризації та доступу до мережі 

Інтернет-зв’язку в бібліотеках, незадовільним станом матеріально-технічної 

бази. 

Кафедра юнацтва, що діє при ЦРБпротягом 2014 

рокуобслужила365користувачів: учнівська, студентська та працююча молодь. 

Книговидача становить 15114екз.  

Кафедраюнацтва популяризує книги українських авторів. Молоді 

людини мають можливість задовольняти пізнавальні та професійні інтереси 

та запити за допомогою різноманітних джерел і численних відео – та 

аудіовізуальних каналів одержання інформації. Але ні кінофільми, ні теле – 

чи радіопередачі, ні дискотека не замінять спілкування з книгою.Проведено 

огляд «Довідкова література на допомогу старшокласникам».  

Вже традиційно в нашій бібліотеці оформлюється виставка на 

допомогу професійній освіті юнацтва «Тобі - абітурієнте», де зібрано 

матеріали про навчальні заклади міста та області. Юнацькою кафедрою 

видано вже 4 випуск посібника «Абітурієнт - 2014».  

З метою популяризації літератури оформлено книжкові виставки 

«Тобі, абітурієнте», «Молодь і СНІД: серйозний погляд», «Шкідливі звички – 

шлях у безодню», «Книги-ювіляри 2014», книжкові полички «Економіка і 

людина», «Держава і право», «Сім’я і здоров’я», «Світ техніки», «Молодим 

господиням», «У сім’ї росте дитина». 

Постійно проводились екскурсії в бібліотеку під час яких учнівська та 

студентська молодь знайомилась з творами вітчизняної та світової 

літератури, а по закінченні яких роздавались експрес-повідомлення про нові 

надходження в бібліотеку.  

У відділі абонементу запроваджено плакатну форму опитування. 

Відвідувачі залишають свої відгуки про книги, які їм найбільше сподобались, 

рекомендують їх прочитати іншим, а також залишають свої побажання щодо 

бібліотеки в майбутньому.  

Протягом року проводились консультації з читачамипід час видачі 

літератури щодо правил користування бібліотекою.  

Проводились ряд акцій: «З миру по книзі – бібліотеці фонд», 

«Пробачення боржникам». 

Продовжує діяти акція «Живий буккросинг» (активний обмін 

книжками серед книголюбів). 

Цікаво та змістовно проводиться робота й у молодіжних клубах за 

інтересами, що працюють при бібліотеках -філіалах: «Орієнтир» (Вербка 

Мурована), «Правова абетка» (Виноградівка), «Патріот» (Соснівка), «Школа 

толерантності» (Ясенівка), «Козачата» (ст. Ярмолинці). 

При юнацькій кафедрі центральної районної бібліотеки діє клуб за 

інтересами «Юність і закон».Даний клуб покликаний здійснювати виховний 

процес шляхом залучення підлітків, молоді у різні види діяльності на 

соціалізацію молодої людини. Соціальна допомога та послуги дітям, 

підліткам, молоді та різним категоріям сімей надаються спеціалістами з 



соціальної роботи, соціальними педагогами, психологами, юристами та 

іншими фахівцями, які мають відповідну освіту. Засідання клубу проходять у 

формі лекцій, бесід, художніх та спортивних занять, творчих вечорів, 

дискусій, зустрічей з цікавими людьми. В рамках клубу «Юність і закон» 

пройшли досить цікаві заходи: шок-урок «СНІД – ворог непомітний, але 

смертельний», вечір запитань і віповідей «Правові проблеми молоді», зустріч 

з дільничним інспектором «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

Досить цікавимизаходамив рамках клубу «Майданчик для дискусій»за 

участі молоді відбулися:  відверта розмова «Гомосексуаліз. Норма чи 

збочення», ток-диспут «Вчитись даром – даром вчитись», брейн-ринг 

«Громадськийшлюб. Законнийшлюб: щосильніше?», тренінг«Кохання з 

фінансовим підтекстом», тощо. 

Вже традиційно щороку наша ЦБС проводить заходи спрямовані на 

виховання толерантності серед юнацтва та молоді.Саме тому у бібліотеках 

районуз 17 по 21 листопада  пройшов Тиждень доброти та ввічливості 

«Толерантність – шлях до миру» (присвячений Всесвітньому дню привітань, 

доброти та дню толерантності). 

До цього заходу бібліотекарі розробляли стінгазети, випускали 

буклети. Учнів  залучали до розмов про складні відносини між людьми. Вони 

піднімали такі питання: «Що таке толерантність?», «Чи завжди ми в житті 

толерантні до інших людей?», «Хто така толерантна людина?» та інші. Є 

надія, що такі заходи допоможуть дітям зрозуміти, що тільки повага один до 

одного, взаєморозуміння, терпимість, дотримання рівноправності врятує світ.  

 

 

 

 

 

Реклама бібліотек. Звіти перед громадою. 
Протягом року робота бібліотек району висвітлювалась на сторінках 

місцевих ЗМІ, було опубліковано 94публікації на сторінках газет «Вперед», 

«Шкільний світ», «Подільські вісті». Постійно оновлюється інформація про 

роботу книгозбірень на інформаційних кутках бібліотеки, що розміщені в 

сільських та районній радах.  

Центральна районна бібліотека постійно рекламує свою діяльність, 

випускаючи різноманітну рекламну продукцію: флаєри, буклети, емблеми, 

пам’ятки, оголошення про масові заходи.  

Одним із основних напрямів роботи бібліотек є звіт перед громадою. 

Щорічно директор ЦБС звітує про проведену роботу перед місцевою владою 

на сесії районної ради, випускається та розповсюджується друкований звіт, 

який коротко містить основну інформацію про проведену роботу.  

Бібліотеки-філіали с. Правдівка, Соколівка, Солобківці, Косогірка, 

Антонівці  звітували про роботу за 2014 р. на сесіях сільських рад. 

 

Матеріальна база 



Протягом 2014 р. зроблено поточні ремонти у бібліотеках с. 

Антонівці  - фарбування підлоги, 200 грн., Боднарівка– віконні відкоси на 

суму 1082 грн, Пасічна – ремонт опалення - 400 грн., Правдівка – заміна 

вікон 14900 грн., Скаржинці – ремонт опалення, 8000 грн., міська бібліотека 

– ремонт ганку, 250 грн.  

Загалом по ЦБС на ремонти використано коштів – 24832 грн., з них: 

16582 грн. – спонсорські, 8250 грн. – бюджетні.Потребують поточного 

ремонту бібліотека с. Баранівка. 

Всього по ЦБС опалюються 33 бібліотеки, з них мають пічне опалення 

6, газове 6, електро 3, каміни – 18. Не опалюються стаціонарно 22 бібліотеки, 

з них через несправність систем, грубок 17, нестача коштів – 5. 

Телефонізована лише центральна районна бібліотека. 

Придбано у 2014 році 1 біндер (ЦРБ, спонсорські кошти), 3 

електроконвектори (РДБ, спонсорські кошти), 1 ПК (Баламутівка, 

спонсорські кошти), 1 електроконвектор (Боднарівка, спонсорські кошти), 1 

ПК(с. Виноградівка, придбано за рахунок бюджету), 1 електроконвектор 

(Глушківці, платні послуги), 1 ноутбук та 1 принтер (Жилинці за рахунок 

бюджетних коштів), 1 електроконвектор (Кадиївкаспонсорські кошти), 1 

електроконвектор (Коритна, спонсорські кошти), 1 стіл (Корначівка, 

спонсорські кошти), 1 ПК (Косогірка,спонсорські кошти ), 1 

електроконвектор (Монастирок,спонсорські кошти), 2 вогнегасники, 1 

пилосос (Пасічна, за рахунок бюджету), 1 ноутбук, 1 принтер (Правдівка, за 

рахунок бюджету), 1 конвектор, 1 вогнегасник (Скаржинці,спонсорські 

кошти), 1 принтер, книги та меблі (Солобківці, за рахунок бюджету), 1 

електроконвектор та книги (Тарасівка, за рахунок бюджету), 1 ПК (Шарівка, 

спонсорські кошти), 1 ПК(спонсорські кошти) та електроковектор (Ясенівка, 

за рахунок бюджету) та будматеріали (Сутківці,спонсорські кошти). Загалом 

по ЦБС придбано бібліотечної техніки, обладнання та облаштування 

інтер’єру по ЦБС на суму58714 грн., з них за рахунок бюджетів –21910 

грн,спонсорські–36105 грн.,платні – 699 грн. 

Загалом бібліотеками району в 2014 році було надано платних 

послуг на суму18487 грн., з них ЦРБ – 1108 грн., РДБ – 485 грн., міська б-ка 

– 600 грн., сільські бібліотеки – 17085 грн. У т. ч. за видами (по ЦБС): оренда 

приміщень 2251 грн., комп’ютерні послуги 1567 грн., видача довідок 15340 

грн., макулатура 120 грн.  

Використано платних послуг: на придбання та ремонти 1813грн., 

інші кошти затримані на передплату періодичних видань. 

Додаток 1 

 

Районний огляд-конкурс  «Вінок Кобзареві» 
Протягом лютого-вересня 2014 р. пройшов районний огляд-конкурс на 

кращу організацію роботи бібліотек з популяризації творчості Т.Г.Шевченка, 

що проводили всі бібліотеки-філіали району, який присвячений 200-річчю з 

дня народження українського поета. Мета цих заходів –популяризація 

української літератури, зокрема творчості українського поета Т.Г.Шевченка.  



33 сільськихта 1 міська бібліотека району взяли участь у цьому 

конкурсі. У 28-ми з них на заходах були присутні представники районної 

бібліотеки. Майже всі заходи пройшли в урочистих обстановках, з великою 

глядацькою аудиторією.  

Найбільш масовими та змістовними заходами у рамках конкурсу 

були: літературно-мистецьке свято «В сімї вольній, новій»(с. Соколівка), 

літературно-музична композиція «Кобзарю, знов до тебе я приходжу» (с. 

Москалівка),  літературно-музична година «Нам треба голосу Тараса, щоб 

була правда між людьми» (с. Вербка), літературне свято «Слухайте голос 

безсмертний Тараса» (с. Проскурівка). 

З різних причин не взяли участі у огляді-конкурсі б/ф с. 

Іванківці.Бібліотека с.Коритна проводила захід спільно з б/ф с. Москалівка. 

Оцінювання огляду-конкурсу проводилось за такими критеріями: 

- кількість задіяних учасників заходу 

- аудиторія (масовість заходу) 

- оформлення: наповнення  та креативність виставки, оформлення сцени 

чи кімнати, де відбудеться захід 

- музичний супровід 

- використання інформаційних технологій  

-  інновації (нові, цікаві форми роботи) 

- загальна підготовка 

- піар – компанія з популяризації творчості Шевченка (афіші, 

оголошення, рекламна та видавнича продукція) 

- публікації в ЗМІ про проведені заходи 

- загальна кількість проведених заходів протягом року. 

У результаті проведеної роботи журі конкурсу підбило підсумки та 

оголосили кінцеві бали.  

Отже, по кількості балів переможцем конкурсу стала б/ф с. Москалівка 

– 40 балів(зав. бібліотекою Вінник В.М.), по 32 бали, тобто ІІ місце посіли 

б/ф с. Вербка, по 31 балу і відповідно ІІІ місце розділили б/ф сіл Проскурівка 

та Соколівк 



Таблиця 1. Тарифікаційний список працівників Ярмолинецької ЦБС станом на  

01.01.2015 року 
 

№
  
 з

/п
 

 

 

Населенний 

пункт 

 

 

Прізвище, імя, по-батькові 

 

 

Посада 

Середні показники за 

три  останні роки 

О
св

іт
а 

С
та

ж
 р

о
б

о
ти

 

Т
ар

и
ф

.р
о
зр

я
д

 

Н
ад

б
ав

к
а 

за
 с

та
ж

 %
 

Т
ар

и
ф

н
а 

ст
ав

к
а 

Примітки 

(що закінчили, де 

навчається, сумісник 

та ін.) Користув

ачі 

Книговида

ча 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 Антонівці Цибульська Ольга Іванівна 
зав б/к 502 10036 

б/

в 

5 12 10 1,0 Кам-Под. уч к-ри. (кл. 

сп.) 

2.  Баламутівка Груник Олена Дмитрівна бібліотекар 476 9643 в - 8 - 0,5 Хм. нац. університет 

3.  Баранівка Залецька Євгена 

Михайлівна 

бібліотекар 
238 2709 

б/

в 

10 8 10 0,75 Хм. кооп. тех. (сум) 

4.  Боднарівка Баран Галина Василівна бібліотекар 
253 4968 

б/

в 

2 8 - 0,5 Хм. пед. училище 

5.  Буйволівці Дурняк Оксана Вікторівна бібліотекар 
401 8128 

б/

в 

5 8 10 1,0 Хм. обл. навч. 

комбінат 

6.  Вербка Швець Лідія Йосипівна бібліотекар 

І к 
291 6135 

б/

в 

24 9 30 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

7.  Вербка-Мурована Щербій Микола 

Володимир. 

бібліотекар 
249 5724 

в 4 8 - 1,0 Кам-Под. пед. інститу 

8.  Виноградівка Мельник Віктор 

Михайлович 

бібліотекар 
403 8097 

б/

в 

7 8 10 1,0 Нов.-Уш. с/г технікум 

9.  Волудринці Пастушенко Марина 

Олексіївна 

бібліотекар 
255 4973 

в 5 8 10 0,5 НАКККіМ (сум) 

10.  Глушківці Тиж Алла Юхимівна зав б/ф 
602 11802 

б/

в 

35 12 30 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

11.  Жилинці Синіцька Наталія 

Дмитрівна 

зав б/ф 
602 12121 

б/

в 

15 12 20 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

12.  Іванківці Матвєєв Віктор бібліотекар 251 5002 б/ - 8  0,5 Нов.-Уш. технікум 



Степанович в 

13.  Кадиївка Чайка Алла Михайлівна зав б/ф 472 9568 в 19 12 20 1,0 НАКККіМ 

14.  Коритна Заремба Марія Мілентіївна бібліотекар 

І к 
250 5023 

б/

в 

35 9 30 0,75 Кам-Под. уч к-ри. 

15.  Корначівка Бичок Майя 

Володимирівна 

бібліотекар 
247 5228 

б/

в 

7 8 10 0,5 Тех. харч. пром. (сум) 

16.  Косогірка Боднар Марія Михайлівна бібліотекар 

І к 
350 7258 

б/

в 

8 9 10 1,0 Перм. пед. уч. 

17.  Михайлівка Зупанець Антоніна 

Іванівна 

зав б/ф 
601 11941 

б/

в 

30 12 30 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

18.  Монастирок Бондар Юрій Петрович бібліотекар 
299 4914 

б/

в 

2 8 - 1,0 Бесідський радгосп-

техн. 

19.  Москалівка Вінник Валентина 

Миколаївна 

зав б/ф 
491 8795 

б/

в 

8 12 10 0,75 Кам-Под. уч к-ри. 

20.  Нове Село Жибутовська Любов 

Анатол. 

зав б/ф 
601 12317 

б/

в 

27 12 30 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

21.  Пасічна Люховець Віктор 

Володимир. 

бібліот. І 

кат 
366 7053 

б/

в 

9 9 10 1,0 ХТІБО 

22.  Правдівка Іваниця Валентина 

Кіндратівна 

зав б/ф 
602 12887 

в 31 12 30 1,0 Жит с/г ін-т. 

23.  Проскурівка Широкорадюк Марія 

Микол. 

зав б/ф 
501 9569 

б/

в 

39 12 30 0,5 Кам-Под. уч к-ри. 

24.  Савинці Герасимова Світлана 

Степан. 

зав б/ф 
501 9828 

б/

в 

27 9 30 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

25.  Скаржниці  Вовна Лідія Василівна бібліотекар 
461 8450 

в 2 8 - 1,0 Кам-Под. пед. 

інститут 

26.  
Соколівка 

Андрущак Ганна Іванівна зав б/ф 
759 15181 

б/

в 

39 12 30 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

27.  
Солобківці 

Ковбасіста Нінель 

Юліанівна 

зав б/ф 
726 14761 

б/

в 

37 12 30 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 



 

28.  Соснівка Залуцька Наталія 

Анатоліївна 

бібліотекар 
317 6430 

се

р 

25 8 30 1,0 Северодон. ПТУ 

29.  Стріхівці Ліснича Марія Вікторівна зав б/ф 
507 10028 

б/

в 

11 12 10 1,0 Шепет. с/г тех. 

30.  Сутківці Білик Іванна Іванівна зав б/ф 702 14125 в 5 12 10 1,0 НАКККіМ 

31.  Тарасівка Ковтун Марія Антонівна бібліотекар 

І к 
245 5080 

б/

в 

35 9 30 0,5 Кам-Под. уч к-ри. 

32.  Томашівка Чаплій Олена Петрівна бібліотекар  
480 9906 

в 3 8 - 1,0 Хм. економ. 

університет 

33.  
Шарівка 

Борбуцька Наталія 

Володимир. 

зав б/ф 
719 14382 

в 1 12 - 1,0 Кам-Под. держ. 

універ. 

34.  Ясенівка Огороднік Оксана 

Михайлівна 

зав б/ф 
503 10056 

б/

в 

7 12 10 1,0 Кам-Под. уч к-ри. 

35.  Міська бібліотека Гуменюк Катерина 

Петрівна 

Завідуюча 
593 12175 

в 32 12  0,5 Київ. держ ін-т к-ри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Центральна районна бібліотека 
№ 

п/п 

 

Відділ П.І.П. 

 

 

Посада 

Середні показники за 2014 рік 

 

освіта 

 

Стаж 

роботи 

 

Дата 

народження 

 

ставка 

 

  Гриб Марина 

Анатоліївна 

Директор 

ЦБС 

 
в 35 

18. 06. 1958 
1,0 

1.  

Методичний 

Слободян Олена 

Леонідівна 
Методист 

34 виїздів, 10 семінарів,  

5 метод. листів, 8 метод. посібників, 3 

соц. дослідження, 6 видав. продукції 

в 10 

20.13.1975 

1,0 

2.  
Москаленко Валентина 

Миколаївна 

Провідний 

бібліограф-

краєзнавець 

Вид. прод 26, інф. сп. 36, ЦРІ, краєзнавч. 

сектор, інформацій 154, електронна 

картотека 290 зап., виїздів 4 

в 35 

21. 02. 1954  

1,0 

3.  

ВУФКФіК 

Гриб Леся Михайлівна 
Провідний 

редактор 

Надходження 2,0 тис., ел. каталог 1526 

назв, створення каталог. карток 8,0 тис., 

МБА 250, виїздів 11,  

в 5 

20. 11. 1981 

1,0 

4.  
Денисюк Світлана 

Олегівна 
редактор 

Вибуття 9,8 тис., ведення та редакція 

облікового каталогу, переоблік 5,0 тис. 

книг 

в 4 

23.02.198 

1,0 

5.  

Обслуговування 

Бабій Роза Степанівна 
Провідний 

бібліотекар 

Обслуговування 1506 користувачів чит. 

залу, координатор ППДІ 

книговид. – 30440,  

в 36 

 

30. 11. 1958 1,0 

6.  Курятник Людмила 

Миколаївна 
Бібліотекар 

І категорії 

читачів – 1501, книговидача – 29872 

кн. виставки – 22, масові заходи – 119 б/в 27 

 

23. 03. 1969 

 

1,0 

7.  

Техперсонал 

Посвистак Антон 

Броніславович 
Інженер КС 

Ведення сайту, тех. підтримка мережі, 

комп. техніки, видав. продукція  
в 9 

14. 01. 1986 
1,0 

8.  Іжевський Володимир 

Павлович 

Художник-

оформлювач 

Обслуговування ЦРБ, РДБ, ремонт 

інвентаря,  
б/в 14 

17. 03. 1951 
1,0 

9.  Західник Жанна 

Григорівна 

Пр. сл. 

прим. 
Обслуговування 500 кв. м., клумби сер. 9 

19. 05. 1956 
1,0 

 

 



1.2  Районна  бібліотека для дітей 
 

1.  Черевуля Алла 

Леонідівна 

Заст. 

директор 

масові заходи – 89, виїздів – 31, ел. 

каталог, ведення сайту 
б/в 18 

22. 06. 1967 
1,0 

2  Обслуговув. 1-4 

кл 

Слободян Алла 

Борисівна 

Пров. бібл. Читачів – 850, книгов. - 18200 
в 28 

05. 05. 1970 
1,0 

3  Обслуговув. 5-9 

кл 

Волошина Наталія 

Олексіївна 

Пров. бібл. Читачів – 854, книгов. - 18207 
в 26 

18. 02. 1970 
1,0 

4  Техперсонал  Сивець Галина 

Олексіївна 

Пр. сл. 

прим. 

Обслуговування 320 кв. м 
с 7 

01. 02. 1964 
0,75 

 

Таблиця 2. Матеріально-технічна база 
 

 
Нас. пункт 

 
 

Характеристика приміщень Зроблено ремонти у 2014 р. на суму 
(грн.) 

Придбання за 2014 р. (тис. 
грн.) 

 

Заг. 
площа 

 
 

Потребує 
ремонту 

опалення Платн. 
послуг 

 

Бюджет
ні кошти 

 

Позабюдж
етні 

 
 

Платні  
пос. 

 

Бюджет
ні кошти 

 
 

Позабюд
жетні 

 
 

На що використано 
 
 
 

Гази
фіков

ане 

Пічн
е 
 
 

Не 
має 

 
 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 

Антонівці  59 - + (ел. 
конв.) 

    200    Фарбування підлоги 

Баламутівка 162 -   +      2500 1 ПК 

Баранівка 48 +  +         

Боднарівка 60 - +(ел.)     1082   1000 Віконні відкоси 
електроконвектор 

Буйволівці 150 -           

Вербка 80 -  +         



Вербка-мур. 50 -   +        

Виноградівка 40 - +       2500  ПК 

Волудринці 58 -  +         

Глушківці 70 - +(ел)      699  2500 ПК, електроконвектор 

Жилинці 32 + +       6498  Ноутбук, принтер 

Іванківці 43 -  +         

Кадиївка 92 - +        1000 електроконвектор 

Коритна  102 - +(ел)        800 електроконвектор 

Корначівка  48 -   +      1200 стіл 

Косогірка 60 +  +       2500 ПК 

Михайлівка  177 -   +        

Монастирок 43 -  +       800 електроконвектор 

Москалівка 350 -   +        

Нове Село 20 -   +        

Пасічна 65 -   +   400  1000  Ремонт опалення, 
вогнегасник, пилосос 

Правдівка 145 -   +   1490  6353  Заміна вікон, ноутбук, 
принтер 

Проскурівка 147 -   +        

Савинці 72 -   +        

Скаржинці 29 + +(ел)    8000   1200  Ремонт опалення, 
вогнегасник, конвектор 

Соколівка 77 - +          

Солобківці 80 - +(ел. 
конв) 

      11704  Принтер, книги, меблі 



Соснівка 33 -  +    1700    Ремонт даху 

Стріхівці 102 -   +     2000  Книги  

Сутківці 165 - +(ел. 
конв.) 

 +      3550 будматеріали 

Тарасівка 66 - +(ел)       3885  Книги, електроконвектор 

Томашівка 41 -   +        

Шарівка 200 -   +      2500 ПК 

Ясенівка 192 -   +   1000   2500 ПК 

Всього по 

селу 
3158 4 12 7 15  8000 16582 699 36105 20850  

Міська 45 - +    250     Ремонт ганку 

ЦРБ 500 - +        560 Біндер  

РДБ 150 - +        3560 2 стелажі, 3 електроконвектори 

Всього по 

ЦБС 
3853 4 9 8 20  8250 16582 699 36105 24970  

 



 

Таблиця 3. 

Порівняльний аналіз основних показників діяльності бібліотек Ярмолинецької ЦБС за 

2013 – 2014 рр. 
 

 
Нас. пункт 

Населен
ня  

на 1.01. 
2014 р. 

Населен
ня  

на 1.01. 
2014 р. 

 

Кількість читачів Книговидача Відвідування 

 
2013 

 
2014 

 
«+ -» 

 
2013 

 
2014 

 
«+ -» 

 
2013 

 
2014 

 
«+ -» 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Антонівці 705 726 501 502 -1 10005 10138 +133 3772 3789 +17 

Баламутівка 911 904 450 523 +73 9254 10021 +767 3200 2919 -281 

Баранівка 288 292 253 204 -49 5206 4244 -962 2146 2024 -122 

Боднарівка 329 325 252 255 +3 5062 4839 -223 1727 2011 +284 

Буйволівці 491 487 400 401 +1 8086 8035 -51 2843 2832 -5 

Вербка 360 343 301 271 -30 6455 5844 -611 2438 2036 -402 

Вербка-мур. 420 405 250 268 +18 5408 6029 +574 1750 2052 +302 

Виноградівка 650 504 403 404 +1 8068 8190 +122 3038 2980 -58 

Волудринці 309 309 250 245 -5 5074 5135 +61 1702 1565 -137 

Глушківці 1270 1021 601 602 +1 12374 12037 -337 4551 4187 -364 

Жилинці 835 853 602 603 +1 12055 12050 -5 4320 4202 -118 

Іванківці 339 288 251 250 -1 5002 4998 -4 1534 1805 +271 

Кадиївка 650 655 464 451 -13 9533 9137 -396 3994 3634 -360 

Коритна 344 337 251 249 -3 5400 4268 -1132 1830 1626 --204 

Корначівка 344 338 256 224 -32 5864 4839 -1025 1865 2078 +213 

Косогірка 441 432 350 350  7200 7200  2450 2450  



Михайлівка 1062 1062 601 602 +1 11725 12005 +280 4298 4427 +129 

Монастирок 502 474 300 300  6000 6000  1909 2032 +123 

Москалівка 597 718 501 502 +1 9716 9225 -491 3535 3609 +74 

Нове Село 676 670 677 523 -154 13559 11388 -2171 4907 4242 -665 

Пасічна 464 541 350 349 -1 6932 6228 -704 2157 1911 -246 

Правдівка 1062 1056 601 602 +1 12882 12956 +74 4472 4470 -2 

Проскурівка 686 686 502 500 -2 9552 9134 -418 3898 3985 +87 

Савинці 571 614 500 500  9491 9944 +453 2855 3074 +219 

Скаржинці 931 931 500 501 +1 9954 10150 +196 3858 3042 -816 

Соколівка 1655 1560 749 745 -4 14981 14881 -100 5102 5246 +144 

Солобківці 2106 2033 724 742 +18 15033 15146 +113 5933 5096 -837 

Соснівка 424 436 321 321  6416 6404 -12 2307 2242 -65 

Стріхівці 660 642 506 506  10021 10049 +28 3600 3529 -71 

Сутківці 1059 867 700 707 +7 14150 14215 +65 4630 4847 +217 

Тарасівка 310 307 250 233 -17 5020 4924 -96 1925 1661 -264 

Томашівка 756 760 480 477 -3 9836 9725 -111 3322 3334 -12 

Шарівка 842 1044 706 651 -55 14117 13030 -1087 4822 4568 -254 

Ясенівка 696 672 504 501 -3 10032 10067 -35 3525 3505 -20 

Всього по 34-х  
 15307 15068 -239 309463 302475 -6988 110215 107010 -3205 

ЦРБ  
7014  

3003 3007 +4 61152 60312 -840 21004 21064 +60 

РДБ 1900 1904 +3 36687 36407 -280 19253 19197 -56 

Міська 1559 1361 611 593 -18 12104 12175 +71 4974 4479 -495 

Всього по ЦБС   20821 20572 -249 419406 411369 -8037 155446 151750 -3696 

 

 

 



Таблиця 4. Бібліотечний фонд 
 

Нас. пункт  
 

Було на 
 1. 01. 
2013 

Надійшло за 2013 р. 
 

Вибуло за 2013 р. Є на  
1. 01. 2014 р. 

 
 

Всього 

У тому числі   
 

Всього 

У тому  числі  
 

Всього 

У тому  числі 

 
Книг 

пер. 
вид. 

Ел. Укр.. 
мовою 

 
Книг 

пер. 
вид. 

Ел. Укр.. 
мовою 

 
Книг 

пер. 
вид. 

ауд Укр.. 
мовою 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Антонівці 12343 
56 50 4 2 43 10  10  

10 12389 12346 41 2 8203 
Баламутівка 17572 

53 40 11 2 24 867 865 2 
 

499 16758 16661 95 2 9005 
Баранівка 9028 

36 26 10  35 7  7  
7 9057 8990 67  6357 

Боднарівка 12948 
52 34 18  47      13000 12929 71  7372 

Буйволівці 7200 
50 26 24  48 10  10  

10 7240 7156 84  4861 
Вербка 9537 

43 30 12 1 37 14  14  
14 9566 9471 94 1 5873 

Вербка-мур. 9125 
33 27 4 2 27 4  4  

4 9154 9119 33 2 4609 
Виноградівка 11959 69 32 36 1 57 423 406 17  196 11605 11429 174 2 5947 
Волудринці 6149 

35 32 1 2 20      6184 6125 57 2 4294 
Глушківці 11579 

27 27   25      11606 11518 88  7161 
Жилинці 13465 

157 48 107 2 148 17  17  
17 13605 13331 272 2 8683 

Іванківці 6429 38 21 15 2 35 33 6 27  31 6434 6388 44 2 3018 
Кадиївка 8691 79 75 3 1 52 45 22 23  38 8725 8588 135 2 6118 
Коритна  6420 

56 43 12 1 46 1  1  
1 6475 6394 78 1 3961 

Корначівка  5252 
24 20 4  24 1  1  

1 5275 5257 18  3506 
Косогірка 5962 

513 512  1 22 8  8  
8 6467 6359 116 2 2966 

Михайлівка  17392 
98 98   70 20 20   

12 17470 17341 129  8326 
Монастирок 8614 90 70 19 1 79 23 5 18  23 8681 8568 112 1 5872 
Москалівка 7299 

41 27 12 2 35 7  7  
7 7333 7236 95 2 2493 

Нове Село 7045 
98 35 61 2 85 10  10  

10 7133 6956 175 2 4205 
Пасічна 11283 

33 20 13  31 20  20  
20 11296 11182 113 1 9461 

Правдівка 16716 
75 29 44 2 68 18  18  

18 16773 16422 348 3 9329 
Проскурівка 9315 

33 29 4  29 10  10  
10 9338 9221 117  4800 



Савинці 9205 
54 32 22  50      9259 9135 124  6229 

Скаржинці 5486 
71 62 8 1 54 1  1  

1 5556 5541 14 1 3050 
Соколівка 11187 105 59 44 2 74 33 10 23  28 11259 11028 228 3 5277 
Солобківці 20332 92 48 42 2 57 20 6 14  18 20404 20186 212 2 9845 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Соснівка 8174 
44 34 9 1 30 8  8  

8 8210 8112 97 1 4342 
Стріхівці 11095 

81 49 31 1 63 4  4  
4 11172 11045 121 2 6448 

Сутківці 13379 
111 44 64 3 92 20  20  

20 13470 13266 201 3 6649 
Тарасівка 6730 

50 35 15  40 15  15  
15 6765 6640 125  4710 

Томашівка 10132 
52 41 10 1 27 2  2  

2 10182 10143 38 1 6771 
Шарівка 12024 122 83 38 1 95 30 7 23  23 12116 11977 138 1 7108 
Ясенівка 12969 92 60 30 2 81 34 27 7  26 13027 12888 136 3 5639 

Всього по селу 352036 2663 1898 727 38 1750 1715 1374 341  1081 352984 348948 3990 46 202488 
ЦРБ 48615 

574 568  6 338 1875 1750 111 
14 

984 
47314 46114 1180 20 23691 

РДБ 19233 

156 156   101 85 22 63 
 

61 19304 18337 964 3 16550 

Міська 5285 

134 114 18 2 70 43 9 34 
 

40 5376 5158 215 3 2589 

Всього по ЦБС 425169 3527 2736 745 46 2259 3718 3155 549 14 2166 424978 418557 6349 72 245318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5. Розподіл фонду, що надійшов протягом 2014 р. за джерелами надходжень 
 
 
 
 
 

Нас. пункт 

 
 

Всьог
о 
 

 

Надійшло книг та електронних видань за 2014 рік 
 

 

Підписка періодики  
на 2014 рік 

 
книг  

 ел. 
вида

нь 

 
 

На суму, 
грн. 

 

За джерелами надходжень 

В
с
ь
о

г
о

, 
н

а
з
в

 

 

Н
а

 с
у
м

у
 

 

За кошти 

ОУНБ, рай. обм. 
фонд 

 
ДП 

Кн. магазин Взамін 
загубл./поповн. 

нестачі 

Подарунко 
ві 

 

б
ю

д
ж

е
т
 

 

с
п

о
н

с
о

р
 

с
ь
к

і 

п
л

а
т
н

і 

 

Екз. На 
суму 

Ек
з. 

На 
суму 

Ек
з. 

На 
сум 

Екз. На 
суму 

Екз. На 
суму 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Антонівці 49 45  922,82   8 387,04   

9 179,27 

15 166,51 4 399,6  +  13(поп. 
нест) 

190,00 

Баламутівка 45 17  535,79   7 380,23   
4(поп. 
нест) 

104,00 6 51,56      

Баранівка 69 48 1 684,76   7 305,01   
17(поп. 
нест) 

277,00 25 102,75 4 555,30 555,30   

Боднарівка 21 21  519,95   7 385,50     14 134,45      

Буйволівці 69 34  630,98   7 379,85     27 251,13      

Вербка 50 42  1052,38 1 23,00 8 458,98   
17(поп. 
нест) 

369,00 16 201,40      

Вербка-Мур. 26 19  391,10   7 275,95     12 115,15 3 175,05  +  

Виноградівка 57 34  484,63   7 277,67     27 206,96 6 287,70  234,70 53,00 

Волудринці 26 26  747,50   7 390,38     19 357,12      

Глушківці 55 23  576,79   7 348,70   3 93,00 13 135,09      

Жилинці 108 23  606,95   8 438,24     15 168,71      

Іванківці 36 14  426,30 1 24,00 6 324,15   
5(поп. 
нест) 

54,00 2 24,15      

Кадиївка 31 26 1 737,96 1 23,00 9 421,50     17 293,46      

Коритна 48 31  841,28   7 318,51     24 522,77      

Корначівка 28 22  460,45   7 310,30     15 150,15 3 260,40   260,40 

Косогірка 65 45  1199,76 1 23,00 9 454,36     35 722,40      

Михайлівка 105 36  593,50 1 40,00 7 394,95     28 158,55      



Монастирок 46 36  618,59 1 22,00 9 458,89     26 137,70      

Москалівка 71 54  1157,18   8 398,68   10 146,00 36 612,50      

Нове Село 106 79  1404,30 1 62,79 9 489,06   
12(поп. 
нест) 

304,50 57 547,95      

Пасічна 52 36  670,42   8 424,83     28 245,59      

Правдівка 48 24  668,09 1 18,00 10 463,89     13 186,20      

Проскурівка 66 53 1 1268,07   8 412,42   
30(поп. 
нест) 

536,50 16 319,15 3 260,40   260,40 

Савинці 46 22  517,92 2 59,51 8 323,60     14 194,32      

Скаржинці 112 35 1 793,68   9 356,78   7 180,0 18 197,39      

Соколівка 54 24  843,45 1 23,00 9 570,19     14 250,26      

Солобківці 191 82 1 2827,86 3 109,00 10 450,70 56 1972   14 296,16      

Соснівка 77 39  972,27 2 42,51 11 535,54   7 138,50 19 255,72      

Стріхівці 155 131  3014,41 2 63,00 9 350,25 81 2000 
28(поп. 
нест) 

413,01 11 188,15      

Сутківці 115 103 2 2611,55 3 79,20 9 395,84   

5 43,00 

74 1716,51      14(поп. 
нест) 

377,00 

Тарасівка 128 102  3982,44   7 294,01 70 2885 6 122,00 19 681,43      

Томашівка 35 27  773,96   9 410,35     18 363,61      

Шарівка 85 40  1345,10 2 67,50 9 484,33     29 793,27      

Ясенівка 60 30  752,71 2 55,13 9 371,93     19 325,65      

Всього по 
селу 

2335 1423 7 35634,90 25 734,64 276 
13442,

61 
207 6857 

47 901,77 

735 
11073,

87 
23 1938,45 555,30 809,35 573,80 140 

(поп. 
нест) 

2625,0
1 

ЦРБ 553 294 9 11467,83 9 514,00 21 1688,62 149 6684,00   124 2581,21      

РДБ 400 170  5140,74 6 203,15 18 730,83 101 3501 12 251,00 33 454,76      

Міська 174 135  1617,42 4 143,31 11 718,19   

8 209,00 

106 386,92      
6 

(поп. 
нест) 

160,00 

Всього по 
ЦБС 

3462 2022 16 53860,89 44 
1595,1

0 
326 

16580,
25 

457 
17042,

00 

67 
1361,7

7 

998 
14496,

76 
23 1938,45 555,30 809,35 573,80 146 

(поп. 
нест) 

2785
,01 



Таблиця 6. Аналіз основних показників діяльності бібліотек району 
 

Населений 
пункт 

 

Читачі Книговидача Відвідування 

Ч
и

т
а
н

іс
т
ь
  

 

С
е

р
. 

в
ід

в
ід

у
 

в
а

н
н

я
 

О
б

е
р

т
а

н
іс

т
ь
 

К
н

и
г
о

з
а

б
е

з
 

п
е

ч
е

н
іс

т
ь
 

Платні послуги 

План на 
рік 

Викона 
но   

% План на 
рік 

Викона 
но   

% 
 

План на рік Викона
но   
 

 

% План на 
рік 

Викона 
но   

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Антонівці  500 502 100 10000 10138 101 3500 3789 108 20 7,5 0,8 24,7 850 450 53 

Баламутівка 450 523 116 9000 10021 103 3150 2919 93 20,6 7,1 0,6 37,2 350 - - 

Баранівка 250 204 81,6 5000 4244 85 1750 2024 116 20,6 8,5 0,6 35,8 550 550 100 

Боднарівка 250 255 101 5000 4839 97 1750 2011 115 20 6,8 0,4 51,6 350 350 100 

Буйволівці 400 401 100 8000 8035 100 2800 2832 101 20,2 7,1 1,1 18,1 650 500 77 

Вербка 300 271 90 6000 5844 97 2100 2036 97 21,4 8,1 0,7 31,8 800 750 94 

Вербка-мур. 250 268 107 5000 6029 121 1750 2052 117 21,6 7 0,6 36,6 500 500 100 

Виноградівка 400 404 101 8000 8190 102 2800 2980 106 20 7,5 0,7 28,8 750 550 73 

Волудринці 250 245 98 5000 5135 102 1750 1565 89 20,3 6,8 0,8 24,7 400 297 74 

Глушківці 600 602 100 12000 12037 100 4200 4187 99,6 20,6 7,6 1,07 19,3 300 450 150 

Жилинці 600 603 100 12000 12050 100 4200 4202 100 20 7,2 0,9 22,6 900 300 33 

Іванківці 250 250 90,2 5000 4998 100 1750 1805 103 19,9 6,1 0,8 25,6 400 100 25 

Кадиївка 500 451 93 10000 9137 91 3500 3634 104 20,5 8,6 1,09 18,8 850 -  

Коритна  250 249 100 5000 4268 85 1750 1626 93 21,5 7,3 0,8 25,8 750 750 100 

Корначівка  250 224 90 5000 4839 97 1750 2078 119 22,9 7,3 1,1 20,6 400 450 113 

Косогірка 350 350 100 7000 7200 103 2450 2450 100 20,6 7 1,1 18,5 750 600 80 

Михайлівка  600 602 100 12000 12005 100 4200 4427 105 19,5 7,1 0,7 29 950 1000 105 

Монастирок 300 300 100 6000 6000 100 2100 2032 97 20 6,4 0,7 28,9 700 500 71 

Москалівка 500 502 100 10000 9225 92 3500 3609 103 19,4 7 1,3 14,6 750 750 100 

Нове Село 600 523 87 12000 11388 95 4200 4242 101 20 7,2 1,9 10,5 950 920 97 



Пасічна 350 349 100 7000 6228 89 2450 1911 78 19,8 6,2 0,6 32,3 750 - - 

Правдівка 600 602 100 12000 12956 108 4200 4470 106 21,4 7,4 0,76 27,9 950 400 42 

Проскурівка 500 500 100 10000 9134 91 3500 3985 114 19 7,8 1,02 18,6 600 600 100 

Савинці 450 500 111 9000 9944 110 3150 3074 98 19 5,7 1,02 18,5 950 700 74 

Скаржинці 500 501 100 10000 10150 102 3500 3042 87 19,9 7,7 1,8 11,1 700 350 50 

Соколівка 750 745 99 15000 14881 99 5250 5246 100 20 6,8 1,3 15 950 - - 

Солобківці 750 742 99 15000 15146 101 5250 5096 97 20,8 8,2 0,7 28,2 950 200 21 

Соснівка 320 321 100 6400 6404 100 2240 2242 100 20 7,2 0,8 25,6 800 800 100 

Стріхівці 500 506 101 10000 10049 100 3500 3529 101 19,8 7,1 0,9 22 900 900 100 

Сутківці 700 707 101 14000 14215 101 4900 4847 99 20,2 6,6 1,05 19,2 950 600 63 

Тарасівка 250 233 93 5000 4924 98 1750 1661 95 20,1 7,7 0,74 27 500 400 80 

Томашівка 470 477 101 9400 9725 103 3290 3334 101 20,5 6,9 0,97 21,2 700 700 100 

Шарівка 700 651 93 14000 13030 93 4900 4568 93 20 6,8 1,17 17,2 850 850 100 

Ясенівка 500 501 100 10000 10067 101 3500 3505 100 19,9 7 0,8 25,8 850 850 100 

Всього по 
селу 

15190 15068 99,1 303800 302475 99,6 106330 107010 100,6 20,2 7,2 0,88 23 24300 17117 70,4 

ЦРБ 3000 3007 100 60000 60312 100 21000 21064 100 20,4 7 1,3 15,8 3500 369 10,5 
РДБ 1900 1904 100 36500 36407 100 19000 19197 101 19,3 10,1 1,9 10,2 1500 401 27 

Міська 600 593 99 12000 12175 101 4200 4479 107 19,8 8,1 2,25 8,8 600 600 100 
Всього по 

ЦБС 
20090 20572 102,4 412300 411369 99,7 150530 151750 100,8 20,1 7,5 1,0 20,4 29900 18487 62 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 7. Наявність комп’ютерної техніки у бібліотеках району 

 

 

 
 

 

 

 

 
Список бібліотек що 

мають ПК 

 

 
ПК в 

них 
 (к-сть) 

П
К

 з
а 

п
р
о
гр

ам
о
ю

 

«
Б

іб
л

іо
м

іс
т
»
 

 
в тому числі (кількість ПК): 

Ц
и

ф
р
о
в
а 

в
ід

ео
к
ам

ер
а 

Ц
и

ф
р
о
в
а 

ф
о
то

к
ам

ер
а 

К
о
п

ію
в
ал

ь
н

и
й

 а
п

ар
ат

 

П
р
и

н
те

р
 

С
к
ан

ер
 

Б
аг

ат
о
ф

у
н

к
ц

іо
н

ал
ь
н

и
й

 

п
р
о
ст

р
ій

 (
п
р
и
н
т

ер
 /

 

ск
а
н
ер

 /
 к

о
п
ір

) 

П
р
о
ек

то
р
 

Е
к
р
ан

 

C
D

 -
 п

р
о
гр

ав
ач

 

D
V

D
 -

 п
р
о
гр

ав
ач

 

В
еб

-к
ам

ер
и
 

Т
ел

ев
із

о
р
 

З
 д

о
ст

у
п

о
м

 

д
о
 І

н
те

р
н

ет
 

в
сь

о
го

 
З

  
д

о
ст

у
п

о
м

 д
о
 

Ін
те

р
ен

ет
 з

а 

п
р
о
гр

ам
о
ю

 

«
Б

іб
л

іо
м

іс
т
»
 

Б
ез

 д
о
ст

у
п

у
 

д
о
 і

н
те

р
н

ет
 

Д
л
я
 

к
о
р
и

ст
у
в
ач

ів
 

У
 л

о
к
ал

ь
н

ій
 

м
ер

еж
і 

Ярмолинецька ЦРБ 8 5 8 5  5   1  2  4 1 1 2 1 5 1 

Ярмолинецька РДБ 2 2 2 2  2       1     2  

б/ф с. Кадиївка 2 2 2 2  2       1     2  

б/ф с. Соколівка 2 2 2 2  2       1     2  

б/ф с. Солобківці 2 2 2 2  2       1    1 2 1 

б/ф с. Сутківці 2 2 2 2  2       1     2  

б/ф с. Пасічна 1    1               

б/ф с. Баламутівка 1    1               

б/ф с. Виноградівка 1    1     1          

б/ф с.Глушківці 1    1               

б/ф с. Жилинці 1    1      1         

б/ф с. Косогірка 1    1               

б/ф с. Правдівка 1    1      1         

б/ф с. Шарівка 1    1               

б/ф с. Ясенівка 1    1               

Всього: 27 15 18 15 9 15   1 1 4  9 1 1 2 2 15 2 


