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Аналіз діяльності бібліотек Ярмолинецької ЦБС за 2016 рік: аналітично-статистичне видання / 

Ярмолинецька ЦРБ; уклад.: Гриб Л.М., Москаленко В. М., Слободян О.Л. – Ярмолинці, 2017. – 86 [14]с.: табл. 

 

 

Це аналітично-статистичне видання містить текстові та статистичні матеріали про роботу публічних 

бібліотек Ярмолинецького району  у 2016 році.  У додатках подано довідки про підсумки районних оглядів-

конкурсів. У таблицях проаналізовано цифрові  показники діяльності бібліотек.  
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Розділ 1. Виконання основних цілей, завдань, напрямків діяльності, загальна характеристика 

діяльності ЦБС в 2016 році 
   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 2016 року бібліотеки району вирішували такі завдання: 

– розвиток читання через систему соціального партнерства, як підвищення соціальної ролі читання, 

формування інформаційної і технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя окремої особи і 

громади, а також сталому розвитку суспільства; 

– участь у районних/обласних програмах, акціях; 

– збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів; 

– забезпечення професійного розвитку персоналу та підвищення кваліфікації, яке передбачає 

актуалізацію системи знань, вмінь і навичок персоналу; 

– внесок бібліотеки у формування національно-патріотичного, правового, екологічного виховання; 

– соціальне партнерство бібліотек у формуванні бібліотечних послуг для людей з обмеженими 

можливостями здоров'я; 

– організація бібліотечних акцій, літературних фестивалів, книжкових форумів, тощо; 

– активізацію програмної і проектної діяльності бібліотеки для покращення матеріально-технічної бази; 

– співпраця із засобами масової інформації, для представлення діяльності та послуг бібліотеки; 

– краєзнавча діяльність; 

– зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення фондів бібліотек документами на різних носіях, 

забезпечення користувачів періодичними виданнями; 

– популяризація бібліотечних послуг зокрема на власних веб-сайтах, блогах, в соціальних мережах. 
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Розділ 2. Бібліотечна мережа 

Всього 

бібліотек 

Зміни  

+/- 

ЦБ для 

дорослих 

ЦБ для 

дітей 

Міські 

філії 

юнацькі Міські 

філії для 

дітей 

Сільські 

філії для 

дітей 

Сільські 

філії 

37 - 1 1 1 - - - 34 

 

В бібліотечній мережі Ярмолинецького району функціонує 37 стаціонарних бібліотек, з них: 1 центральна 

районна бібліотека для дорослих, 1 районна 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. 

 

Розділ 3. Бібліотечний персонал 
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На 1.01.2017 р. в загальному по ЦБС працюють 47 працівників, з них бібліотечних – 44; в т. ч. по селу – 34. 

Повний робочий день по ЦБС працюють 33 працівники, в т. ч. по селу – 22; неповну ставку отримують 11 

працівників, з них по селу – 11. Спеціальну бібліотечну освіту мають 25 працівників, у т. ч.: по селу –15 

працівників, з них: 11 - вища фахова, 13 – базова вища. 

Штат ЦРБ змінився. Отже, на 01.01.2017 р. в ЦРБ та РДБ працюють 12 працівників: з них  2 – технічного 

персоналу, 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. 

В Ярмолинецькій ЦБС функціонує 37 стаціонарних бібліотек, з них: 1 міська, районна бібліотека для дітей, 

центральна районна бібліотека для дорослих та 34 сільських бібліотеки. До складу основних бібліотек входить 1 

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. 

 

Розділ 4  Основні показники діяльності ЦБС 
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СБ 14890 1489

4 

+ 104230 129162 + 297800 297448 - 19,9 8.6 0.8 68.9 30193 

МБ 600 620 + 4200 4907 + 12000 12224 + 19,7 7.9 2.3  636 

РДБ 1900 1900  19000 22382 + 36500 36458 + 19.3 11,7 2,0  1476 

ЦРБ 3000 3007 + 21000 34084 + 60000 58233 - 19,3 11.3 1.3  1463 

ЦБС 20390 2049

1 

+ 151024 190535 + 412500 404363 - 19,8 9.3 0,9 69.1 33768 
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Розділ 5. Формування, вивчення, використання документних фондів 
На 1 січня 2017 року фонд Ярмолинецької ЦБС складає 406296 екземплярів. З них 399194 книг, 7004 

періодика, 7 карт, 1 ноти, 90 електронні видання. 240361 екземплярів українською мовою.  

Облік відмов ведеться в зошиті незадоволеного запиту, картотеці дезидерат. 

Кількісні показники 
Кількість відмов всього 1271 

в тому числі: 
немає в бібліотеці 413 

малоекземплярність 415 

кількість відмов 

за галузями 

знань: 

соціальні (суспільні) та гуманітарні науки 205 

природні науки 67 

технічні та сільськогосподарські науки 52 

мистецтвознавство, фізична культура і 

спорт 
11 

філологічні науки 8 

художня література 335 

Ліквідовано відмов: 846 

Причиною відмов в 2016 бути:  

 Відсутність у фонді бібліотеки: 413 екз. 

 Зайнятість потрібного документа іншим абонентом (зайнято): 415 екз. 

Користувачам було запропоновано літературу по темі, чи скористатися послугами МБА, скористатися 

фондом відділу упорядкування та формування книжкових фондів і каталогів (УФКФіК). 

По причині «зайнято» пропонувалось видання по темі, ставилось в чергу.  

Відсутність запиту також була ліквідована за рахунок бюджету з книжкових магазинів. 
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Розподіл літератури, яка надійшла до бібліотек. 
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ЦРБ 605 553 558 36 11    68 12 16 16 7 478  8 345 253  7 558 30397,00 

РДБ 318 281 284 21 13    38 13  1 3 123 140  309 9   284 12606,88 

Міська 149 128 128 12 9    18 4 14 3 1 95 12 2 121 27  1 128 4950,66 

Сільські 
4443 3709 3785 334 323   1 749 82 169 67 46 2633 627 70 4003 437  3 

378

6 168227,9 

Всього: 
5515 4671 4755 403 356   1 873 111 199 87 57 3329 779 80 4778 726  11 

475

6 216182,5 

 

Аналіз розподілу одержаних книг за Державними програмами по ЦБС. 
По Державні програмі в фонд Ярмолинецької ЦБС надійшло за 2016 р. 1812 екз на суму 135686 грн. 20 коп. 

У фонд ЦРБ надійшло 114 екз., що становить 18,84% від загального надходження у фонд. У фонд ЦДБ 

надійшло 68 екз., що становить 21,38% від загального надходження у фонд. У фонд міської бібліотеки надійшло 57 

екз., що становить 38,25% від загального надходження у фонд. У фонд сільських бібліотек-філіалів надійшло 1573 

екз., що становить 35,40% від загального надходження у фонд. 
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Аналіз надходження докуменів до Ярмолинецької ЦБС за 2016 рік 
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ЦРБ 44441 605 1,36 558 92,23 47 7,77 68 11,24 12 1,98 16 2,64 16 2,64 7 1,16 478 79,01   8 1,32 345 57,02 

РДБ 17994 318 1,77 284 89,31 34 10,69 38 11,95 13 4,09   1 0,32 3 0,94 123 38,68 140 44,02   309 97,17 

Міська 5103 149 2,92 128 85,91 21 14,09 18 12,08 4 2,69 14 9,4 3 2,01 1 0,67 95 63,76 12 8,05 2 1,34 121 81,21 

Сільські 338758 4443 1,31 3786 85,21 657 14,79 749 16,86 82 1,85 169 3,80 67 1,51 46 1,03 2633 59,26 627 14,11 70 1,58 4003 90,1 

Всього по ЦБС 406296 5515 1,36 4756 86,24 759 13,76 873 15,83 111 2,01 199 3,61 87 1,58 57 1,03 3329 60,37 779 14,12 80 1,45 4778 86,63 

 

Аналіз списання документів Ярмолинецької ЦБС за 2016 рік 
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ЦРБ 44441 1692 3,81 1596 94,33 96 5,67 742 43,85 91 5,38 102 6,03 118 6,98 75 4,43 536 31,68   28 1,65 754 44,56 

РДБ 17994 1063 5,91 978 92,00 85 8,00 103 9,69 13 1,22 3 0,28 3 0,28 10 0,94 598 56,26 277 26,06 56 5,27 542 50,99 

Міська 5103 613 12,01 593 96,74 20 3,26 45 7,35 59 9,62 17 2,77 25 4,08 23 3,75 367 59,87 67 10,93 10 1,63 272 44,37 

Сільські 338758 10141 2,99 9682 95,47 459 4,53 2518 24,82 584 5,76 432 4,26 670 6,61 437 4,31 4262 42,03 1037 10,23 201 1,98 4937 48,68 

Всього по ЦБС 406296 13509 3,32 12849 95,11 660 4,89 3408 25,23 747 5,53 554 4,11 816 6,04 545 4,03 5763 42,66 1381 10,22 295 2,18 6505 48,15 
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Причини вибуття. 
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Застаріла 4400 4400  905   3495 

Зношена 8214 8214  618 965 289 6342 

Переобл. 222 222  73   149 

Взамін заг 13 13   13   

Періодичні  660  660 96 85 20 459 

Всього 13509 12849 660 1692 1063 309 10445 

 

 

 

 
Аналіз даних по оновлюваності фонду, книгозабезпеченості, читаності. 
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ЦРБ 44441 605 1,36 558 92,23 47 7,77 14,7 19,3 

РДБ 17994 318 1,77 284 89,31 34 10,69 9,4 19,3 

Міська 5103 149 2,92 128 85,91 21 14,09 8,2 19,7 

Сільські 338758 4443 1,31 3786 85,21 657 14,79 22,7 19,9 

Всього по ЦБС 406296 5515 1,36 4756 86,24 759 13,76 19,8 19,8 
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Підрозділ 5.2 Джерела надходжень  

Підрозділ 5.3 Організація та збереження бібліотечного фонду 
В 2016 році приділялась увага збереженню фондів. Постійно здійснюється контроль за обліком книжкового 

фонду. Згідно перспективного плану переобліків книжкових фондів по ЦБС на 2016-2020 р.р. проведено 

переобліки книжкових фондів на абонементі Ярмолинецької ЦРБ, у бібліотеках-філіалах сіл Глушківці, Косогірка, 

Михайлівка, Москалівка, Правдівка, Савинці, Тарасівка . Ні в одній бібліотеці-філіалі не було зроблено передачі 

книжкових фондів в зв’язку із зміною там працівників. У результаті переобліків виявлено 222 екз. нестачі на суму  

3877 грн. 64 коп. Ці книги було замінено новими рівноцінними 224 прим. на суму 7631 грн. 00 коп. 

Робота по збереженню бібліотечного фонду, реставраційні роботи, боротьба із боржниками та ін. 

проводилось на проводилась регулярно по всіх філіях Ярмолинецької ЦБС. Ведення документів сумарних, 

інвентарних книг в філіях ведеться вірно. В 2016 році велась робота з обліковим, систематичними, абетковими 

каталогами та з картотеками соціально-економічного профілю, картотеками статей, картотеки періодичних видань, 

дезидерат та ін.. 

Підрозділ 5.4 Вивчення бібліотечного фонду 
Всі бібліотеки системи провели планове вивчення використання та стану фонду науково-природничої 

літератури. 
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ЦРБ 605 241 13324,00 14 819,64 40 2054,00 114 10350,36   47    76 477,00 73 3372,00 

ЦДБ 318 159 6676,00 9 299,70 35 517,50 68 4679,68 13 434,00 34        

Міська 149   4 342,87 67 737,80 57 3869,99   21        

Сільські 4443 981 30052,35 97 6490,79 964 9409,64 1573 116786,1   657  1 40 19 1190,00 151 4259 

Всього 5515 1381 50052,35 124 7953 1106 12718,94 1812 135686,2 13 434 759  1 40 95 1667 224 7631 
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Було вирахувано, майже 44,04% фонду суспільно-політичної літератури не використовується. Основні 

причини, що фонд застарілий (30,44% від невикористаної літератури), незаслужено забута  література (20,94% від 

невикористаної літератури), дублетний (19,59% від невикористаної літератури), непрофільний (18,24% від 

невикористаної літератури), недостатньо пропагуються (4,72% від невикористаної літератури), зношений (4,05% 

від невикористаної літератури), з інших причин (2,02% від невикористаної літератури). 

Заходи, що були вжиті по покращенню використання книжкового фонду: 

 Вилучили з фонду застарілу, зношену літературу; 

 Оновити фонд новими виданнями; 

 Покращити пропаганду літератури та нових методів використання суспільно-політичної літератури в 

соціальній сферах; 

 Розкрити фонд тематичними поличками відповідної орієнтації; 

 Розробили виставки відповідної тематики. 

Підрозділ 5.5 Вибуття літератури з бібліотечного фонду 
Вилучення документів з фондів бібліотек дещо переважає надходження і становить 13509 екз., з них 12849 

книг, 660 періодичних видань. Згідно аналізу списання документів Ярмолинецької ЦБС за 2016 рік, було вилучень 

3,32% від загального фонду. 

 

 

 

 
 

Вибуло літератури за причинами (одиниць) в 2016 році 
 Всього: в т.ч. по сільським бібліотекам 

зношеності 8214 6342 

застаріла за змістом 4400 3495 

загублена користувачами 13  

недостача при переобліках 222 149 

з інших причин 

(закінчився термін зберігання) 

660 459 
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до обмінного фонду ЦБС - - 

Всього: 13509 10445 

Підрозділ 5.6 Використання бібліотечного фонду 

Складнощі у фінансуванні, низька оновлюваності фонду потребують постійного вивчення його складу і 

використання. Для цього щорічно нами аналізуються статистичні показники, вивчаються відмови і використання 

різних відділів бібліотечного фонду, а думка читачів ми дізнаємося під час анкетних опитувань. 

Протягом декількох років обертаність книжкового фонду ЦБС залишається стабільною. Високий показник 

обертаності фонду суспільно-політичної літератури. Він становить 1,54%. Найнижчий показник в мовознавчому та 

літературознавчому фонді. Він становить лише 0, 05 %. 

Серед книг, що користуються підвищеним інтересом читачів, можна назвати книги сучасних українських 

письменників та відділ 63 «Історія. Історичні науки». Останнім часом більш популярним став відділ 2 «Науково-

природнича література». 

Підрозділ 5.7 Фонд рідкісних та цінних документів 
Ведеться облік  цінної і рідкісної літератури. Загалом по ЦБС такої літератури нараховується  433 

примірників. Протягом 2016 р. по ЦБС надійшло 24 таких видань.  
№ 

п/п 
Бібліотеки Всього: Рідкісні видання Цінні видання 

Видання 

18-20 ст. 

Колекції Видання 

з автографами 
Всього Видання 

21 ст. 

Видання 

діаспори 
Книги- 

мініатюри 

Репринтні, 

факсимільні 

видання 

Всь

ого 

1. ЦРБ 191   176 176  12 3  15 
2. РДБ 83   83 83      
3. Сільські 159   159 159      
 Всього: 433   418 418  12 3  15 

Розкриття та популяризація бібліотечного фонду в 2016р. 

Масові заходи 

1. Літературний календар письменників-ювілярів: 

 Літературно-мистецький вечір «Я син народу що вгору піде» (до 160-річчя  І.Я. Франка) 

 Поетична година «Душа моя сонця намріяла» (до 125-р. від дня нар. Павла Тичини) 

 Вечір-спогад «Мрії зламане крило» (до 145-р. від дня нар. Лесі Українки) 

 Літературний урок «Краса, велич і трагедія в образах шевченкового «Кобзаря»» 
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 День шанувальників детективу «Королева детективу Агата Крісті» (до 125-річчя) 

 Презентація книги І.Корсака «Тиха правда Модеста Левицького» (до 150-р. від дня нар. 

М.Левицького укр.. письменника) 

 Читацька трибуна, обговорення книги Г.Сенкевича «Вогнем і мечем» (до 170-річчя від дня 

народження письменника) 

 Написання роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита» (до 125-річчя М.булгакова та 50-річчя 

написання роману) 

2. Інтернет-проект «Читацькі поради відомих подолян». 

3. Проект по бібліотечному обслуговуванню молоді з обмеженими можливостями «Поринемо у світ 

книги». 

4. Флеш-моб «Нові надходження для вас». 

5. Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль «Зернослово» 

6. Акція «Читальний зал під відкритим небом». 

7. Віртуальні виставки на сайті Ярмолинецької ЦРБ. 

8. Загальнорайонний захід Презентація книги «Реабілітовані історією». 

 
Зони 

- Зона читацького інтересу»; 

- «Куток народознавства» 

- «Краєзнавчий сектор» 

-  «Куток споживача»; 

- «Бібліотека - молоді»; 

- «Центр європейської інформації»; 

- «ПДГ до офіційної інформації» 

- «Веб-сайти бібліотек» 

- «Пункт публічного доступу громадян до мережі Інтернет» 

-  «Для внутрішньо переміщених осіб» 

- «Освіта в Європі» 
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Виставки 

- «Молодь читає це…» 

- Великий день злуки 

- виставка-інсталяція «Модний образ» 

- «Свіча плакала в скорботі» 

- Болючий слід Афганської війни 

- Небесна Сотня молиться за нас 

- Іван Франко: поет з відвагою борця 

- Нетлінна пам'ять Володимирв Колатовича 

- Неформальні групування: як до цього ставитись? 

- Струни Кобзаревого серця 

- Я запалю свічку восковою 

- Внутрішні переселенці Ярмолинеччини: поневіряння та надії 

- І на Марсі будуть яблуні цвісти 

- Павло Гірник – лауреат національної премії ім. Т.Г.Шевченка 

- Містичний світ М.Булгакова 

- «Афонські традиції в культурі і мистецтві» 

-  «Людина. Екологія» 

- Молодь і СНІД: серйозний погляд 

- 94 дні революції гідності 

- "Вклонімося великим тим рокам" 

-  «Оберіг нашої духовності» 

- «Багатогранність великого Каменяра» 

- «Євротур літератур» 

- «У жорнах репресій» 

-  «Місс Марпл розкриває злочин» 

- М. Грушевський – історик і перший Президент 

- «Волі народної дзвін» 

- «Поетичні перлини» 
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- Слава синів України не буде забута   

- Бібліотека – вільній Україні 

 

Розділ 6 Робота з користувачами 

   У бібліотеках, які сьогодні сприймаються суспільством не лише як інформаційні центри, а і як центри 

інтелектуального дозвілля, постійно проводяться пізнавально-дозвіллєві заходи з популяризації книги і послуг 

бібліотеки. В бібліотеках Ярмолинецької ЦБС відбуваються зустрічі з цікавими людьми, театралізовані вистави, 

бесіди, ігри,  вікторини, літературні, музичні, тематичні вечори, диспути, презентації книг, літературні години, 

конкурси, бесіди, тощо. Інтелектуальному розвитку населення сприяють творчі акції, які проводились в рамках 

різноманітних клубів за інтересами, що працюють на базі бібліотек. При проведенні масових заходів 

бібліотекарі намагалися використовувати ігрові та діалогові форми і методи популяризації книги. Слід відзначити 

роботу бібліотек по формуванню національної свідомості і духовного розвитку. 

Підрозділ 6.1 Робота клубів за інтересами 
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 44 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; «Проба пера» - Скаржинці; «За 

покликом душі» - Сутківці; «Гармонія» - б/ф с. Волудринці), краєзнавчий («Краєзнавець» - б/ф с. Вербка 

Мурована, Михайлівка, - Томашівка, «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 («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. Томашівка має новостворений клуб «», Кадиївка «Чарівний пензлик» (для дітей).  

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 
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клуб «Юність і закон», дискусійний клуб «Майданчик для дискусій», клуби дозвілля «У колі друзів», «Ідеї для 

творчості» та консультаційний пункт «Надія».  

 

Назва 

бібліотеки 

Назва клубу 

(об’єднання) 

Тематичне 

спрямування 

Дата 

створення 

Вікова 

категорія 

 

Цілі та завдання клубу 

Кількі

сть 

учасни

ків 

Кількість 

заходів 

проведени

х з клубом 

в 2016 році 

Ярмолинець

ка ЦРБ 

Автограф літературне  2005 року різна 

Згуртувати довкола себе всі 

літературно – мистецькі 

таланти Ярмолинеччини  

20 11 

Юність і закон правове 1981р.  молодь 

Профілактика правопорушень 

серед підлітків та молоді, 

розповсюдження правових 

знань та пропаганда 

юридичної літератури 

Залежн

о від 

кількос

ті 

учнів в 

класі  

12 

Ідеї для 

творчості 
естетичне 2013р. різна 

змістовне дозвілля мешканців 

громади. виготовлення 

виробів власними руками з 

нетрадиційних матеріалів 

 5 

Майданчик для 

дискусій 
правове  2011 р. різна 

громада селища зможе 

вирішувати проблеми 

морально-правового, 

соціального характеру 

 7 

Шаховий клуб інтелектуальне 2013 р. різна 

підтримує традицію 

бібліотеки - організацію 

корисного відпочинку 

громади нашого селища у 

вихідний день; навчання гри, 

зустріч з друзями, поради 

досвідчених шахістів, 

організація турнірів 

16 10 
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Дачник господарське 2013р. різна 

Ефективне ведення 

присадибних господарств 

ярмолинеччини 

 

15 2 

Ярмолинець

ка РДБ 

Берегиня  народознавче 1998 5-9 кл. 
Ознайомлення з традиціями 

та звичаями укр.. народу 
8 9 

Джерельце   природниче 1998 1-4 кл. 

Навчати дітей бережно 

відноситись до природи, 

любити та оберігати її 

10 9 

Первоцвіт  літературне 2006 4-9 кл. 

Розвивати талант поетів-

початківців, ознайомлення 

дітей з поетами - земляками 

12 9 

  

Антонівці 
Муза  літературне 2010  

Згуртувати літературні 

таланти села 
13 10 

Баламутів

ка 
Умілі ручки пізнавальне 2015 2-8 кл. 

Розвиток творчих 

здібностей у дітей 
9 11 

Баранівка  Дивосвіт  
народознавч

ий 
2008 дитячий 

Ознайомлення з традиціями та 

звичаями укр.. народу 
15 7 

Боднарів

ка  
Рукавичка  пізнавальне 2008 дитячий 

Дізнаватись про все 

прекрасне та корисне що 

цікавить дітей  

7 8 

Буйволів

ці  
Умілі ручки естетичне 2014 різна 

Розвиток творчих 

здібностей у дітей 
12 12 

Вербка  Мамина пісня 
народознавч

не 
2009 різна 

Вивчає пісенну спадщину 

краю, обряди 
12 10 

Вербка 

Мурована 
Краєзнавець  історичний 2013 різна 

Вивчає та досліджує 

історію краю 
8 6 

Волудрин

ці  
Гармонія  літературне 2009 різна 

Розвивати талант поетів-

початківців 
9 8 

Глушківц

і  
Любава  

народознавч

е 
2011 різна 

Вивчає пісенну спадщину 

краю, обряди 
10 11 

Жилинці  Дозвілля  
народознавч

е 
2004 різна 

Вивчають звичаї та обряди 

краю 
11 9 
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Кадиївка  
Чарівний 

пензлик 
естетичне 2015 дитячий 

Прививає любов до 

декоративно-прикладного 

митецтва 

16 8 

Коритна  

Люби і знай 

свій рідний 

край 

природниче 2004 6-9 кл. 
Пробуджувати інтерес до 

екології 
8 12 

Косогірка  Бібліодача  естетичне 2014 
різнові

кова 
Пропагує книгу 15 10 

Михайлів

ка  
Краєзнавець  краєзнавче 1978 різна 

Вивчає та досліджує 

історію краю 
12 7 

Монастир

ок  
Літопис  історичне 1999 різна 

Вивчає та досліджує 

історію краю 
9 10 

Москалів

ка  
Берегиня  

народознавч

е 
2007 

До 15 

років 

Вивчає народні традиції, 

обереги 
14 12 

Нове 

Село 
Водограй  пізнавальне 1994 різна 

Прививає любов до 

прекрасного 
9 11 

Пасічна  
Український 

віночок 

народознавч

е 
2001 різна 

Вивчає народні звичаї та 

традиції, згуртовує майстринь-

вишивальниць 

14 11 

Правдівк

а  

Школа 

радісного 

читання 

пізнавальни

й 
2012 дитячий 

Популяризація книги та 

бібліотеки 
26 10 

Проскурі

вка  
Джерельце  

Природничо

-краєзнавчий 
2008 дитячий 

Навчає берегти природу, 

досліджує історію села, звичаї 

та обряди 

12 8 

Савинці  

Клуб жіночого 

спілкування 
естетичне 2012 різна 

Навчитись спілкуватись, 

допомагати порадами, гарно 

організовувати вільний час 

9 7 

Чудеса своїми 

руками 
пізнавальне 2013 дитячий 

Виготовлення виробів 

своїми руками 
15 10 

Скаржин

ці  
Надвечіря  естетичний 2013 

Для 

людей 

старшого 

Зберігає звичаї і традиції 

краю 
9 11 
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віку 

Проба пера 
Літературни

й 
2014 різна 

Згуртувати літературні 

таланти села 
7 9 

Соколівк

а  

Клуб вихідного 

дня 
естетичний 2015 різна 

Допомагає жінкам села 

організовувати цікаве дозвілля 
12 8 

Солобків

ці  
Книголюб  

Любителів 

книги 
1996 2-8 кл. Любити та берегти книгу 14 8 

Соснівка  Берегиня  
народознавч

е 
2014 різна 

Вивчає народні традиції, 

обереги 
8 9 

Стріхівці  Калинонька  нарознавчий 2012 1-6 кл. 
Вивчає народні традиції, 

обереги 
10 11 

Сутківці 
За покликом 

душі 

літературни

й 
2014 різна 

Згуртувати літературні 

таланти села 
15 5 

Тарасівка  Джерельце  
природничи

й 
2008 дитячний 

Виховує бережливе 

ставлення до природи 
15 12 

Томашівк

а  
Веселка  

Дитячого 

дозвілля 
2016 дитячий 

Забезпечити  всесторонній 

та гармонійний розвиток дітей 
10 11 

Шарівка  
Обереги 

духовності 
історичний 1997 різна 

Вивчення культурної, 

історичної та духовної 

спадщини краю 

9 10 

Ясенівка  Вишиванка  естетичний 2012 різна 
Згуртовує вишивальниць та 

любителів вишивки 
7 6 

Міська  

Надечіря  естетичне 2010 

Для 

людей 

старшого 

віку 

Організовує цікаве дозвілля 

людей старшого віку 
17 11 

Козачата  правовий 1999 1-4 кл. 
Прививає до дотримання 

законів та прав людини 
12 11 

 

Підрозділ 6.2 Робота із соціально-незахищеною частиною громади 
По ЦБС обслуговується 201 користувачів-інвалідів, з них по селу  - 175;  ЦРБ – 24. Їм було видано за рік – 

3276 екз. документів. Протягом року для таких людей по району діяла Акція «Поспішайте робити добро» 
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(обслуговування інвалідів і пенсіонерів на дому). Також бібліотекарі складали інформаційні списки літератури, 

теки, полички «Соціальний захист населення», «У світі професій» тощо. 

При ЦРБ діє консультативний центр «Надія», в рамках якого було проведено годину інформації «Зроби 

життя яскравим» (зустріч з працівниками територіального центру), інтернет-спілкування «Ти у світі не один», 

дебати «Як реалізувати право на пільги» (проблема працевлаштування для пенсіонер), зустріч з психологом «Віра 

зцілить наші душі», вечір відпочинку «Коли у слові оживе любов». 

Проводиться велика робота й з пенсіонерами та людьми похилого віку. Загалом по ЦБС протягом року 

обслужено 3312 користувачів пенсійного віку, з них 2874 – 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 15 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. 

 

Підрозділ 6.3 Робота з внутрішьно переміщеними особами 
В 2016 році бібліотеки ЦБС продовжують працювати і приділяти відповідну увагу громадянам, які приїхали з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Для них в книгозбірнях 

створено інформаційний куточки. На сайті Ярмолинецької ЦРБ розміщено «дорожню карту» - з допомогою якої 

громадяни можуть вирішити свої проблеми, дізнатись про необхідні для них служби 

http://biblioyar.at.ua/index/na_dopomogu_vpo/0-122 . З внутрішньо переміщеними особами в бібліотеках проводяться 

індивідуальні бесіди, а в ЦРБ -  курси комп’ютерної грамотності, де вони можуть за допомогою скап-зв`язку 

поспілкуватися з родичами.  Так, Володимир Дмитрович з м. Алчевська Луганської області, після курсів 

комп’ютерної грамотності, які він охоче відвідував, самостійно заходить на різні сайти, щоб дізнатися про події на 

сході. 

http://biblioyar.at.ua/index/na_dopomogu_vpo/0-122
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Підрозділ 6.4 Нестаціонарні форми обслуговування 
Форми 

бібліотечного 

обслуговування 

населення 

Населені пункти 

Показники роботи 

Кількість 

читачів 

Кількість 

відвідувань 

Кількість 

книговидач 

Бібліотечні 

пункти 

Круті Броди 37 178 432 

Лугове  196 241 752 

Михалківці  90 409 1684 

Вихилівка  107 710 1987 

Слобідка 

Виноградівська 

49 314 1010 

Шевченкове  178 745 2141 

Слобідка 

Глушковецька 

98 447 1832 

Всього  718 2866 9828 

В районі працює 6 пунктів видачі літератури в селах: Лугове, Шевченкове, Круті Броди, Вихилівка, 

Слобідка, Михалківці; 1 клуб-бібліотека в с. Слобідка-Глушковецька. За 2016 рік обслужено 718 користувач, 

яким видано 9828 примірників, відвідування становить -2866. 

 

 

 

Підрозділ 6.5 Просування книги та читання 
В умовах інформаційної глобалізації ослаблення інтересу до читання - загальносвітова тенденція.  

Відбувається не тільки відчуження молоді від книги, падіння загальної книжкової культури, але і втрата 

національних традицій книжності. Зростання числа «нечитачів», втрата інтересу до книги та читання у різних 

вікових та соціальних категорій вимагає пильної уваги. Основна мета підтримки читання - поширенння серед 

громадськості позитивної думки про читання. 

Програми з популяризації книги та читання реалізуються із залученням у бібліотеки всіх категорій населення, 

але особлива увага приділяється сприянню читання дітей, підлітків та молоді. Необхідною складовою сучасної 

просвітницької діяльності бібліотек сьогодні повинна стати мотивація дітей та молоді до читання корисної 

літератури, участі в різних конкурсах, творчої самореалізації. Тому книгозбірні активно шукають нові форми 
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обслуговування та залучення користувачів. Бібліотеки, книги і власне бібліотекарі – всі на вулицю: в парки, на 

дитячі майданчики, площі, навіть в ліс та на став… Тут актуальне гасло «Ви ще ні з нами? То ми йдемо до вас!». 

Акцент під час літнього відпочинку робиться на просування читання серед дітей, яких треба змістовно і корисно 

зайняти на канікулах, для цього було розроблено план проведення районних літних читань «Літо, книга, я-друзі!» , 

в рамках якого проводяться екскурсії, голосні читання, вікторини, розважальні заходи, відзначення церковних та 

державних свят. Для послуг малюків в бібліотеці  крім цікавих книжок - іграшки, настільні ігри, кінозал для 

демонстрації мультфільмів. Зацікавлена й бібліотека для дорослого читача в залученні нових користувачів, а задля 

цього потрібно якнайбільше поширити інформацію про послуги, що надає наша книгозбірня – це й нові сучасні 

книги, періодичні видання, видавнича продукція нашої бібліотеки краєзнавчого напрямку, 5 комп’ютерів з вільним 

доступом до мережі Інтернет, Wі-Fі, телевізор, проектор для демонстрації фільмів, клуби за інтересами, курси 

навчання на ПК, послуги електронного урядування… А щоб наші мешканці були більш обізнані в послугах 

сучасної бібліотеки наші працівники реально «винесли» бібліотеку під відкрите небо - на площу. Проводять  

плідну роботу із залученням користувачів до інтесу до книги, читання. Так в ЦРБ проводились флеш-моб  «Нові 

надходження для вас», Інтернет-проект «Читацькі поради відомих подолян», проект по бібліотечному 

обслуговуванню молоді з обмеженими можливостями «Поринемо у світ книги», акція «Читальний зал під 

відкритим небом», на сайті Ярмолинецької ЦРБ розміщені віртуальні виставки 

http://biblioyar.at.ua/index/virtualni_vistavki/0-100 .  

А ще 25 жовтня 2016 року в Ярмолинецькій ЦРБ пройшов Всеукраїнський літературно - мистецький 

фестиваль  «Зернослово». 25-26 жовтня на базі Ярмолинецької централізованої бібліотечної системи 

проходив Всеукраїнський літературно – мистецький фестиваль «Зернослово», який було проведено з 

ініціативи директора Хмельницького обласного літературного музею Василя Горбатюка і за сприяння 

Хмельницької обласної організації Національної Спілки письменників України.  На фестиваль завітали  гості – 

письменники Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької областей – члени 

Національної Спілки письменників України, літератори Ярмолинеччини, члени поетичного клубу «Автограф» 

Ярмолинецької ЦРБ, учні та вчителі професійного ліцею,  шкіл району, бібліотечні працівники, шанувальники 

українського слова та літератури рідного краю. Відкриття фестивалю відбулось в приміщенні районної бібліотеки 

для дітей, яке гарно оформили в осінньому стилі, окрасою стала велика емблема фестивалю на сцені.  Відкрили 

свято співаки, музиканти і композитори брати Гжегожевські своєю піснею «Поділля». Бібліотекарі вручили 

почесним гостям запашний коровай з написом «Зернослово». Ведуча заходу бібліотекар Людмила 

http://biblioyar.at.ua/index/virtualni_vistavki/0-100
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Курятнік розповіла історію Ярмолинець і представила гостей свята, викликала їх на сцену. Від представників 

місцевої влади слово сказав  керуючій   справами районної ради Анатолій Лис.  Голова Хмельницької організації 

НСПУ Василь Горбатюк коротко знайомив присутніх з нашими гостями. Дуже тепло ярмолинчани 

приймали  Ігора Гургулу зі Львова, Анатолія Мартинюка з Вінниці, Анатолія Сірика з Житомира, Жанну Юзву з 

Тернополя, Ніну Шмурикову, Михайла Цимбалюка, Анатолія Ненцінського, Ростислава Балему, Віталія 

Міхалевського, Людмилу Веселу, Ольгу Остапчук з Хмельницької області. Приїхали  привітати колег – літераторів 

голова Хмельницької організації «Конгрес літераторів України» Володимир Захар’єв, наш земляк, уродженець      

с. Слобідка – Глушковецька, літератор, заслужений майстер декоративно – прикладного мистецтва Антон Гриб, 

який зараз проживає у Житомирі. Від імені поетів клубу "Автограф" виступила поетеса Жанна Олійник. Музичні 

вітання лунали від юної бандуристки з с. Солобківці Валерії Стрихарчук, саксофоніста Сергія Авілова. 

 Ярмолинецькі бібліотекарі отримали в подарунок від літераторів України нові цікаві книги з автографами авторів. 

            Після завершення урочистої частини відкриття фестивалю гості поїхали з екскурсією місцями нашого 

славного земляка,  лауреата шевченківської премії Костя Гордієнка. Відвідали музей письменника в бібліотеці    

с. Михайлівка, де завідуюча Антоніна Зупанець ознайомила з унікальними експонатами, завітали на малу 

батьківщину, де народився Гордієнко в с. Микитинці, побували у криниці, де письменник любив зустрічатися з 

земляками, поспілкувались з жителями села, які поділилися своїми спогадами. Також переїхали в 

село Загінці Деражнянського району,  де в місцевій бібліотеці чекали мешканці села, якім пощастило зустрічатись 

з нашим відомим земляком. На цьому насичений подіями день не закінчився – наші гості  поїхали  в с. Слобідка – 

Шелехівська на екскурсію в літературно – меморіальний музей Анни Ахматової. 

            Наступний фестивальний день почався з виступів творчих груп в навчальних закладах сіл Солобківці, 

Сутківці,  Правдівка і Нове село, де їх з нетерпінням чекали вчителі та школярі. З відгуків гостей і самих 

господарів сіл спілкування  пройшли вдало та насичено. Гості не тільки були у школах,  але й відвідали цікаві 

місця перебування і, звичайно, бібліотеки. Підбиття підсумків фестивалю пройшло в Ярмолинецькій 

центральній  районній бібліотеці, де письменники дякували господарям фестивалю за гостинність та цікаві 

зустрічі. В свою чергу, про значення заходу такого масштабу в житті ярмолинчан відзначила  директор 

Ярмолинецької ЦБС Марина Гриб. Творчий вечір влаштували співаки брати Гжегожевські, які підкорили 

літераторів. Бібліотекарі не могли відпустити гостей без подарунків, вручили оригінальні сувеніри, вироблені 

руками місцевої майстрині Тетяни Трачук та книгу «Літературна Ярмолинеччина», яку видала Ярмолинецька 

ЦРБ. http://biblioyar.at.ua/news/?page2   

http://biblioyar.at.ua/news/?page2
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Підрозділ 6.6 Робота куточків регіональної інформації. 

Пунктів доступу громадян до офіційної інформації (ПДГ). 

      Бібліотека являється посередником між органами місцевого самоврядування та населенням, і працює як центр 

інформаційного забезпечення потреб користувачів. 

     Центр інформаційного забезпечення потреб користувачів 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:«Рішення 

районної Ради»,  «Національні меншини», «Регіональні проекти, програми», «Підприємства та бізнес», «Політичне 

життя району», «Робота з молоддю», «Екологічні проблеми району», «Пенсійне забезпечення»,«Обранінародом» 

та інші.     До уваги користувачів: графіки прийому громадян місцевими органами влади, програма соціально-

економічного та культурного розвитку району, вакансії та рекламні проспекти для безробітних, відомості про 

пенсійні реформи та соціальний захист населення. 

      Для кращого задоволення інформаційних потреб в систематичній картотеці  влито нові рубрики: «Бюро 

правової допомоги», «Благодійність», «Військова частина», «Пільги для учасників АТО», «Дитячий центр». 

Картотеки: «Картотека апарату управлінь та відділів РДА», яка постійно редагується,  «Соціально-економічного 

профілю» та картотека депутатів «Обрані народом» постійно поповнюються та оновлюються. Картотека 

«Запитуйте – відповідаємо» містить юридичні консультації з різних питань, де кожен користувач може знайти 

відповідь на запитання , яке його цікавить. 

     В 2016 році бібліотека продовжує працювати і приділяти відповідну увагу громадянам, які приїхали з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Для них в бібліотеці створено 

інформаційний куточок та проходять  курси комп’ютерної грамотності,  де вони можуть  за допомогою скап-

зв`язку поспілкуватися з родичами. 

      В районній бібліотеці в рамках проекту «Проінформована громада – демократична країна» проходили тренінги 

з електронного урядування. Повний перелік е-послуг, які можна отримати в бібліотеці розміщений на сайті нашої 

бібліотеки у розділі «Електронне урядування» http://biblioyar.at.ua/index/e_urjaduvannja/0-124 . Також поширюємо 

інформацію через газету та друковані видання: «Послуги е-урядування в бібліотеках Ярмолинеччини», «Е-

урядування в бібліотеці», тощо. 

http://biblioyar.at.ua/index/e_urjaduvannja/0-124
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      Вже третій рік ми активно навчаємо  наших мешканців навикам оволодіння комп’ютерними технологіями. 

Займаємось лікнепом комп’ютерної безграмотності. Особливо це потребують люди похилого віку.  Велика увага 

зараз приділяється офіційній інформації, що розміщена на сайтах державної влади: підвищення комунальних 

тарифів, зміна оплати праці, підвищення пенсій чи зняття пільг. З усіма цими незрозумілими питаннями люди 

звертаються до бібліотеки. 

      Випускники шкіл (Мазур С., Тищенко П., Марусевич К.) в цьому році скористались послугою  On-line Освіта, 

подавали заяви на вступ в електронному вигляді та брали участь в конкурсному відборі не виїжджаючи до обраних 

навчальних закладів. 

     Дуже багатьох жителів цікавлять зміни в кадастровій системі та оформлення власних земельних ділянок. 

     Найбільш характерні запити користувачів – це болючі питання тарифів, які постійно виникають із їх 

збільшенням: як оформити чи переоформити субсидію на літній період. Які документи потрібні, куди звернутись в 

разі відмови субсидії. Бібліотекарі пояснюють на які сайти можна відправити запити, де можна отримати 

кваліфіковану консультацію. 

    А ще в бібліотеці стала популярною послуга оплати комунальних платежів, поповнення рахунків, придбання 

залізничних квитків, особливо перед Новорічними святами.  

        В рамках ЦРІ проходять круглі столи з представниками центру зайнятості, соціального захисту населення, 

депутатами районної та селищної радами:діалог «Участь народних обранців у житті регіону»,  круглий стіл 

«Бібліотека – центр громади»,  огляд преси «Волонтери Ярмолинеччини», заходи присвячені Дню юриста, 

пройшов Всеукраїнський тиждень права, приурочений до Дня прав людини, яке відзначають за пропозицією 

Генеральної Асамблеї ООН десятого грудня. Мета та завдання Тижня права – розповсюдження правових знань 

серед дітей та підлітків.  

           Постійно поповняється новими матеріалами куток в РДА «Бібліотека інформує», випускаються 

інформаційні та рекомендаційні списки літератури, дайджести. Буклет «Соціальна підтримка малозабезпечених», 

«Закони, які захищають», бібліографічний покажчик «Офіційні неопубліковані документи районної ради та 

районної державної адміністрації» та інші. 

 

Розділ 7 Соціокультурна діяльність бібліотек 

Соціокультурна діяльність бібліотеки, здійснюючи функцію засобами створення та розповсюдження 

інформації, сприяє моральній і соціальній орієнтації, більш повній реалізації людиною своїх інтелектуальних 
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можливостей, розвиток пізнавальних інтересів людини. Бібліотеки допомагають засвоювати не тільки нові ідеї, але 

й розвиває здатність людини осмислювати соціальні факти і явища,  розмірковувати про них та висловлювати 

свою думку.  Бібліотеки  району протягом 2015 року виконували найважливішу функцію – задоволення потреб 

користувачів в оперативній новій інформації.  Адже бібліотечні установи району – це інформаційні книгозбірні, 

які стали осередком цікавого суспільно-політичного життя району, місцем зустрічі талановитих людей, 

проведення круглих столів, творчих портретів, вечорів, презентацій книг письменників літинчан, презентації 

різноманітних книжково-ілюстративних виставок, тематичних переглядів, творчих виставок декоративно-

прикладного мистецтва.  

З появою комп’ютерної техніки та вільного доступу до Інтернету з’явились  нові форми масової роботи такі 

як: перегляди роликів у режимі он-лайн, скап-конференції, онлайн-консультації, Інтернет-довідки, віртуальні 

виставки,  вебінари тощо. Щомісячно у ЦРБ організовуються зустрічі груп самодопомоги «Пошук інформації для 

вирішення проблем». 

Працівниками ЦРБ постійно проводяться тренінги для людей похилого віку «Пошук необхідної інформації в 

мережі Інтернет». 

 

 

 

 

 

 ЦБС ЦРБ РДБ МБ СБ 

Кількість проведених 

соціокультурних заходів 

всього 

1804 78 82 64 1580 

 

 

 

 

 

 

в 

літературні, музичні 

вечори 

238 21 10 6 201 

читацькі конференції 29 1 - - 28 

засідання круглих 

столів 

21 4 1 - 16 

диспути 25 1 2 6 16 

дискусії 88  5 4 79 
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тому 

числі: 

 

Дні інформації 98 2 6 7 83 

Дні спеціаліста 21  - 2 19 

зустрічі з 

письменниками, 

поетами 

30 4 2 1 23 

віртуальні подорожі, 

екскурсії 

82 1 6 3 72 

конкурси, вікторини 545 4 16 14 511 

книжкові виставки в 

т.ч електронні 

570 36 20 19 495 

усні журнали 5  1 - 4 

презентації 24 4 4 2 14 

та інші (вказати які 

та кількість) 

28 - 9 - 19 

Відвідування 

соціокультурних заходів 

33768 1463 1476 636 30193 

% від загального 

відвідування 

4,2% 6,5% 6,5% 12,9% 23,3% 

 

 

 

Підрозділ 7.1 Популяризація науково-природничої літератури та екологічних знань. 
       Цьому напрямку діяльності приділяється багато уваги, бібліотеки-філіали проводять цикли заходів 

«Екологія краю», оформлено книжково-тематичні виставки «В долонях Всесвіту - Земля», тощо. Ярмолинецька 

ЦРБ провела екологічний форум «Екологія краю на перехресті думок», Екологічну варту «Зелені скарби 

Ярмолинеччини. Подорожі по заповідних місцях» (до Міжнародного дня рідної землі), Ярмолинецька РДБ провела 

екологічний бумеранг «Ми збережемо природу для нащадків», годину реквієм «Згадувати боляче, забути 

неможливо» приурочену Дню Чорнобильської трагедії. Також при Ярмолинецькій ЦРБ працює клуб за інтересом 

«Дачник», де проходила пізнавальна година «Як виростити гарну розсаду?», корисні поради «Сучасні способи 

зберігання свіжих овочів та фруктів» та «Нові способи вирощування овочів», конкурс-виставка «Цим літом 

виросло все це…». 
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    Публічна дискусія «Екологічні проблеми Ярмолинеччини та шляхи їх вирішення» була проведена в 

Ярмолинецькій ЦРБ, в якій взяли участь органи місцевого самоврядування, представники підприємств та 

організацій району, а також усі бібліотекарі. Також в усі філіях були проведені місячники екологічних знань 

Підрозділ 7.2 Виховання  патріотизму та громадянства 

У цьому напрямку спільно з ветеранськими організаціями, школами, газетою «Вперед», «Шкільний світ», 

відділом культури, територіальним центром ЦРБ та РДБ провели ряд заходів: історичний хроноскоп «Великий 

день злуки», презентація нових книг «Неоголошена війна», День памяті Героїв Крут «Символ українського 

героїзму», вечір пам’яті «Час і досі не загоїв рани…»,  презентація книги «Реабілітовані історією», день 

партизанської слави «Партизанськими стежками», тощо. 

 У  бібліотеках-філіалах ЦБС проходили цикли заходів до Дня Соборності України,  до роковин розстрілу 

Майдану, визволення Ярмолинеччини від фашистських загарбників, 71-річчя Перемоги у Другій світовій війні, 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, до 150-річчя від дня народження першого президента 

України М.С. Грушевського тощо.  

У всіх бібліотеках-філіалах діють виставки по героїнізації осіб, що віддали своє життя за Україну та до 71-

річчя Перемоги у Другій світовій війні, тощо 

Підрозділ 7.3 Формування правових знань і правової культури 
      Працівниками  ЦБС спільно з відділом юстиції, органами внутрішніх справ, військкоматом, відділом економіки 

РДА, навчальними закладами проводиться активна соціокультурна робота з питань правового виховання молоді. 

Наприклад, в  ЦРБ було проведено засідання клубу за інтересами «Юність і закон» - відкритий мікрофон 

«Ксенофобія – проблема всередині нас», година застереження «Алкоголь – друг чи ворог», дискусійне засідання 

«Неформальні угрупування: як до цього ставитись», тощо. У клубі за інтересами «Майданчик для дискусій» 

пройшов  брейн-ринг «Громадянський шлюб. Законний шлюб: що сильніше?», дискусійна година «Споживчий 

кошик сьогодення». Також до Дня Європи в Україні в ЦРБ проведено літературний марафон «Євротур літератур» 

та флеш-моб. 

           До Року Європи в Україні у всіх закладах району проведені заходи та оформлені виставки. Також проходила 

декада правових знань з нагоди святкування 20-ї річниці Конституції України.  

 

Підрозділ 7. 4 Формування здорового способу життя 
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Визначним показником достатку кожної країни є здоров'я молодого покоління.  Сучасна молодь вкрай 

неграмотна в питанні здорового способу життя. Формувати у молодих користувачів уявлення про те, що здоров'я 

значною мірою залежить від нас самих, пропагувати здоровий спосіб життя, викликати прагнення зберігати та 

зміцнювати здоров'я,  бажання підтримувати його традиції є важливим напрямком діяльності Ярмолинецької ЦБС. 

Одним із основних напрямків роботи ЦБС з молоддю є активна популяризація літератури  про здоровий 

спосіб життя, профілактику шкідливих звичок. 

Чимало зусиль докладають бібліотечні працівники для пропаганди в молодіжному середовищі літератури, 

спрямованої на популяризацію здорового способу життя, попередження і подолання наркоманії, алкоголізму, 

ВІЛ/СНІДу. Ці заходи носять інформаційний, пізнавальний та дискусійний характер. Під час їх проведення молодь 

має можливість висловити свою думку, поставити запитання і отримати відповіді на них. 

Популяризуючи літературу за здоровий і безпечний спосіб життя працівники відшукують нові, неординарні 

форми роботи, тим самим зацікавлюючи користувачів. Так влаштовувались виставки-роздуми, виставки-діалоги, 

виставки-застереження «У нікотиновому полоні», «Туберкульоз – проблема соціальна», «Дорога в безодню», «Не 

дай шансу СНІДу».  

Використовуються такі форми і методи роботи як: цикл бесід, огляди, перегляди літератури, дискусії, 

диспути, діалогБоротьба за здоровий гармонійний розвиток дітей та юнацтва недаремно є важливою сферою уваги 

та діяльності сучасного гуманного суспільства. 

  Працюючи в тісній координації з відділами у справах сім'ї та молоді, освіти, центром соціальної служби для 

молоді райдержадміністрацій, навчальними закладами бібліотеки спрямовують свою роботу на формування 

правової культури, утвердження здорового способу життя. Так наприклад, на засіданні клубу «Юність і закон» 

було проведено інформаційну годину «Як вберегтися від туберкульозу», година здоров’я «Шкідливі звички вороги 

молодості та краси»,бесіда-застереження «Дорога в безодню» (до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням 

наркотичних засобів), діалог «Якби я знав» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом), тощо. 

Підрозділ 7.5 На допомогу виробничій діяльності 
Бібліотеки ЦБС також проводять безліч різних заходів на допомогу виробничій діяльності, приурочені до 

професійних свят: день вчителя, день медичного працівника, день працівника сільського господарства, також був 

проведений місячник абітурієнта. В ЦРБ проведені: конкурс «Онлайн-бабусі» (до Дня комп’ютерника), 

презентація книжкової виставки «Твори письменників-лауреатів Нобелівської премії» (до 120-річчя заснування 

премії), інформаційна мандрівка «Шлях до зірок» (до 50-річчя з часу першого виходу людини у відкритий 
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космічний простір), день спеціаліста «Соціальна робота: досвід вартий поширення», тощо. Щомісяця працює  клуб 

«Дачник».  

Підрозділ 7.6 Відродження духовної культури 

Спільно з навчальними закладами, редакцією газети «Вперед», громадськими організаціями, релігійними 

установами, ветеранським клубом «Паросток» ЦРБ та РДБ  проводила такі заходи по даному напрямку: вечір 

народної мудрості «Українці і словянський світ» (до міжнародного дня рідної мови), кіно в бібліотеці «Тіні 

забутих предків», бесіда-гра «Я говорю тобі спасибі» (до Всесвітнього дня привітань). Проведений майстер-клас 

«Подарунки своїми руками», де учасники клубу за інтересами «Ідеї для творчості» створили подарунки для авто 

гравців до Міжнародного жіночого дня.  

       Бібліотеки-філіали провели цикли заходів до Різдвяних, Великодніх свят та Святої Трійці, тощо. В усіх 

закладах проходять цикли заходів до 1000-ліття духовно-культурних зв’язків Київської Русі та Святої Гори Афон. 

 

Підрозділ 7.7 Робота з питань мистецтва і художніми творами 

Спільно з навчальними закладами, Будинком культури, школою мистецтв ЦРБ та РДБ проводили 

літературний календар письменників-ювілярів: година поезії «Обернуся в легенду» (до 145-річчя Лесі Українки), 

голосні читання «Великого Кобзаря читаємо мовами світу» (до 155-річчя пам’яті Т.Г.Шевченка), літературний 

портрет «Лауреат національної премії ім. Т.Г.Шевченка Павло Гірник» (до 60-річчя), день забутої книги «Під 

шелест пожовклих сторінок» (до міжнародного дня без Інтернету), День нової книги (до до Всесвітнього дня 

книги і авторського права),  читацька трибуна «Обговорення книги Г.Сенкевича «Вогнем і мечем» (до 170-річчя з 

дня народження письменника), Франкові читання «Незламний дух Каменяра» (до 160-річчя від дня народження),  

тощо. У травні розпочалась акція «Читальний зал під відкритим небом». 

На засіданні клубу «Автограф» проведено захід присвячений 125-річчю від дня народження М.О. Булгакова 

та 50-річчю написання роману «Майстер і Маргарита» 

На базі  б/ф с. Правдівка відбулося відкриття обласного літературно-мистецького свята «Іду з дитинства до 

Тараса». 21 березня відбулося районне відкриття Всеукраїнського Тижня дитячої та юнацької книги у б/ф с. 

Стріхівці, у всіх філіях району проходило це свято. З 1 червня у всіх книгозбірнях району розпочались літні 

читання «Літо, я, книга, друзі». 
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Усі бібліотеки-філіали звернули увагу на відзначення та популяризацію дат, визначених на державному 

рівні. Так, усі б/ф організували тематично-ілюстративні виставки «Ювілейні дати року» та до Року І.Я.Франка, 

тощо. 

Підрозділ 7.8 Організація сімейного читання 

У більшості сучасних родин книга, на жаль, не є пріоритетною цінністю. Але в усі часи лише книга 

об'єднувала людей, виховувала культуру спілкування, була носієм моралі та духовності.  

У центрі уваги  бібліотек – сімейне виховання, родина, родинні зв’язки, сімейні традиції. Про сімейні 

цінності та про шану до батьків йшла мова на бесіді – консультаці та на виставці – пораді «У сімейному колі».  

У РДБ бібліотекарі підготували і провели круглий стіл «Батьки і діти: реалії сьогодення». На захід були 

запрошенні діти разом з батьками, розпочався захід з огляду виставки «Читає родина». Другим етапом заходу 

стала бесіда-діалог «Сімейні традиції українців та їх виховне значення», на якому родини ділилися спогадами 

свого дитинства та методами виховання своїх дітей сьогодні. Всі учасники мали змогу ознайомитись з сімейними 

реліквіями. Завершилось свято сімейним конкурсом «Народна мудрість», на якому родини позмагалися у знаннях 

народних прислів’їв, приказок та народних загадок на сімейну тематику. 

Підрозділ 7.9 Попуряризація історії України і рідного краю, відродження національної культури 

        ЦРБ успішно співпрацює з поетами, письменниками, митцями Ярмолинеччини. Проводяться презентації 

нових книг поетів і письменників. В рамках клубу «Автограф» проходять літературні та поетичні зустрічі з 

літераторами нашого краю. Наприклад, «Талант на творчому злеті» (до 60-річчя з дня народження К.Бучуляк), 

«Поетичний засів журналіста» (до 60-річчя з дня народження Б.Фурмана), «Поетична душа Лесі Статкевич» (до 

70-річчя з дня народження). Також у клубі «Автограф» започаткували виїзні засідання, яке проходило в селі 

Сутківці «Таємниця величі і краси» та у село Солобківці. В  ЦРБ відбулася виставка-огляд «Про розкажуть старі 

світлини», краєзнавчий урок «Хранителі пам’яті поколінь», туристичний екскурс «Подорож у давнину», тощо. В 

бібліотеках-філіалах с. Москалівка та с. Баранівка був проведений екскурс «Стежками рідного краю», година 

пам’яті «Пам`ять про них збережуть обеліски» (до 70- річчя Перемоги), виставка-огляд «Про що розкажуть старі 

світлини» (ветерани війни), краєзнавчий урок «Хранителі пам’яті поколінь» (зустріч з краєзнавцем), екскурсія до 

церкви-фортеці с. Сутківці «Таємниця величі і краси» (виїзний захід), туристичний екскурс «Подорож у давнину» 

(архітектура рідного краю) медіа-мандри «Силуети прадавніх епох» (культові споруди краю), подорож «Вулиці 

нашого містечка» (історія наших вулиць), проведена загальнорайонна акція «Родові палаци та маєтки 

Ярмолинеччини». 
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7.10 Інноваційні заходи 

Екологічні проблеми Ярмолинеччини та шляхи їх вирішення 

      Бібліотеки Ярмолинеччини обрали останнім часом пріоритетом своєї діяльності  допомогу у вирішенні 

проблем громади нашого району. На минулому тижні працювали з переселенцями, а вже вчора, 21 – го квітня, в 

рамках анонсованого ЦРБ Місячника екологічної просвіти наша центральна районна бібліотека ініціювала 

проведення круглого столу «Екологічні проблеми Ярмолинеччини та шляхи їх вирішення».  Проблема назріла, 

глобальна і невідкладна… Готувалися ретельно всією бібліотечною громадою: підготували фотосушку, яка 

продемонструвала красу нашого краю і жахіття,  яке наші «фотокореспонденти» зафіксували на території всіх 

населених пунктів Ярмолинеччини. Всюди одне й теж - з одного боку чудова природа, з іншого – свідоцтва 

 варварського до неї відношення. Одна фотосушка має назву «А ЦЕ ми залишемо нащадкам?», інша 

названа «Звалище на ім’я ЗЕМЛЯ». Дуже влучно придумали цю фотовиставку: погляди  неодривно притягувало 

до неї… невже так можливо відноситись до річки, ставу, лісу, свого села? Це не зробив хтось чужий, не приніс то 

сміття звідки здалеку, ні! Це свій, я, наш сусід, наш знайомий, наш друг, наш мешканець… 

В засіданні круглого столу прийняли участь представники влади, селищної ради,  начальники управлінь та відділів 

адміністрації, керівники громадських організацій, бібліотечні працівники і всі, хто має що сказати по темі та 

відповісти на багаточислені запитання громади. Розпочали  захід учні ЗОШ №2, які підготували віршовану 

композицію «Візьми сьогодні за мету Ярмолинці оберігати» про екологію рідного міста. Відкрила засідання 

директор ЦБС Гриб М.А., яка ввела присутніх у суть справи та мету заходу. Представник районної ради Лис 

А.М. розповів про проблеми району, про шляхи їх вирішення доповіла начальник Управління економічного 

розвиткуДрагомерецька І.П., селищний голова Хоптяр В.В. зупинився на проблемах смт Ярмолинці. Дуже багато 

претензій було до начальника комунального підприємства «Водоканал – сервіс»Грубеляса С.І.. В районі немає 

посади еколога, так на захід прийшов бувший еколог району Шутяк В.В., який акцентував на забрудненні водних 

ресурсів,  на стихійних сміттезвалищах. Небайдужість в цьому питанні проявила директор територіального 

центру Василик Л.С., яка підкреслила, що тільки принципова позиція до порушників приведе до бажаного 

 результату. Про формування екологічної культури говорила начальник Управління освіти Хоптова В.М. Про 

охорону природо – заповідного фонду району доповів юрист лісового господарства Омбиш М.П. Багато 

«незручних» питань задав голова ГО «Інваліди – чорнобильці»Кривошеєв М.В. Бібліотечних  працівників хвилює 

питання утилізації відходів, пункти прийому склотари, макулатури в сільських населених пунктах. 
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Бібліотекарі підготували книжково – ілюстративну інсталяцію  до 30 – річчя Чорнобильської 

катастрофи "Чорнобиль - біль моєї країни", флаєри – напоминання «Екологічний слід людини в історії", 

виставку дитячого малюнка «Довкілля волає «SOS !»  та методичний посібник «У центрі уваги екологічні 

проблеми», який ви знайдете на сайті нашої бібліотеки. 

 http://biblioyar.at.ua/news/ekologichni_problemi_jarmolinechchini_ta_shljakhi_jikh_virishennja/2016-04-22-501  

 

Внутрішні переселенці Ярмолинеччини: поневіряння та надія 

       Під такою назвою 07.04.2016 р. в Ярмолинецькій центральній районній бібліотеці проведено круглий стіл, 

метою якого було  виявлення потреб внутрішньо – переміщених осіб, сімей з дітьми, що проживають на території 

Ярмолинецького району і допомога у вирішенні цих проблем владою і приймаючими громадами. Участь в заході 

прийняли представники районної влади, начальники управлінь, відділів райдержадміністрації, центру зайнятості, 

соціального захисту, пенсійного фонду, освіти, медицини, територіального центру соціального обслуговування, 

державної міграційної служби, голови сільських рад, відділ культури, громадські організації, і, звичайно ті, ради 

кого зібрався «круглий стіл» - члени внутрішньо – переміщених сімей з дітьми з смт Ярмолинці, сіл Проскурівка, 

Савинці, Соснівка, Лугове.  Саме дітьми займались на протязі заходу працівники бібліотеки для дітей – читали 

книжечки, грались іграшками, ходили на дитячий майданчик,  грали у футбол… А дорослі тім часом вирішували 

дорослі проблеми, а їх у наших переселенців чимало: до всіх представників місцевої влади, відповідних служб, 

фахівців  були запитання і претензії, ось котрі з них: соціальні виплати на дітей, несвоєчасне отримання зарплатні, 

неможливість оформлення субсидій,  відсутність в деяких селах пасажирських перевезень, платне утримання дітей 

переселенців у освітніх закладах, тяганина з оформленням документів на відкриття бізнесу, забезпечення дровами 

на зиму та ін. Потрібно відзначити, що в нашому районі зроблено чимало для соціального адаптування 

переміщених осіб – всі мають дах над головою,  діти влаштовані в дитячі садочки, біженці працевлаштовані і всі 

отримують передбачену державою допомогу, але проблема біженців виникла нещодавно, з початком війни на 

Сході і окупацією Криму і законодавство ще не досконале і багато незрозумілостей і накладок, які приводять до 

незручностей, але при бажані все це вирішується.  Присутні почули переселенців і прикладуть всі зусилля надати 

необхідну допомогу і не залишити їх наодинці   з проблемами. Наприкінці директор ЦБС зупинилась на 

інформаційних потребах переселенців, розповіла як покращити комунікацію між владою, переселенцами, 

волонтерами та ЗМІ і забезпечити доступ до важливої інформації. Присутні прийшли до єдиної висновку, що 

http://biblioyar.at.ua/news/ekologichni_problemi_jarmolinechchini_ta_shljakhi_jikh_virishennja/2016-04-22-501
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зустріч була продуктивною, необхідною і вирішено щомісяця збиратися у стінах бібліотеки задля спілкування, 

обміном думками і разом вирішувати виникаючі питання.  Щодо організації такого необхідного зібрання потрібно 

подякувати голові громадського об’єднання «Волонтер Ярмолинеччини» Беренді Н.М.,яка ініціювала цю зустріч, 

 організувала збір  одягу  для біженців. Бібліотекарі охоче на цю ініціативу відгукнулися і допомогли  одежею, 

іграшками для дітей, частуванням, оформили інформаційний стенд «Для тимчасово переміщених громадян», 

роздали всім буклети і флаєри «Влада – переселенці»,«Бібліотека – центр підтримки громади (для ВПО), довідник 

– путівник «Ми ради вам допомогти». 

 http://biblioyar.at.ua/news/vnutrishni_pereselenci_jarmolinechchini_ponevirjannja_ta_nadija/2016-04-08-499 

 

Стали частинкою української історії. 

     28 травня мешканці смт Ярмолинці   прийняли участь у найчисельнішому в історії України уроці англійської 

мови, що спробує перевершити існуючий світовийрекорд Книги рекордів Гіннеса.  Учасники по всій Україні 

одночасно пройшли один і той самий інтерактивний урок англійської мови. Щоб побити рекорд потрібно 

набрати 9000 учасників. У  Ярмолинецькій центральній районній бібліотеці зібрались 38 учасників – користувачі, 

бібліотекарі, громада селища. Урок майстерно провела головний редактор районної газети «Вперед» Алла 

Гуменюк, допомогав експерт – волонтер, наш гість з Канади Петро Шкільник. Спостерегачі пильно дивилися, 

щоб не порушувалися умови заходу, на камеру фіксував дійство Микола Швець, а фотофіксацію 

доручили Віктору Широкому. Навіть для нас несподівано урок пройшов дуже активно, весело – усі хором вчили, 

відповідали на досить незручні запитання, але було цікаво шукати відповіді на них англійською. Додому йшли всі 

в доброму настрої і жалкували, що все так швидко  закінчилось… 2016 рік оголошено Президентом 

України Роком англійської мови і вважаючи   зацікавленість жителів селища у вивченні іноземних мов, дирекція 

ЦБС шукає можливості організації безкоштовних курсів англійської мови у бібліотеці у літній період. 

http://biblioyar.at.ua/news/stali_chastinkoju_ukrajinskoji_istoriji/2016-05-30-506  

Видання творів місцевих авторів 

    Вийшла друком перша книга відомої подільської поетеси, ярмолинчанки Жанни Олійник під назвою 

«Невигадана Історія». За все життя Жанни Василівни віршів написано так багато, що можна вже видавати 

солідний тритомник, але так вже склалося, що перша книга вийшла приурочена 65-річному ювілею авторки… 

Книга видана з ініціативи районної бібліотеки, де поетеса багато років відвідує і є найактивнішим членом 

http://biblioyar.at.ua/news/vnutrishni_pereselenci_jarmolinechchini_ponevirjannja_ta_nadija/2016-04-08-499
http://biblioyar.at.ua/news/stali_chastinkoju_ukrajinskoji_istoriji/2016-05-30-506
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літературного клубу «Автограф». Бібліотекарі  збирали вірші, коректували, редагували книгу  і з фінансової 

підтримки  клубу «Автограф» книга була видана у видавництві ПП Сторожук і подарована на ювілей. 

 Наприкінці липня збірка була презентована на засіданні обласної спілки ВТС «Конгрес літераторів України», 

якій постійно збирається на свої зібрання в обласній бібліотеці.  

    Також у 2016 році вийшла друком книга Леоніда Незбжицького «Извините за любовь».  Це збірка 

талановитого поета, в минулому військового з   м. Хмельницького Леоніда Незбжицького. Усі його поезії 

наповнені любов’ю до жінки, рідної домівки та України. Л. Незбицький – бард, крім віршів він сам пише музику,  

виконує свої пісні, член літературного клубу «Автограф» Ярмолинецької центральної районної бібліотеки. Частий 

гість літературних заходів та концертів. 

http://biblioyar.at.ua/news/prezentacija_knigi_zh_olijnik_nevigadana_istorija/2016-08-12-518 

 

Англійська для всіх! 
     Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню 2016 рік 

було оголошено Роком англійської мови в Україні. І у зв’язку з цим 5 жовтня 2016 року в Ярмолинецькій 

центральній районній бібліотеці відбулось перше заняття  безкоштовних курсів  англійської мови. Курси веде  

молода вчителька  Пославська Наталія Олександрівна, яка дуже цікаво,  в інтерактивної формі вчить присутніх з 

методикою вивчення мови. Дітям дуже сподобалось вчити мову в такій яскравому форматі – танцювали, співали,  

грали… Заняття проходять  у читальному залі  бібліотеки  щовівторка о 15 годині. Тут Вам нададуть допомогу з 

виконанням домашніх завдань, ознайомлять з основами англійської мови та бажаючи можуть вивчати її більш 

поглиблено.http://biblioyar.at.ua/news/?page3  
  

 

Розділ 8 Краєзнавча діяльність 

       Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотек району є краєзнавча робота. Її зміст обумовлений стійким 

інтересом до історії краю та збереженням культурної спадщини. Впровадження нових інформаційних технологій в 

практику роботи книгозбірень дозволило на якісно новому рівні організовувати цю діяльність та здійснювати 

інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів. 

      Основою краєзнавчої діяльності публічних бібліотек є краєзнавчі фонди, вони включають, по-перше, 

документи, пов’язані з краєм і, по-друге, документи, опубліковані на території краю. 

http://biblioyar.at.ua/news/prezentacija_knigi_zh_olijnik_nevigadana_istorija/2016-08-12-518
http://biblioyar.at.ua/news/anglijska_dlja_vsikh/2016-10-05-531
http://biblioyar.at.ua/news/?page3
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      Поповненню фонду краєзнавчого сектору сприяють тісні зв’язки з краєзнавцями та літераторами нашого краю, 

які постійно дарують бібліотеці свої книги. 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. 

       В ДБА по краєзнавству входить: систематична картотека статей, топографічна частина, фактографічна і 

картотека персоналій. В минулому році було влито нові рубрики: «Благодійність», «Е-урядування в бібліотеці», 

«Бюро правової допомоги», «Гуманітарна допомога». 

       Краєзнавчий фонд бібліотеки на 52% складається з художньої літератури,  28 % припадає на суспільно-

політичну та історичну літературу, 13 процентів природничо-наукова література, решта 7% - це бібліографічні 

посібники та покажчики. 

Рік Книжковий краєзнав. фонд К-сть місцевих період. видань 

Надійшло Вибуло. Всього Надійшло Вибуло Всього 

2016 33 0 33 58 0 58 

Всього 647 0 647 3880 0 3880 

 

       Краєзнавчий сектор за минулий рік видав  12 видів   друкованої продукції по краєзнавству: це і довідники, 

буклети до ювілейних дат, путівники, покажчики,енциклопедичні довідники «Річки мого краю», «Кожне сільце 

має своє слівце», «Вулиці нашого містечка», «Герої не вмирають»,   «На рубежі мужності»  до 95 – річчя з дня 

народження  Героя  Радянського Союзу С. Хоптяра, «Зберігач пісенного фольклору», «З любов`ю до рідної землі» 

до 90-річчя Р. Кравчук,Героя Соціалістичної праці. «Одержимий волею України» до 150–з дня народження  

Модеста Левицького.,  «Школа життя П. Сасюка»та інші.     Бібліотека успішно працює з поетами, письменниками, 

митцями краю. Проводяться презентації нових книг П. Добрянського, Ж. Олійник, М. Коваля, презентації нових 

альманахів «Медобори», де друкуються твори наших земляків та членів літературного клубу «Автограф». А також 

проводились святкові заходи до ювілеїв поетів-земляків – Ж. Олійник та А. Лісничої. 

        Робота з громадою і на благо громади майже завжди пов’язана з краєзнавством. Тут можна згадати такі 

заходи, як Різдвяні зустрічі «Різдвяно-новорічні передзвони», які проходять в районній бібліотеці в рамках клубу 

«У колі друзів» вже кілька років підряд.Краєзнавчий екскурс «Пам'ять вулиць», про історію вулиць на яких ми 

живемо, цікаво пройшла краєзнавча година «Історія карбована в гербах» - про герби населених пунктів нашого 
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району. Захоплююче пройшла літературно—краєзнавча подорож по історичних місцях «Відчути, як б`ється серце 

історії» та інші. 

        Велика увага в бібліотеці приділяється подіям Другої Світовоївійни. До 72-річчя визволення селища  та 72 

річниці визволення  України від німецько-фашистських загарбників працівники  бібліотеки провели захід «Ми 

самий волелюбний і нескорений народ», до Дня Примирення пройшов патріотичний урок «Доля країни – доля 

нашого краю», день інформації «Козацька слава і відвага».  На таких заходах старшокласники та ліцеїсти 

поринають у  героїку минулих часів, вбирають у себе героїзм предків. Проведено презентацію виставки «В 

книжковій пам’яті – миттєвості війни» на якій представлено книги - спогади ветеранів Другої Світової війни про 

важкі та героїчні сторінки тих буремних літ. Особливо привернула увагу учнів  «Книга пам’яті України. 

Хмельницька область. Ярмолинецький район»,  де присутні знайшли відомості про своїх родичів. Як звісточки з 

фронту, пролунали проникливі вірші про війну у виконанні співробітників бібліотеки. 

 На  початку  третьої річниці Евромайдану в Ярмолинецькій центральній районній бібліотеці булавлаштована 

літературно – документальна виставка – інсталяція «Небесна сотня молиться за нас. 94 дні Революції Гідності», на 

якій  були представлені книги, фотодокументи, гасла та інші атрибути тих подій. На захід прийшли учні 

професійного ліцею, щоб послухати розповідь учасників Евромайдану І Революції Гідності - наших земляків.  

Бібліотечні працівники провели екскурс в події Революції, розповіли про її початок, розвиток і наслідки, 

продемонстрували фільм про ці події.  Хвилиною мовчання  присутні вшанували пам'ять загиблих за ідеали 

революції героїв – хмельничан. Гарно прочитала вірші  «Врятуй нам неньку Україну!» учениця гімназії , наша 

постійна користувачка бібліотеки Юлія Дереш.  Не було байдужих, коли слухали розповідь учасниці Майдану 

Любові Габрух, яку всі там, на Майдані,  знали, як «Бабу Любу».  Торкнула за душу пісня «Над землею тумани», 

яку виконала молода талановита співачка, працівник районного Центру  дозвілля і молоді Катерина Квасюк. 

       З 2013 року краєзнавча картотека поповняється електронними носіями.  За минулий рік було 

влито978паперовихкарток,  і 103 електронних  одиниць. Користувачам було надано 27письмових і 368 усних  

довідок по краєзнавству. 

   Краєзнавчий сектор співпрацює з управлінням економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму, а 

також з краєзнавчим районним музеєм. 
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Розділ 9 Довідково-бібліографічна та інформаційна діяльність бібліотеки 

          Довідково-бібліографічне обслуговування знаходиться сьогодні на новому етапі розвитку, пов’язаному з 

організацією надання довідково-інформаційних послуг на основі широкого застосування комп’ютерних 

технологій. 

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 2016 рік було видано 27 письмових та 1353 усних довідок. 

По системі 97 письмових, 8498 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: 

«Бюро правової допомоги», «Благодійність», «Військова частина», «Наші земляки в АТО», «Дитячий центр 

«Гармонія» 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: «Книжкові новинки шукають читача», 

«Історичні романи розповідають», «Літературний вернісаж», «Історія карбована в гербах» та ін.  

Не зникають  з пам`яті  і страшні роки  фашистської окупації. До 72 - річниці визволення Ярмолинець був 

проведений бібліографічний огляд «Ми самий волелюбний і нескорений народ», до Дня Перемоги пройшов День 

пам`яті «Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, хто не прийшов з війни», день інформації «Козацької слави і 

відвага».  На таких заходах старшокласники та ліцеїсти поринають у  героїку минулих часів, вбирають у себе 

героїзм предків. Проведено презентацію виставки «В книжковій пам’яті – миттєвості війни» на якій представлено 

книги - спогади ветеранів Другої Світової війни про важкі та героїчні сторінки тих буремних літ. Особливо 

привернула увагу учнів  «Книга пам’яті України. Хмельницька область. Ярмолинецький район»,  де присутні 

знайшли відомості про своїх родичів. Як звісточки з фронту, пролунали проникливі вірші про війну у виконанні 

співробітників бібліотеки.  

У січні виповнилось 95 років з дня народження Героя Радянського Союзу, нашого земляка – Степана 

Хоптяра. Цій даті присвячено посібник «На рубежі мужності», де розповідається про героїчний подвиг Героя, який 

віддав своє життя за мир на нашій землі. 
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Велика проблема сьогодення – екологія, знайшла своє відображення на Дні інформації «Екологічні 

проблеми нашого селища» та на інформаційній годині «Відлуння Чорнобиля». 

Для кращого розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, а також надання нової бібліографічної  

інформації для споживачів, являються групове та індивідуальне 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 –48. 

Кількість інформацій –118. 

По системі 175 абонентів, яким було надано – 1337 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 «У світ книги -  через комп`ютер», «У подорож зі словниками», «За 

інформацією в електронний світ» та ін.  До видатних історичних подій бібліографічний відділ видає  інформаційні 

списки, пам’ятки, буклети, дайджести, бібліографічні посібники та інформаційні бюлетені новинок: «ДБА – 

інформаційне ядро бібліотеки», «Титанічна постать на ниві української історії» до 150-річчя з дня народження М. 

Грушевського, «Майстер панорамного жанру», «Карби життєвого шляху» до 160-річчя І. Франка, «Вони стоять в 

граніті, бронзі» та ін. 

За минулий рік картотеки поповнились на 1334 паперових носіїв і 98 електронних. 

 Робота бібліотеки постійно висвітлюється на сторінках місцевих ЗМІ 
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Розділ 10 Інформатизація бібліотек.  

Діяльність Інтернет-центрів та Пунктів вільного доступу до мережі Інтернет 
Робота по створенню та наповненню сайту (блогу) бібліотеки: наповнення та доповнення розділів, кількість 

записів, кількість відвідувань сайту/блогу. 

Проведення індивідуальних та групових тренінгів, консультацій для відвідувачів пунктів вільного доступу 

до мережі Інтернет. Залучення до цієї роботи волонтерів, викладачів. Навчання комп’ютерної грамотності 

(категорія, кількість).  

На 01.01.2016 року в ЦБС  в наявності є 29 ПК: 8 – ЦРБ, по 2 – РДБ, Кадиївка, Соколівка, Солобківці, 

Сутківці, по 1-му - Пасічна, Виноградівка, Баламутівка, Глушківці, Косогірка, Жилинці, Правдівка, Савинці, 

Стріхівці, Шарівка, Ясенівка. З доступом до мережі Інтернет - 21 ПК, до послуг користувачів – 15 ПК. Також в 

наявності є 15 багатофункціональних пристроїв, 3 принтери, 1 копіювальний апарат та 1 цифрова камера. 

Також в наявністі є 17 діючих електронних адрес: 
Електронні адреси  

ЦРБ           cbs.yar@gmail.com    yarmetodkab11@ukr.net        yfkfk11@bigmir.net 

Жилинці    sinitskanatalia1@.gmail.com 

Кадиївка    tсhjkalla@gmail.com 

Правдівка  іvanitsa.valentina@gmail/com 

Соколівка  sokol.biblio@gmail.com 

Солобківці kovbasista@gmail.com 

Сутківці     bilikivanna@gmail.com 

Буйволівці  biblioteka.buiw@gmail.com 

Пасічна      bibliot.pasichna@gmail.com 

Савинці      bibliot,sav@gmail.com 

Скаржинці  biblioteka.skar@gmail.com 

Стріхівці    strixiv.bibliot12@gmail.com 

Шарівка        natalia.borbutska.2@gmail.com 

Міська         gumenyuk.catya53@gmail.com 

РДБ            yarm.child.bibl@gmail.com 

mailto:cbs.yar@gmail.com
mailto:yarmetodkab11@ukr.net
mailto:sinitskanatalia1@.gmail.com
mailto:tсhjkalla@gmail.com
mailto:іvanitsa.valentina@gmail/com
mailto:sokol.biblio@gmail.com
mailto:kovbasista@gmail.com
mailto:bilikivanna@gmail.com
mailto:biblioteka.buiw@gmail.com
mailto:bibliot.pasichna@gmail.com
mailto:biblioteka.skar@gmail.com
mailto:strixiv.bibliot12@gmail.com
mailto:natalia.borbutska.2@gmail.com
mailto:gumenyuk.catya53@gmail.com
mailto:yarm.child.bibl@gmail.com
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Значно зросла популярність бібліотечного сайту Ярмолинецької ЦРБ, про що свідчить кількість 

відвідувань веб-сайту в 2016 році –  16595 http://biblioyar.at.ua  

 Для постійних користувачів ЦРБ, членів літературного клубу «Автограф» в 2013 р. створено  ресурс на 

безкоштовній платформі Wordpress під назвою «Автограф», який також користується великою популярністю серед 

членів клубу так і відвідувачів 16475 http://avtograf.wordpress.com/ 

        Сайт Ярмолинецької бібліотеки для дітей створений у 2013 році, користувачі-діти мають швидкий доступ до 

цікавих веб-ресурсів: ігор, мультиплікаційних фільмів, книг-онлайн,тощо. За 2016 рік сайт відвідало 4480 

користувачів. http://yarm-childbibl.jimdo.com/ 

        Сайт б/ф с. Кадиївка був створений наприкінці 2014 року, вже за 2015 рік сайт відвідало 1308 користувачів 

http://kadbib.jimdo.com/ 

        Сайт «Бібліотека для громади» (б/ф с. Сутківці) користується популярністю серед відвідувачів. За півтра року 

сайт перегляянули майже 22000 разів, а за 2015 рік -   https://sutbibl.wordpress.com  

      У 2016 році створені  власні бібліотечні сайти та ведуть й такі бібліотеки: 

- Бібліотека для Вас (б/ф с. Солобківці), переглядів -  186 https://solobibl.wordpress.com/ 

- Соколівка бібліотечна (б/ф с. Соколівка), переглядів - 171  http://sokil-biblio.moy.su/ 

Електронні адреси  

ЦРБ           cbs.yar@gmail.com    yarmetodkab11@ukr.net        yfkfk11@bigmir.net 

Жилинці    sinitskanatalia1@.gmail.com 

Кадиївка    tсhjkalla@gmail.com 

Правдівка  іvanitsa.valentina@gmail/com 

Соколівка  sokol.biblio@gmail.com 

Солобківці kovbasista@gmail.com 

Сутківці     bilikivanna@gmail.com 

Буйволівці  biblioteka.buiw@gmail.com 

Волудринці pastushenko.mary@yandex.ru 

Нове Село  biblioteka.nove@gmail.com 

Пасічна      bibliot.pasichna@gmail.com 

Савинці      bibliot,sav@gmail.com 

Скаржинці  biblioteka.skar@gmail.com 

http://biblioyar.at.ua/
http://avtograf.wordpress.com/
http://yarm-childbibl.jimdo.com/
http://kadbib.jimdo.com/
https://sutbibl.wordpress.com/
http://sokil-biblio.moy.su/
mailto:cbs.yar@gmail.com
mailto:yarmetodkab11@ukr.net
mailto:sinitskanatalia1@.gmail.com
mailto:tсhjkalla@gmail.com
mailto:іvanitsa.valentina@gmail/com
mailto:sokol.biblio@gmail.com
mailto:kovbasista@gmail.com
mailto:bilikivanna@gmail.com
mailto:biblioteka.buiw@gmail.com
mailto:pastushenko.mary@yandex.ru
mailto:biblioteka.nove@gmail.com
mailto:bibliot.pasichna@gmail.com
mailto:biblioteka.skar@gmail.com
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Стріхівці    strixiv.bibliot12@gmail.com 

Шарівка        natalia.borbutska.2@gmail.com 

Міська         gumenyuk.catya53@gmail.com 

РДБ            yarm.child.bibl@gmail.com 

     Робота бібліотек району постійно популяризується в соціальних мережах, зокрема в «Однокласниках» та 

«Фейсбуці». 25 бібліотек зареєстровано в «Однокласниках» і 10  бібліотек активно спілкуються в мережі 

«Фейсбук».  

     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». Завдяки наявності комп'ютерів змінилися бібліотечні послуги. Надається консультативна, 

методична та практична допомога бібліотекам в організації впровадження новітніх інформаційних технологій. 

Протягом року в Інтернет - центрі проведено 8 занять Школи сучасного бібліотекаря для працівників ЦБС 

(детальніше  розділ 12) 

      Також в ЦРБ протягом року проходили безкоштовні Курси компюрної грамотності  для користувачів 

бібліотеки. Навчання проходило один раз в тиждень, проведено 48 консультацій для різних категорій 

користувачів, як для людей похилого віку, так і для студентів професійного ліцею.Всього інтернет-центр відвідало 

2564 користувачіДо цієї роботи були залучені волонтери та працівники ЦРБ, які навчали та допомагали у таких 

питаннях: 

  Покращення навичок роботи з ПК 

 Зв’язок з рідними та друзями по Skype 

 Спілкування в соціальних мережах 

 Правові консультації 

 Замовлення квитків на транспорт 

 Покупки товарів через Інтернет 

 Допомога у виконанні школярами та студентами домашніх завдань, тощо. 

 

 

mailto:strixiv.bibliot12@gmail.com
mailto:natalia.borbutska.2@gmail.com
mailto:gumenyuk.catya53@gmail.com
mailto:yarm.child.bibl@gmail.com
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Розділ 11 Програмно-проектна діяльність. Участь в конкурсах 

  
Назва конкурсу Організатор Яка бібліотека 

брала участь 

Термін проведення Результат 

(коротко) 

«Все про Європу: читай, 

слухай, дізнавайся в 

пунктах європейської 

інформації в 

бібліотеках» 

Українська 

бібліотечна асоціація 

Ярмолинецька ЦРБ 2015-2020 рр. - 

конкурс «Бібліотека - як 

сучасний 

інформаційний центр» 

Благодійний фонд 

«Бібліотечна країна»  

Ярмолинецька ЦРБ 20.09.2016р. - 

Обласний конкурс 

«Найкреативніший 

керівник» 

Хмельницька ОУНБ Директор ЦБС 15.06.2016 р. Зайняла І місце 

Обласний конкурс 

«Бібліотека на службі 

громади» 

Хмельницька ОУНБ б/ф с. Сутківці Березень-вересень 2016 

р. 

Зайняла І місце 

ярмарок соціальних 

ініціатив«Впроваджен

ня кращих інновацій у 

роботі бібліотеки» 

Хмельницька ОУНБ Міська бібліотека Вересень 2016 р. Відзначена сертифікатом 

та цінними подарунком 

  
Підрозділ 11.1 Проведення власних конкурсів 

Ярмарок соціальних ініціатив «Бібліотека на службі громади» 

          Ярмолинецькою ЦБС проведено Ярмарок інноваційних послуг«Бібліотека на службі громади».Мета 

ярмарку: представлення кращого досвіду бібліотек Ярмолинеччини у наданні нових інноваційних бібліотечних 

послуг та їх ролі у розвитку громади. Завдання: знайомство з новими формами роботи, інформування громади про 

нові бібліотечні послуги, посилення співпраці бібліотек та місцевих органів влади, пошук та реалізація 

інноваційних ідей. 

     Для участі у ярмарку соціальних ініціатив було підготовлено експозиції  інноваційних бібліотечних послуг 

впроваджених у 2016 році та запланованих для реалізації найближчим часом за темою «Бібліотечні інновації для 
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розвитку громад». Прийняли участь майже всі бібліотеки системи. Готувались ретельно, вклали душу, вміння та 

професіоналізм. Громаді району продемонстрували послуги з електронного урядування, клубів за інтересами, нові 

форми популяризації книги і читання,  бібліотечного краєзнавства, розвитку туризму, видавничої діяльності 

бібліотек… Визначена найкреативніша, найпереконливіша бібліотека – це заклад с. Сутківці в представленні на 

Ярмарку інноваційних послуг для своєї громади на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

просуванні читання, організації дозвілля громади, наданні е – послуг та ін. 

 «Найкращий читач 2016» 

         8 квітня в Ярмолинецькій біліотеці для дітей було проведено обласний конкурс "Найкращий читач 

Хмельниччини 2016"серед дітей 6-7 класів.В конкурсі приймали участь користувачі бібліотек -філіалів 

Ярмолинецького району та діти з ЗОШ №2 та Ярмолинецького  НВК. Вони приймали участь у тестових завданнях, 

хто отримав більше балів перейшов до фіналу і захищали свою найулюбленішу книжку.   Журі оцінили 

переможців  три призових місця. Серед користувачів 6-х класів З_ місце отримала Лисак Ангеліна користувачка 

РДБ, 2 -  Чернюк Юлія користувачка б/ф с.Шарівка і 1- Королівська Юлія користувачка б/ф с. Сутківці. А 7 

клас поділили місця 3 - Войт Леся користувачка Ярмолинецької РДБ, 2 -Граб Анастасіякористувачка 

Ярмолинецької РДБ і 1 місце отримав користувач б/ф с. Вербка Швець Віталій. Переможці двох перших місць  2 

етапу конкурсу прийняли участь у області в 3 етапі та отримали призові місця.  

 

Розділ 12 Організаційно-методична робота. Система підвищення кваліфікації 
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 2016 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.  
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Для реалізації поставлених завдань використовувались різні форми організаційно-методичної роботи, 

організовувались виїзди на місця, започатковано курси комп’ютерної грамотності у «Школі сучасного 

бібліотекаря». 

В методичному відділі оформлений стенд «Вісник методиста», на якому висвітлені основні матеріали для 

роботи бібліотечних працівників. Створена виставка під назвою «На допомогу сільському бібліотекарю», де 

розміщені методичні посібники та фахова література та поличка «Придбай для себе».  На сайті Ярмолинецької 

ЦРБ створено розділ «Методичний модуль», де розміщені необхідна інформація у підрозділах: «Бібліотеки день за 

днем», «Бібліотеки-філіали ЦБС», «Конкурси», «Підвищення кваліфікації», «Рейтинг» та «Комп’ютеризація». 

Також у методичному відділі є папки – накопичувачі: 

- Методичні листи 

- Матеріали по підвищенню кваліфікації 

- Соціологічні  дослідження 

- Плани роботи філій 

- Плани роботи методичного відділу 

- Звіти, інформації, довідки про роботу відділу 

- Рішення ради при директорі 

- Протоколи виробничих нарад 

- Довідки про роботу бібліотек 

- Довідки по комплексному вивченні бібліотек 

- Квартальні аналізи цифрових показників 

- Річні аналізи цифрових показників 

- Вхідна документація 

- Вихідна документація 

- Участь у проектній діяльності 

- Нормативні документи 

- Масова робота 

- Папки на кожну філію окремо (35), в якій містяться усі звіти, довідки, тощо. 

Картотеки: 

- Картотека бібліотек 
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- Картотека бібліотечних працівників 

- Картотека перевірок б\ф Ярмолинецької ЦБС 

- Картотека методичних матеріалів 

 

Протягом року  відбулось 4 засідання ради при директорі: 

1.  «Про незадовільну роботу бібліотек-філіалів с. Жилинці» 

2. «Про виконання плану переобліків книжкових фондів» 

3. «Виконання плану комплексних вивчень бібліотек за 2016 р.» 

4. «Підсумки районного огляду-конкурсу «Бібліотека на службі громади»  

Для працівників ЦБС методичним відділом було надано 472 консультації з питань: 
- Планування масової роботи бібліотек на 2016 р. 

- Оформлення книжково-ілюстративних виставок 

- Робота клубів за інтересами 

- Електронна звітність 

- Етика сучасного бібліотекаря 

- Заповнення та введення щоденника  

- Створення презентацій 

- Консультації з питань євроінтеграції 

- Використання інформаційних технологій в діяльності бібліотек 

- Реєстрація в соціальних мережах 

- Випуск друкованої продукції 

- Оформлення краєзнавчого посібника 

- Написання сценарних матеріалів 

- RP в бібліотеках: як розказати про себе в соціальних мережах 

- Підготовка конкурсу «Бібліотека на службі громади» 

- Планування, облік та звітність с/б  

- Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки та перспективи 

- Підготовка до районного ярмарку інноваційних послуг «Бібліотечні інновації для розвитку громади» 

- Етикет електронної пошти 
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- Е-урядування 

- Акція «Подаруй бібліотеці книгу» 

- Акція «Бібліотечка українського воїна» 

- Планування – 2017 
Індивідуальних консультацій надано - 395, групових – 77. 

Проведено оглядів методичної літератури – 19 та 5 виставок методичних матеріалів.  

 
Протягом року працівниками ЦРБ організовано 99 виїздів до бібліотек-філій, з них:  

 16 – надання практичної допомоги;  

 17 – надання методичної допомоги; 

 6 – комплексне вивчення роботи бібліотеки;  

 38 – методична перевірка загальної роботи бібліотек 

  22 - інші  (усунення недоліків комплексної перевірки, передача та переоблік фондів). 

Згідно плану роботи ЦБС у  2016  році відбулось комплексне вивчення діяльності таких бібліотек району: с. 

Косогірка,Коритна, Ясенівка, Пасічна, Тарасівка, Солобківці.  

 

 

Загальна 

кількість 

виїздів 

в тому числі:  

комплексне 

вивчення 
бібліотека 

надання 

допомоги 
бібліотека тематичні бібліотека 

*інші усунення 

недоліків 

комплексної 

перевірки, 

метод. перевірка, 

передача та 

переоблік фондів 

99 6 Косогірка 

Коритна 

Ясенівка 

Пасічна 

Тарасівка 

Солобківці 

41 Правдівка 

Стріхівці 

Глушківці 

Сутківці 

Михайлівка 

Кадиївка 

Буйволівці 

- - 52 
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Волудринці 

Корначівка 
Монастирок 

 Баламутівка 

Томашівка 

 Нове Село 

 Солобківці 

Косогірка 

міська б-ка 

Соколівка 

Вербка-Мурована 

Москалівка  

 

 

 

Підрозділ 12.1 Видавнича діяльність методичного відділу 

№ 

п/п 

Назва видання Тип видання Виконавець 

1.  Аналіз діяльності бібліотек 

Ярмолинецької ЦБС за 2016 рік: 

аналітично-статистичне 

видання 

Гриб Л.М., Москаленко В. М., 

Слободян О.Л. 

2.  2016 рік – рік англійської мови в 

Україні 

метод. посіб Слободян О.Л. 

3.  У центрі уваги – екологічні проблеми метод. посіб Слободян О.Л. 

4.  М.Грушевський: голоси історії метод. посіб Слободян О.Л. 

5.  Іван Франко: завжди сучасний, завжди 

актуальний 

метод. посіб  

6.   «Рік Японії в Україні»; 

 «Рік вивчення німецької мови в 

Україні» 

 «1000-річчя духовних-культурних 

зв’язків Київської Русі та Святої Гори 

Інструктивно - 

методичні листи: 

 

Слободян О.Л. 
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Афон» 

 «Бібліотека і екологічна просвіта» 

7.  О храме мій, бібліотеко… Привітання колег  Слободян О.Л. 

8.  Діловий блокнот бібліотекаря Методичний посібник 

випуск №9 

Слободян О.Л. 

 

 

Підрозділ 12.2 Участь в заходах з підвищення кваліфікації 
№ п/п Організатор Назва заходу Форма заходу Хто брав участь 

Прізвище, ім’я, по-

батькові (повністю) 

Посада 

Всеукраїнські  

1 Рівненський центр 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

працівників культури 

Національної 

академії мистецтв 

Інноваційні процеси 

в організації 

обслуговування 

користувачів 

бібліотеки за умови 

інформатизації 

суспільства 

Навчання 

слухачів 

Жибутовська Любов 

Анатоліївна 

 

Зав. б/ф с. Нове 

Село 

2 Рівненський центр 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

працівників культури 

Національної 

академії мистецтв 

Інноваційні зміни в 

бібліотеці на основі 

проектного 

кадрового 

менеджменту та 

інноваційної 

діяльності бібліотек 

Навчання 

слухачів 

Пастушенко Марина 

Олексіївна 

Бібліотекар б/ф 

с. Волудринці 

Обласні  

1 Хмельницька обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  імені           

М. Островського 

«Збереження 

бібліотечних фондів в 

сучасних умовах. 

Особливості відбору і 

списання друкованих 

вебінар Гриб Марина Анатоліївна  

 Гриб Леся Михайлівна 

 Курятнік Людмила 

Миколаївна  

Денисюк Світлана Олегівна   

директор ЦБС 

пров. редактор 

бібліотекар І 

категорії 

бібліотекар 
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видань».  

 

читального залу 

2 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                         

М. Островського 

«Можливості 

соціальних мереж 

для пошуку та 

розширення кола 

партнерів бібліотек»  

вебінар Гриб Марина Анатоліївна,  

Бабій Розалія Степанівна,  

 

 

 

 Денисюк Світлана Олегівна,  

 

 

директор ЦБС 

провідний 

бібліотекар 

відділу 

обслуговування 

бібліотекар 

читального залу 

3 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                         

М. Островського 

День керівника семінар Гриб Марина Анатоліївна Директор ЦБС 

5 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                         

М. Островського 

"Бібліотечне 

обслуговування 

населення. 

Патріотичне 

виховання" 

 

 

 вебінар Гриб Марина Анатоліївна  

 Слободян Олена Леонідівна   

Москаленко Валентина 

Миколаївна 

 Курятнік Людмила 

Миколаївна  

Денисюк Світлана Олегівна   

директор ЦБС 

методист 

бібліограф-

краєзнавець 

бібліотекар І 

категорії 

бібліотекар 

читального залу 

6 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                           

М. Островського 

«Управління 

інформаційними 

ресурсами: традиції і 

нові тенденції»  

Дня бібліографа Москаленко Валентина 

Миколаївна 

Провідний 

бібліограф- 

краєзнавець 

7 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                         

М. Островського 

"Методика 

підготовки 

та організації 

вебінару". 

вебінар Гриб Марина Анатоліївна  

 Слободян Олена Леонідівна   

Москаленко Валентина 

Миколаївна 

 Курятнік Людмила 

Миколаївна  

директор ЦБС 

методист 

бібліограф-

краєзнавець 

бібліотекар І 

категорії 
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Денисюк Світлана Олегівна   бібліотекар 

читального залу 

8 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                         

М. Островського 

"Стратегія 

формування 

бібліотечних фондів 

в сучасних умовах" 

семінар-тренінгу 

працівників 

відділів 

комплектування 

ЦРБ, ЦМБ 

(вебінар) 

Гриб Марина Анатоліїівна  

Гриб Леся Михайлівна 

Директор ЦБС 

Провідний 

редактор 

9 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                                

М. Островського 

"Веб дизайн". вебінар Ануфрієва Ірина Геннадіївна Оператор ПК 

10 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                            

М. Островського 

Ірбіс: Ведення 

електронного 

каталогу". 

вебінар Гриб Марина Анатоліївна  

 Слободян Олена Леонідівна   

Москаленко Валентина 

Миколаївна 

 Курятнік Людмила 

Миколаївна  

Денисюк Світлана Олегівна   

директор ЦБС 

методист 

бібліограф-

краєзнавець 

бібліотекар І 

категорії 

бібліотекар 

читального залу 

11 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                                

М. Островського 

«Сільська бібліотека: 

соціальні орієнтири, 

ресурсний 

потенціал». 

Бібліо-день 

сільського 

бібліотекаря 

Груник Олена Дмитрівна 

 

Фурман Тетяна Вікторівна 

Зав. б/ф с. 

Баламутівка 

Зав. б/ф с. 

Томашівка 

12 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                                 

М. Островського 

"Визначення у 

фондах рідкісні і 

цінні видання".  

вебінар Гриб Марина Анатоліїівна  

Гриб Леся Михайлівна 

Директор ЦБС 

Провідний 

редактор 

13 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

"Практична 

медіаграмотність". 

 

вебінар Гриб Марина Анатоліївна  

 Слободян Олена Леонідівна   

Москаленко Валентина 

директор ЦБС 

методист 

бібліограф-
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імені                                

М. Островського 

.  Миколаївна 

 Курятнік Людмила 

Миколаївна  

Денисюк Світлана Олегівна   

краєзнавець 

бібліотекар І 

категорії 

бібліотекар 

читального залу 

14 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                         

М. Островського 

" Методична служба 

у вирішенні завдань, 

що стоять перед 

бібліотечними 

закладами в умовах 

реформування 

місцевого 

самоврядування"  

лабораторія 

професійної 

майстерності 

методиста 

Слободян Олена Леонідівна методист 

15 Обласна бібліотека 

для дітей ім. Т. 

Шевченка 

«Перспективи роботи 

з читачами – дітьми 

молодшого 

шкільного віку: нові 

можливості та 

пріорітети» 

Творча майстерня Волошина Наталія Олексіївна Провідний 

бібліотекар РДБ 

16 Хмельницька 

обласна універсальна 

наукова бібліотека  

імені                         

М. Островського 

«Нетрадиційні форми 

краєзнавчої роботи 

бібліотек» в рамках 

творчої 

студії «Сучасна 

бібліотека: нові 

вимоги, нові 

можливості» 

тренінг Гриб Марина Анатоліївна 

Москаленко Валентина Мик. 

Цибульська Ольга Іванівна 

Груник Олена Дмитрівна 

Дурняк Оксана Вікторівна 

Швець Лідія Йосипівна 

Тиж Алла Юхимівна 

Синіцька Наталія Дмитрівна 

Чайка Алла Михайлівна 

Боднар Марія Михайлівна 

Зупанець Антоніна Іванівна 

Люховець Любов Михайлівна 

Вовна Лідія Василівна 

Андрущак Ганна Іванівна 

Ковбасіста Неля Юліанівна 

Директор ЦБС 

Пров. бібліограф 

с. Антонівці 

с. Баламутівка 

с. Буйволівці 

с. Вербка 

с. Глушківці 

с. Жилинці 

с. Кадиївка 

с. Косогірка 

с. Михайлівка 

с. Пасічна 

с. Скаржинці 

с. Соколівка 

с. Солобківці 
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Білик Іванна Іванівна 

Фурман Тетяна Вікторівна 

Борбуцька Наталія Володим. 

Огороднік Оксана Михайлівн. 

Гуменюк Катерина Петрівна 

с. Сутківці 

с. Томашівка 

с. Шарівка 

с. Ясенівка 

ст. Ярмолинці 

 

 

Підрозділ 12.3 Заходи системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників району 

Загальна кількість 

заходів з підвищення 

кваліфікації - 24 

Дата 

проведення 

Назва  

заходу 

Загальна кількість навчених 

працівників 

377 

 

 

 

в 

тому 

числі: 

Семінарів - 4 11.02 

 

 

23.03 

 

11.09 

 

08.12 

« Бібліотечна діяльність: 

оновлення та трансформація» 

« Бібліотеки і екологічна 

просвіта» 

 

«Підготовка до відзначення 

Всеукраїнського дня бібліотек» 

 «Звітність – 2016. Планування 

- 2017» 

кількість  

учасників  40 

кількість  

учасників  37 

 

кількість  

учасників  32 

кількість  учасників  35 

 

Тренінгів - 1 23.03 «Бібліотеки і екологічна 

просвіта» 

кількість  учасників  - 38 

 

методичних днів  

- 1 

11.06 «Працюємо разом на користь 

користувача» 

Кількість учасників - 33 

 

майстер-класи - 1 26.01 «Пишемо в ЗМІ» 

 

кількість  

учасників  32 

Інші: -  година 23.03 « Книгоношення та робота Кількість учасників - 32 



54 

 

     

 

      11 лютого 2016 р. відбувся семінар для всіх працівників ЦБС  на тему «Бібліотечна діяльність: оновлення 

та трансформація». Бібліотекарям було надано консультації та практичні поради на теми: «Електронна система 

моніторингу мережі публічних бібліотек», «Аналіз діяльності бібліотек Ярмолинецької ЦБС за 2015 рік». Під час 

навчання проведено соціологічне дослідження на тему  «Обізнаність бібліотекарів Ярмолинеччини із сучасною 

українською літературою». 
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23 березня 2016 року проведено семінар-тренінг для усіх працівників ЦБС на тему  «Бібліотеки і екологічна 

просвіта». Під час навчання проведено консультацію «Екологічне краєзнавство – основний напрямок діяльності 

бібліотек», продемонстровано виступи-презентації на теми: «Допомога бібліотек у вирішені екологічних проблем 

Ярмолинеччини», «Основні напрямки роботи бібліотек з екологічної просвіти», «Ситуаційне навчання у 

формуванні екологічної культури дітей у бібліотеках». Під час навчання проведено анкетування «Краща книга 

Хмельниччини» серед працівників бібліотек. Також 23 березня був проведений година запитань і відповідей 

«Книгоношення та робота бібліотечних пунктів», де проходило обговорення по даній темі.   

     День фахівця «Оновлення і модернізація бібліотек в умовах реформування» 22 червня 2016 р. бібліотекарі 

Ярмолинецької ЦБС стали учасниками Дня фахівця, тема якого хвилює зараз кожного працівника культури: що 

буде з бібліотеками і працівниками, як практично буде проходить децентралізація в районі, чи буде скорочення 

бібліотечних працівників та багато інших. З доповіддю «Аналіз роботи бібліотек ЦБС за І півріччя 2016 

р.»виступила директор Гриб М.А. Нещодавно директор ЦБС відвідала семінар директорів ЦБС області «Виклики, 

ризики та нові рішення для бібліотек при адміністративній реформі». Отриманими знаннями та враженнями 

поділилась з бібліотечними працівниками ЦБС. Доповідь викликала зацікавленість і багато запитань. Також 

інформувалось про вступ до коледжу культури, загальнорайонну презентацію книги «Реабілітовані історією», 

відзначення ювілеїв бібліотек та ін. Методист Слободян О.Л. провела з присутніми навчальний  курс «Ефективні 

зв’язки з засобами масової інформації для сучасних бібліотек». В рамках курсу присутні отримали практичне 

завдання написати статтю в газету «Вперед». Аналіз робіт показав, що не всі  працівники вільно володіють словом 

і здатні  подати інформацію і піарити  свою роботу. З консультацією «Збір матеріалів для посібника місцевих 

діалектів» виступила головний бібліограф В.М.Москаленко.Професійний діалог «Бібліотека – креативний 

простір для підлітків» провела заступник директора по роботі з дітьмиЧеревуля А.Л. Також вона наголосила про 

проведення акції«Бібліотека під відкритим небом» у всіх бібліотеках району на літній період. Провідний 

редактор Гриб Л.М. надала консультацію щодо очищення книжкового фонду, переобліки та поповнення фонду в 

2016р. 

   17 серпня 2016 року на базі Ярмолинецької ЦРБ проведено день теорії і практики на тему «Ресурси і 

послуги сучасної  бібліотеки – у відповідність до потреб громади». В цей день бібліотечні працівники району 

радились і обмінювались досвідом надання нових сучасних послуг громадам віддалених сіл та повного 

використання всіх можливих ресурсів, якими володіє бібліотека. Тому в першу чергу акцентували увагу на 
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поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек і комп’ютеризацію та підключення всіх бібліотек до мережі 

Інтернет.  

12.10.2016 р. в Ярмолинецькій ЦРБ пройшов День фахівця для працівників Ярмолинецької ЦБС«Моделюємо 

успіх: бібліотека, користувач, бібліотекар».  Присутні,  в основному,  вирішували питання проведення в районі 

25-26 жовтня Всеукраїнського літературно – мистецького фестивалю «Зернослово», який буде проводитись на 

базі Ярмолинецької ЦБС  і підготовки до комплексного вивчення роботи бібліотек системи. З аналізом діяльності 

бібліотек виступила директор Ярмолинецької ЦБС Гриб М.А., яка підвела підсумки роботи бібліотек системи у ІІІ 

кв. 2016р. і надала установи на проведення фестивалю в бібліотеках району. Консультацію«Нормативно – 

регламентуючі документи бібліотек»  надала методист ЦРБ Слободян О.Л. Консультації з краєзнавчої роботи 

провела головний бібліограф Москаленко В.М. Професійний діалог«Оформлення документації по 

соціокультурної діяльності» пройшов між бібліотекарем Денисюк С.О. і заст. директора по роботі з 

дітьми Черевулею А.Л. Консультацію з очищення, по переоблікам та поповнення книжкового фонду надала 

провідний бібліотекар відділу УФКФіК Гриб Л.М. Проведення фестивалю, а особливо комплексного вивчення 

роботі бібліотек, або, як у нас кажуть,  фронтальної перевірки, викликало жвавий інтерес і безліч питань, які ми 

спільно вирішували. 

31 жовтня 2016 р. згідно плану роботи Ярмолинецької ЦБС на базі бібліотеки-філіалу с.Правдівка проведена 

зональна школа якості «Приваблива сільська бібліотека: що для цього треба зробити?» для бібліотекарів – 

початківців та бажаючіх зробити свою книгозбірню найбільш комфортною, і гарною. Бібліотека села 

Правдівка невипадково була обрана місцем проведення семінару саме з такою темою: ця бібліотека визнана 

найкращою з оформлення,  затишку, привабливості серед закладів Ярмолинеччини. Недарма сюди часто 

приїжджають бібліотекарі не тільки нашої системи, але й інших районів. Десять років тому Правдівська 

книгозбірня перейшла в це приміщення, де були тільки блочні стени. Старанням завідуючої бібліотеки Іваниці 

Валентини Кіндратівни було зроблено ремонт, придбано необхідні меблі, обладнання, оформлено і розкрито 

фонд, влаштовано читацькі зони. У 2010 році Правдівська книгозбірня стала першою в районі бібліотекою  - 

музеєм. Це була титанічна праця і турбота господині бібліотеки – де вона і яким чином збирала експонати, 

облаштовувала музейні кімнати, оформляла стенди, про це знає тільки вона, але в результаті цей музей в 

бібліотеці, я вважаю, один з найкращих  в області. У 2011 році бібліотека прийняла участь в міжнародному  

проекті  «Відродження»  і виграла грант – 5 тис. грн., на придбання книг для клубу за інтересами «Школа 

радісного читання». Старанням завідувачки закладом дитяча кімната дбайливо оформлена і привертає дітвору 
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затишком і гарними книгами. Всюди квіти, іграшки для дітей, красиві і актуальні виставки, стенди. Експонати 

музею унікальні,  всі мають інформацію про походження. Музейна кімната – історія сільського житла і побуту на 

Поділлі. Особливе місце займає краєзнавчі матеріали – є стенди, інформація, книги, документи предмети побуту, 

легенди, світлини  про походження села, його людей. Разом із минулим  в бібліотеці гарно сусідить   і сучасне: 

обладнанням,  за допомогою якого вона надає різні послуги користувачам і задовольняє їх інтереси – комп’ютер, 

принтер. Присутні з цікавістю прослухали розповідь завідуючої бібліотекою Іваниці В.К. про роботу книгозбірні, 

директор ЦБС  Гриб М.А.надала консультацію «Приваблива сільська бібліотека»,  методист ЦРБ Слободян 

О.Л. продемонструвала досвід інших бібліотек України з облаштування комфорту і естетичного вигляду 

бібліотеки. 

Зональна школа якості «Можливості Інтернету для повного і якісного задоволення інформаційних потреб 

сучасних користувачів» пройшла 22 листопада 2016 р. на базі бібліотеки – філіалу с. Соколівка 

 Ярмолинецької ЦБС. На заняття зібрались бібліотечні працівники навколишніх сіл, у кого є комп’ютери,   деякі 

підключені до мережі Інтернет, а взагалі всі ті, хто прагне зробити свою книгозбірню сучасною бібліотекою, які 

надають  якісні нові послуги і роблять все, щоби задовольнити запити користувачів свого населеного пункту. 

Тренінг за темою «Навігація в Інтернет і шляхи професійного вдосконалення» провела директор 

Ярмолинецької ЦБС Гриб М.А. Бібліотечні працівники всі пройшли тестування з пошуку інформації з мережі 

Інтернет для задоволення різних запитів користувачів. Між присутніми сільськими бібліотекарями пройшов обмін 

думками«Електронні бібліотечні послуги відділеним користувачам», якій продемонстрував, що наші 

бібліотекарі досить активно і грамотно вміють надавати послуги електронного урядування, зв’язку, використання 

Інтернет - магазинів для придбання товарів. Анкетування «Інтернет в бібліотеці: твоя думка» провела 

методист ЦБС Слободян О.Л. Також  бібліотекарі, які ще не мали електронних адрес зареєструватись разом із 

методистом і всі позаймались в програмі ЕСМАР (електронна звітність). 

  08 грудня 2016 р. на базі Ярмолинецької централізованої бібліотечної системи проведено методичний 

день з підготовки бібліотек – філій до звітності за 2016 рік і плануванню на 2017 р.    Відкрила нараду директор 

Ярмолинецької ЦБС Гриб М.А.презентацією « Оптимальна модель планування та звітності – реальне 

відображення діяльності бібліотек», де прокоментувала нововведення, які внесли в планування на наступний рік, 

вказала на помилки в плануванні, провела роз’яснення щодо ювілейних, календарних, літературних дат. Особливу 

увагу приділила плануванню соціокультурних заходів для громади. Провела роз’яснення щодо норм робочого часу 

на основні процеси бібліотечної роботи. Консультацію «Звітність про роботу бібліотек-філій за 2016 рік. Звірка 
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в базі даних ECMAP (електронна звітність)» наддала методист ЦРБ Слободян О.Л., яка розповіла про здачу 

звіту у EСMАР. На сьогоднішній день це дуже важливе і болюче питання для сільських бібліотекарів, тому що 

деякі  не володіють навичками роботи з комп'ютером. Також довела графік здачі звітів за 2016 р. 

 Заступник директора по роботі з дітьми Черевуля А.Л. надала поради щодо планування на 2017 рік роботи з 

дітьми та розповіла про дозвільну діяльність та сучасні тенденції в роботі з читачами дитячого віку. 

Головний бібліограф – краєзнавець ЦБС Москаленко В.М.проаналізувала краєзнавчу роботу бібліотек системи, 

зупинилась на довідково-бібліографічній та інформаційній роботі бібліотек та звернула увагу на основні дати 

краєзнавчого змісту у 2017 році. Провідний бібліотекар відділу упорядкування та формування книжкових фондів 

та каталогів Ярмолинецької ЦБС Гриб Л.М.ознайомила присутніх з порядком обліку нових книг, отриманих  за  

державною програмою «Українська книга», вилучення зношеної літератури, ведення обліку книг бібліотечного 

фонду та ознайомила бібліотекарів з графіком проведення переобліків книжкових фондів на 2017 рік. Також 

надала поради щодо передплати періодичних видань на наступний рік. На нараду було запрошено начальника 

Ярмолинецького РС  ГУ ДСНС України в Хмельницькій області Дудника П.П., який довів присутнім основні 

вимоги правил пожежної безпеки в бібліотеках і провів тренінг з користування вогнегасниками та іншими 

приладами гасіння пожежі. Закінчився  методичний день спілкуванням, під час якого бібліотечні фахівці мали 

змогу обмінятися думками, досвідом та обговорити важливі завдання щодо подальшої діяльності бібліотек району. 
    На базі Ярмолинецької ЦРБ продовжує свою роботу Школа сучасного бібліотекаря. На протязі року кварталу 

проведено 18 занятть.  

В методичному відділі розміщена поличка під назвою «На допомогу сільському бібліотекарю», де розміщені 

методичні посібники та фахова література та поличка придбай для себе». Оформлений стенд «Вісник методиста». 

 

Підрозділ 12.4 Соціологічні дослідження 

Загальнодержавне  дослідження «Незадоволений читацький попит 

 на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» 
     У  загальнодержавному дослідженні «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у 

публічних бібліотеках України» взяли участь Ярмолинецька ЦРБ, міська бібліотека, б/ф с. Михайлівка та 

Монастирок. 
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Загальнообласна регіональна розвідка "Краща книга Хмельниччини 2015". 

   Метою дослідження стало: дослідити зміни в уподобаннях та вивчити попит користувачів на книги 

Хмельницьких авторів та видавців, заохотити їх до користування друкованою книгою як джерелом інформації, та 

стимулювання до активного читання.  Усі  працівники бібліотек району та користувачі б/ф с. Нове Село, Шарівка 

та Ясенівка взяли участь у загальнообласній розвідці «Краща книга Хмельниччини 2015». 

 

Районні дослідження 

«Обізнаність бібліотекарів Ярмолинеччини із сучасною українською літературою» 
 

     11 лютого 2016 року Ярмолинецька ЦРБ провела соціологічне дослідження на тему  «Обізнаність 

бібліотекарів Ярмолинеччини із сучасною українською літературою». Мета  дослідження вивчити рівень знань 

бібліотечних працівників Ярмолинецької ЦБС щодо сучасної української літератури. 

  Здійснено 24 опитуваних респонденти. Найбільше опитаних становили користувачі від 51 років (45,8%). Від 41 

до 50 років – (37,6%), від 22 до 29 років та від 30 до 40 років становить по 8,3%. 

Щодо освіти то із середньою спеціальною освітою 54,1%, вищою – 29,1%,  із середньою технічною та 

незакінченою вищою по 8,4%. 

На перше запитання «Чи читаєте Ви сучасну українську літературу?» усі респонденти, а це 100% відповіли 

«так». 

На запитання «Твір якого сучасного українського письменника Ви прочитали протягом останнього місяця?». 

Респонденти  назвали різні творів та різних авторів, серед них по 8,3% отримали О. Забужко «Сестро, сестро», 

І.Роздобудько «Ґудзик-2», М.Матіос «Армагедон» та М.Рудневич «Я з Небесної Сотні». 

На третє запитання «Що спонукає Вас звернутися до творів сучасної української літератури?». 37,5%  

респондентів відповіли, що це потреба душі, прагнення відчути себе освіченою людиною – 33%, національна гідність 

– 29,1%, інтерес до конкретної теми – 12,5%, інтерес до конкретного автора – 8,3%. 

На запитання «Із творчістю кого серед відомих сучасних українських прозаїків Ви ознайомлені?», опитані 

відповіли: М.Матіос -95,8% (23), О.Забужко – 79,1% (19), Р.Іваничук – 50% (12), І.Роздобудько – 37,5% (9), 

В.Шевчук – 29,1% (7), В.Стефаник – 20,8% (5), А.Погрібний та Р.Федорів – по 12,5% (3),Г.Пагутяк – 8,3% (2), по 

4,1% (1) – А.Цаплієнко, Л.Дашвар, Б.Сушинський 
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Анкетування «Інтернет в бібліотеці: твоя думка» 

    Під час проведення зональної школи Зональна школа якості «Можливості Інтернету для повного і якісного 

задоволення інформаційних потреб сучасних користувачів», що  пройшла на базі бібліотеки – філіалу 

с. Соколівка  Ярмолинецької ЦБС», проводилось анкетування  «Інтернет в бібліотеці: твоя думка» . Висновок    

 був такий:«сучасному бібліотекарю, щоб досягти результату слід повністю віддаватися своїй справі. Лише так 

можна щось змінити для справи, для користувачів, просто для себе». 

 

Розділ 13 Реклама бібліотеки та бібліотечних послуг 
Протягом року робота бібліотек району висвітлювалась на сторінках місцевих ЗМІ, було опубліковано 83 

публікації 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.  

   

  Підрозділ 13.1 Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек  
         Всеукраїнський день бібліотек відсвяткували бібліотекарі Ярмолинеччини.  В цьому році свято пройшло у 

форматі привітань. Привітання танцювальні, літературні, музичні, поетичні, драматичні, кулінарні, відео - 

привітання... Які у нас бібліотекарі креативні, талановиті і винахідливі! А ще дякуємо всім, хто прийшов на наш 

захід поздоровити з професійним святом. А гостей було багато. З привітальним словом звернулись голова 

Ярмолинецької районної ради Копицяк Л.Ф., начальник відділу культури Ярмолинецької РДА 

Гжегожевський Є.Е., які відзначили  роль бібліотек в житті нашої громади. Директор Ярмолинецької  ЦБС Гриб 

М.А. розповіла про здобутки  наших книгозбірень.  Завітала на свято з подарунками та привітаннями голова 

профспілки працівників культури Дембіцька Л.А. Дуже приємно було отримати музичні вітання від наших друзів, 

партнерів, користувачів – директора районного Центру культури і мистецтв Василя Гуменюка, Евгена Йонка, 

Вадима Курятніка, Андрія Басуна, Наталії Лабчук. Гарно привітали бібліотекарів поети – автографці  Жанна 

Олійник і Галина Колотило. А далі пішли привітання від сільських бібліотекарів, читачів, учасників клубів за 
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інтересами. Тут важко визначити у кого краще, бо всі були неповторні, креативні, веселі! І дуже талановиті!  Було 

все: сценки з житті бібліотек, пісні, літературні твори про бібліотечне життя, торти – книги, кулінарні та 

кондитерські шедеври, подарунки зроблені своїми руками, відео-роліки  з поздоровленнями і багато чого іншого.  

Ми ще раз переконалися, що ми одна згуртована, дружна бібліотечна родина. І цей Всеукраїнський день бібліотек 

надовго залишить приємний спогад про нашу зустріч. 
 

Розділ 14 Видавнича діяльність бібліотек 

1. Ярмолинецька ЦБС на сторінках періодичних видань: бібліографічно-інформаційне видання/упорядник В. 

Москаленко/ Ярмолинецька районна бібліотека. – Ярмолинці, 2016. – 52 с. 

2. Офіційні неопубліковані документи районної ради та районної державної адміністрації за 2015 рік: 

бібліографічний покажчик / Ярмолинецька центральна районна бібліотека. Центр регіональної інформації. – 

Ярмолинці, 2015. – 16 с. 

3. Герої не вмирають. - Ярмолинці: Ярмолинецька центральна районна бібліотека, 2016. – 12с.: фото. 

4. Доблесна праця гірника: Герой Соціалістичної праці – Швайко М.Й.: інформаційне видання. – Ярмолинці, 

2016. – 12с. 

5. Річки мого краю – краса і біль : інформаційневидання/ укладач В.Москаленко.-

Ярмолинці:Ярмолинецькацентральнарайоннабібліотека, 2016. – 16с.іл. 

6. Без музики себе не мислю…: до 70-річчя Майї Печенюк/ упорядник В. Москаленко. – Ярмолинці: 

Ярмолинецька центральна районна бібліотека, 2016. – 12с., фото. 

7. Вулиці нашого містечка: історія вулиць №2/ упорядник В. Москаленко. – Ярмолинці, 2016. – 14с. 

8. Квітнють молоді таланти: до 25-річчя Альони Лісничої, ярмолинецької поетеси. – Ярмолинці, 2016. - 8с. 

9. З любовю до рідної землі: до 90-річчя з дня народження Героя Соціалістичної Праці Римми Кравчук: 

інформаційна довідка/ укладач В. Москаленко. – Ярмолинці: центральна районна бібліотека, 2016. – 12с. 

10. Вибачте за любов: зб. поезій та пісень/ Л. Незбжицький – Ярмолинці, 2016. – 108 с.: 

11. Поети декабристи в Ярмолинцях: інформаційне видання/ укладач В. Москаленко. – Ярмолинці, 2016. – 16 с. 

12. Я наче полум`ям палаю: біобібліографічний покажчик (до 65-річчя з дня народження Ж. Олійник)/ Укладач 

В. Москаленко. – Ярмолинці, 2016. – 16с. 

13. Олійник Ж. Невигадана історія: зб. поезій / Ж.Олійник – Ярмолинці, 2016. – 104 с. 

http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/jarmolinecka_cbs_na_storinkakh_periodichnikh_vidan.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/jarmolinecka_cbs_na_storinkakh_periodichnikh_vidan.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/rishennja_sesiji_2015-knizhka.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/rishennja_sesiji_2015-knizhka.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/rishennja_sesiji_2015-knizhka.pdf
http://biblioyar.at.ua/Kraeznavstvo/Vudatni_lydu/Geroi_ATO/geroji_ato.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/shvajko-inf-vidannja.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/shvajko-inf-vidannja.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/richki.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/richki.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/ma-jja_anto-nivna_pechenju-k.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/ma-jja_anto-nivna_pechenju-k.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/vulici.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/alona-lisnicha.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/z_ljubov.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/z_ljubov.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/nezbzhickij.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/dekabristi.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/a_slovo_mozhe_boronit_zh-o..pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/a_slovo_mozhe_boronit_zh-o..pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/zhanna_olijnik.pdf
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14. Майстер панорамного живопису: до 160-річчя з дня народження Франца Олексійовича Рубо / укладач В. 

Москаленко. – Ярмолинці, 2016. – 16с. 

15. Школа життя П. Сасюка: до 65-річчя з дня народження /укладач В. Москаленко. – Ярмолинці, 2016. – 8с. 

16. Зберігач пісенного фольклору: Петро Широкий, заслужений працівник культури України./Упорядник В. 

Москаленко – Ярмолинці, 2016. – 12с. 

17. Кожне сільце має своє слівце :словник місцевих говірок./ Укладач В. Москаленко. - Ярмолинці, 2016. – 20с. 

18. Привітання колег з професійним святом: привітання колег з святом/ Ярмолинецька ЦРБ. – Ярмолинці, 2016 . 

– 16 с. 

19. Репресовані жителі села Вербка Мурована в 20-х – 50 рр. ХХ ст.– Ярмолинецька ЦБС, б/ф с. Вербка 

Мурована, 2016. – 16 с. 

20. Літературна Ярмолинеччина: біобібліографічний довідник (доповн.) / укладач: В. Москаленко. – Ярмолинці, 

2016. – 44с., фото. 

21. Камінь родючості:краєзнавча розвідка / укладач В. Москаленко. – Ярмолинці, 2016. – 12с. 

22. Вони стоять в граніті, бронзі: пам`ятники Ярмолинеччини, частина 1 / упорядник В. Москаленко. – 

Ярмолинці: Ярмолинецька центральна районна бібліотека, 2016. – 13 с., фото. 

23. Вони стоять в граніті, бронзі: пам`ятники Ярмолинеччини, частина 2 / упорядник В. Москаленко. – 

Ярмолинці: Ярмолинецька центральна районна бібліотека, 2016. – 16 с., фото. 

24. 2016 рік – Рік англійської мови в Україні: методичні рекомендації / Ярмолинецька ЦРБ. – Ярмолинці, 2016 . – 

20с.  

25. Аналіз діяльності бібліотек Ярмолинецької ЦБС за 2015 рік: аналітично-статистичне видання / Ярмолинецька 

ЦРБ; уклад.: Гриб Л.М., Москаленко В. М., Слободян О.Л. – Ярмолинці, 2016. – 88 [14]с.: табл. 

26. У центрі уваги - екологічні проблеми (бібліотеки і екологічна просвіта) : методичний посібник / 

Ярмолинецька ЦРБ. – Ярмолинці, 2016 . – 43 с. 

27. Діловий блокнот бібліотекаря : методичний посібник. Вип. №9 / Ярмолинецька ЦРБ. – Ярмолинці, 2016 . – 

50 с. (Сер. «На допомогу бібліотекарю») 

 

 

 

http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/franc_oleksi-jovich_rubo.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/franc_oleksi-jovich_rubo.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/shkola_zhittja.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/zberigach_pisennogo_folkloru.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/zberigach_pisennogo_folkloru.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/kozhne_silce_mae_svoe_slivce.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/kozhne_silce_mae_svoe_slivce.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/kozhne_silce_mae_svoe_slivce.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/o-khrame_mij-b-ko.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/o-khrame_mij-b-ko.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/represovani.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/represovani.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/knizhka_literaturna_jarm..pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/knizhka_literaturna_jarm..pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/zalezhni_fosforitiv.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/pamjatniki_chast_1.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/pamjatniki_chast_1.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/pamjatniki_chast_2.pdf
http://biblioyar.at.ua/Vudannya/Kraeznavchi/2016/pamjatniki_chast_2.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/2016-rik_angl-movi.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/2016-rik_angl-movi.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/informacijnij_zvit.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/informacijnij_zvit.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/vidavnicha.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/vidavnicha.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/dilovij-bl.9.pdf
http://biblioyar.at.ua/Metod_modul/Metod_vudannya/2016/dilovij-bl.9.pdf
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Розділ 15 Матеріально-технічна база 

       На протязі 2016 року по ЦБС придбано ПК та підключення до мережі Інтернет в б/ф с. Михайлівка на суму 

13921 грн за рахунок бюджетних коштів, б/к с. Антонівці підкл. Інтернет-1500 грн. (спонсорські) комп’ютер –      

7960 грн.(бюджетні),  та міську б-ку підключено до мережі Інтернет. На суму 37300 грн. в б/ф с. Солобківці 

придбано  посудна тумбочка, доріжка – 9 м.,стелажі -6 шт., столи – 4 шт., конвектори електр. – 5 шт.,стенди – 2 

шт. та книги – 2 тис. грн. Також придбано вогнегасник в б/ф с. Москалівка на суму 200 грн. за платні послуги На 

поповнення фондів виділені кошти б/ф с.Баламутівка (1000 грн. бюджетні кошти), с. Буйволівці (2000 грн. – 

бюджетні кошти), с. Виноградівка (2136 грн. – бюджетні кошти), с. Вербка (1200 грн. – платні послуги), с. Савинці 

( 5000 грн. – бюджетні кошти), с. Соколівка (1000 грн. – бюджетні кошти) с. Тарасівка (2000 грн.- бюджетні 

кошти). В б/ф с. Глушківці придбано меблі (5130 грн.- бюджетні кошти), с. Жилинці книги (2000 грн. – бюджетні 

кошти), система до принтера (948 грн. – бюджетні кошти), с. Сутківці жалюзі, пилосос, проектор, екран, стільці 

(17433 грн. – бюдж.) та книги (3000 грн. – бюджет.), с. Скаржинці – ПК (12993 грн. – бюджет.) та книги (610 грн. – 

платні послуги). В міську бібліотеку придбано ПК (10000 грн. – спонсорські кошти), та підключення до мережі 

Інтернет (1500 грн. – бюджетні кошти). Всього по ЦБС придбано на суму 196051 грн. 

Проведено косметичний ремонт в б/ф с. Корначівка на суму 635 грн. за спонсорські кошти, б/ф с. Москалівка 

косметичний ремонт на суму 625 грн. – бюджетні кошти, б/ф с.Скаржинці – 2 вікна на суму 14000 грн. – бюджетні, 

б/ф с. Сутківці  – косметичний ремонт на суму 1750 грн. – бюджетні, б/ф с. Тарасівка – 1 вікно на суму 1700 грн. – 

бюджетні, б/ф с. Шарівка - 1 двері на суму 5000 грн. – бюджет, ЦРБ – модернізація електромережі та штукатурка 

відкосів на суму 3600 грн. – спонсорські кошти.  
Розділ 16 Висновки 

У 2016 році Ярмолинецькій ЦБС вдалося провести безліч різноманітних цікавих заходів для громади району, 

провести районі конкурси, взяти участь в обласних конкурсах. Також за рахунок бюджетних коштів та 

спонсорської допомоги покращилась матеріально технічна база бібліотек. 
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