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Інформація
виконання управлінням культури і туризму «Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у
м.Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською» за 2018 рік
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Виконання
Проведено 4 засідання (від 12.06.2018, 02.08.2018, 28.03.2018,
08.10.2018) Координаційної ради з питань закупівлі та
книговидання книжкової продукції місцевих авторів за
бюджетні кошти. Розглянуто 53 звернення. Закуплено 840
прим. на суму 41,0 тис. грн. Видано 17 назв книг (3200 прим.)
на загальну суму 273,5 тис. грн.
Протягом 2018р. бібліотеки Хмельницької міської ЦБС
поповнилися місцевою книжковою продукцією - 1525
прим. на суму 106,7 тис.грн., а саме: 840 прим. на суму 41,0
тис.грн. – закупівля за рішенням Координаційної ради, 684
прим. на суму 65,7тис.грн. – виданих за Програмою «Читай
українською».
Безкоштовно передано 1918 прим. книг, надрукованих за
Програмою, громадським літературним спілкам, обласним
бібліотекам та бібліотекам навчальних закладів міста.
Авторами
книг,
громадськими
організаціями,
видавництвами та користувачами бібліотек було подаровано
15 бібліотекам ЦБС 1884 прим. на суму 52,7 тис. грн.
Працівниками Хмельницької міської ЦБС та читачами було
зібрано та подаровано 211 прим. книг зональному відділу
військової служби правопорядку для воїнів, які знаходяться
на передовій.
Підготовлено до друку та видано книгу Ненцінського А.Й.
«Побачення з собою»; книги Сердунич Л.А «Розвиднень» та

пов'язані
з
друкуванням
поетичної та прозової збірки
авторів профільних творчих
спілок
та
громадських
організацій
м.Хмельницького, суспільно
значущих
творів
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Спілки
письменників
України «Південний Буг»
(2 випуски на рік)
- Часопис Хмельницької
міської літературної спілки
«Поділля»
«Літературна
громада» (2 випуски на рік)

- Альманах Хмельницького
обласного
осередку
Всеукраїнської
творчої
спілки «Конгрес літераторів
України» «Медобори»
(2 випуски на рік)
- збірка творів учасників
літературного
фестивалю
«Слово єднає»
(1 випуск на 2 роки )

серія
«Хмельницький
хмельничани»

туризму
Установи,
організації
різних форм
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та
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Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм

«І слово боролось»; роман «Пришелець з Європи»
Мачківського М.А., збірник «Нескорена нація». На загальну
суму 51,2 тис.грн.

Інші джерела

30,0

Бюджет міста
Інші джерела

50,0

50,0

Бюджет міста
Інші джерела

20,0
20,0

Видано 1-ий випуск часопису Хмельницької міської
літературної спілки «Поділля» «Літературна громада»
тиражем 100 прим. на суму 13,0 тис. грн.;
Підготовлено до друку 2-й випуск часопису«Літературна
громада»

Бюджет міста
Інші джерела

20,0
20,0

Видано Альманах Хмельницького обласного осередку
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів
України» «Медобори» т.13, тиражем 118 прим. - на суму
10,03 тис.грн. та т.14, тиражем 100 прим. на суму 8,5 тис.
грн.

Бюджет міста
Інші джерела

30,0
30,0

Видано збірку творів учасників літературного фестивалю
«Слово єднає» тиражем 100 прим. на суму 27,0 тис. грн.
Презентацію збірки проведено30.09.2018 підчас заходів до
Дня міста в сквері ім.Т.Г.Шевченка

Бюджет міста
Інші джерела

15,0
15,0

Підготовлено до друку першу книгу з серії збірок
«Хмельницький та хмельничани» - «Почесні громадяни
міста Хмельницького».

Видано Альманах обласної Хмельницької організації
Спілки письменників України «Південний Буг» вип.1 та
вип. 2 тиражем 585 прим. на суму 48,3 тис.грн. та вип.2
альманаху тиражем 285 прим. суму 22,8 тис. грн.

збірка
матеріалів
Всеукраїнської
науковопрактичної
конференції
«Літературні візії Івана Іова»
(до 70-річчя від народження
видатного
хмельницького
поета)
- біобібліографічні словники
«Лауреати міської премій
ім.Б.Хмельницького»
та
«Лауреати міської премій ім.
М.Орловського (один випуск
на п’ять років)

2018

2019

- «Книга Пам’яті загиблих у
АТО хмельничан»
2018-2020

- збірка міського конкурсу
читців
–
декламаторів
навчальних закладів міста
Хмельницького
«Слово
нації» (щорічно)
- збірка тез Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Святослав
Караванський – борець за
волю, борець за мову» (до
100-річчя від дня народження
видатного
українського
письменника, мовознавця і
дисидента)
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Видана збірка матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Творчість Івана Іова в контексті
сучасних суспільно-літературних візій, творів поета, ессе,
спогадів» «Він знався на коронації слова…», тиражем 100
прим. на суму 9,9 тис. грн..

Бюджет міста
Інші джерела

10,0
-

Підготовлені до друку біобібліографічний покажчик
«Лауреати міської премії ім.М.Орловського» та серію
інформаційних буклетів
«Лауреати міської премії
ім.Б.Хмельницького» за 2014 - 2017рр.

Бюджет міста
Інші джерела

20,0
10,0

Підготовлено до друку «Книгу Пам’яті загиблих у АТО
хмельничан».

Бюджет міста
Інші джерела

10,0
5,0

Департаментом освіти та науки підготовлено до друку, а
управлінням культури і туризму видано збірку міського
конкурсу читців – декламаторів навчальних закладів міста
Хмельницького «Слово нації» 100 прим. книги на суму 4,6
тис. грн.

Бюджет міста
Інші джерела

-

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Святослав Караванський – борець за волю, борець за мову»
заплановано на 2019рік.

Бюджет міста
Інші джерела

30,0
30,0

Видано тиражем 200 прим. книги для дітей Марії Дем’янюк
«Марійчині казки» Вип.2. Всього на суму 10,5 тис.грн.;
видано тиражем 500 прим. книги для дітей Ніни Шмурікової
«Місячний калейдоскоп» на суму 19,5 тис. грн.
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поліграфічної продукції
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за
незалежність,
суверенітет та територіальну
цілісність
України,
просування
національних
патріотичних
цінностей,
зміцнення
державності,
історичної
пам'яті,
консолідації громадянського
суспільства
1.9.Проведення
загальноміських презентацій
книжкової
продукції
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поліграфічновидавничих підприємств
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Структурні
підрозділи
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5,0

Бюджет міста

5,0

Інші джерела

10,0

2018-2020

Управління
культури і
туризму
Управління
торгівлі
Поліграфічновидавничі
підприємства

Управлінням культури і туризму видано 2-у доповн.книгу
С. Єсюніна «Вулиці Хмельницького» на суму 10,0 тис.грн.,
підготовлено та видано туристичну карту «Хмельницький
цікавий», яку презентовано на відкритті туристичного
сезону в травні 2018р. Карту виставлено в
електронному варіанті на офіційному веб-сайті:www.kult.km.ua,
Qаr-код з посиланням на опис пам’яток та цікавих
місць міста Хмельницького Виготовлено промо-ролик
про музеї міста Хмельницького.
На
джазовий
фестиваль
виготовлено
сувенір
«ДжазФестПоділля».
Всього використано 14,6 тис. грн.
Управлінням культури і туризму видано тиражем 400 прим.
книги Кузьми Матвіюка «І ми цей шлях пройшли» вартістю
40,2 тис.грн. та видано тиражем 100 прим. монографії Сергія
Маярчика
«Історико
культурний
розвиток
Середньодністровського Лівобережжя у ІХ-ХІІІст.: і
формування Пониззя» на суму 14,8 тис. грн.

В грудні 2018 року у центральній міській бібліотеці
відбулася презентаційна виставка книжкової продукції ФОП
А.Цюпак для відвідувачів бібліотеки.
29 вересня 2018 під час святкування Дня міста у сквері ім.
Т.Г.Шевченка управлінням культури і туризму за підтримки
управління торгівлі, вперше було організовано виставку –
ярмарку книжкової продукції місцевих книгарень та
видавців, за участі: ТОВ "Книжковий світ", магазину
«Носорог», Подільского культурно-просвітницького центру
імені М.К. Реріха, ФОП Алли Цюпак, ТОВ «Проскурівкнига», ФОП Сергія Осадчука (офіс-центр «Корвет»).

1.10.Сприяння
участі
місцевих
поліграфічновидавничих підприємств у
міських,
регіональновсеукраїнських
та
міжнародних
книжкових
виставках-ярмарках

2

Управління
культури і
туризму

Бюджет міста

5,0

Управління
культури і
туризму

Фінансування
не потребує

-

Фінансування
не потребує

-

2018-2020

Всього на проведення використано 5,3 тис. грн.
З метою сприяння участі місцевих поліграфічно-видавничих
підприємств у міських, регіонально-всеукраїнських та
міжнародних книжкових виставках-ярмарках видавці,
працівники бібліотек та управління культури і туризму у
вересні 2018 року брали участь у Книжковому форумі (м.
Львів), де були налагоджені зв’язки із видавництвами
України та діаспори.

Популяризація
місцевого
книговидання та
читання
2.1.Покращення
поінформованості населення
міста про події під час
національно-визвольних
змагань та війн, визначних і
пам’ятних
дат
шляхом
проведення у бібліотеках,
навчальних і культурноосвітніх закладах читацьких
конференцій, книжкових та
ілюстративних експозицій,
презентацій
нових
книг
місцевих авторів вказаної
тематики

2.2.
Реалізація
медіапроектів, спрямованих на
популяризацію
книги,

2018-2020

2018-2020

Управління
культури і
туризму

З 28.02.2018 у БібліоХабі з центральної міської бібліотеки
розпочато проведення
історичних батлів «Об’єднай
Україну». Учасники грають в історичну настільну гру «100
років боротьби», яка розроблена Українським інститутом
національної пам'яті до 100-річчя Української революції
1917-1921 рр. Протягом 2018 року проведено 14 таких ігор в
міських бібліотеках, в яких взяло участь до 126 читачів.
Центральною бібліотекою підготовлено серію буклетів
«Незборима нація» до 100-річчя Української революції 19171921рр. про П.Болбочана, Я.Гальчевського, С.Петлюру,
Р.Шухевича.
Влаштовувалися тематичні експозиції до 100-річчя IV
Універсалу Української Центральної Ради: «Українська
революція: головні події, постаті» (філ.№2), «До свободи
браття!» (філ.№8), «Проголошення IV Універсалу» (філ.№7);
до 100-річчя бою під Крутами: «Згадаймо юність, що горіла
в Крутах» (філ..№3), «Безсмертного подвигу вірні обранці»
(філ..№6),
«Крути-символ
українського
патріотизму»
(філ.№4), до визволення міста Проскурова: «Весна
визволення Поділлі» (філ.№8), «Невідомий Проскурів»
(філ.№11), до Дня Героїв: «Вірність і мужність» (філ..№12),
«Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо» (філ.№10),
до Дня Свободи і Гідності та ін. Всього 74 виставки.
Протягом 2018 року музеєм історії міста Хмельницького
організовано проведення науково-краєзнавчих
круглих
столів:«Є.Коновалець. Проскурівський період», «Символи
національної ідентичності», «Військові підрозділи та
формування у Проскурові в часи Української революції 19171921 рр.».
З 21.02.2018р. бібліотека-філія для дітей №12 стала
популярним телемайданчиком. У бібліотеці знято ряд
телесюжетів для місцевого телеканалу «tv7plus», де відомі
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люди нашого міста читали казки для дітей на казковому
троні. Серед гостей бібліотеки були: міський голова
Олександр Симчишин; поліцейська Анна Стрембіцька;
начальник управління культури і туризму Хмельницької
міської ради Артем Ромасюков; відомі артисти Майя
Онищук, Сергій Строян, Сніжана Туткевич-Самойлова.
Висвітлення роботи ЦБС, яка спрямована на популяризацію
книги у ЗМІ та Інтернеті на 01.01.2019р: 252 (на 65 більше,
ніж у 2017р.) у друкованій пресі та онлайн-ЗМІ, 69
телесюжетів (на 24 більше, ніж у 2017р.), 86 радіопередач
(на 58 більше, ніж у 2017р.).
Участь
у
щотижневій
інформаційній
програмі
«Мистецька палітра» на ХОДТРК «Поділля центр».
У розділ «Повні тексти» електронної бібліотеки додано
електронну версію: альманаху «Південний Буг» №1;
альманаху «Південний Буг» №2; альманаху «Медобори»
№13;альманаху «Слово єднає» №1; часопису «Літературна
громада» №1; збірника «Нескорена нація»; книги «Місячний
калейдоскоп» Шмурікової - Гаврилюк Н.М.; книги
«Марійчині казки» Дем’янюк М.Б.; книги «Побачення з
собою» Ненцінського А.Й.; книг Сердунич
Л.А
«Розвиднень» та «І слово боролось»; роману «Пришелець з
Європи» Мачківського М.А.
Протягом звітного періоду відбулось 38 зустрічей з
хмельницькими письменниками в бібліотеках міста :
Олександром
Зімбою,
Ольгою
Лихогляд,
Віталієм
Міхалевським, Володимиром Олійником, Ігорем Байдаком (7
зустрічей у бібліотеках та у травні 2018р. відбувся творчий
вечір І.Байдака в міському будинку культури). Вперше у
поточному році було започатковано проведення літературних
полілогів у бібліотеці-філії №8. Один з них був присвячений
творчості І.Іова «Різьбяр власного духу» за участю
М.Цимбалюка, Н.Шмурікової, В.Мацька., В.Іової, другий
полілог - презентація книги соратника Василя Стуса,
Почесного громадянина міста Кузьми Матвіюка «І ми цей
шлях пройшли».
До 80-річчя Василя Стуса в приміщенні кінотеатру ім.
Т.Г.Шевченка відбулась літературно - кінотеатральна
інсталяція «Птах душі».
Патріотична година: «Вони помирали, щоб жила Україна»
за участю письменника П. Цимбалюка відбулася у філії №13.
У бібліотеці-філії №2 проведено сміх-тайм «Ніхто не вміє
краще нас сміятись» зі С.Шкапієм, Л.Рудницькою, поетичний
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колаж «Поезія – слово! Поезія – пісня, Поезія – вільна душа»
з Г.Корицькою, творчу зустріч з Н.Вітвіцькою «Світло душі,
дароване їй небом».
У центральній бібліотеці проведені презентації
альманаху обласної НСПУ «Південний Буг» (І - ІІ випуски),
альманаху Хмельницької міської літературної спілки
«Поділля» «Літературна громада», альманаху Хмельницького
обласного осередоку ВТС «Конгрес літераторів України»
«Медобори» вип.13.
У листопаді 2018 річчя до 65-річчя від дня народження
поетеси Н.Шмурікової у міських бібліотеках проведено 4
творчі зустрічі.
Розпочато проект «Письменницькі студії у БібліоХабі».
Проведено 15 зустрічей і презентацій нових книг подільських
письменників та письменників з інших регіонів України.
У жовтні відбулася Хмельницька обласна науковопрактична конференція «Творчість Івана Іова в контексті
сучасних суспільно-літературних візій», приурочена 70річчю з дня народження поета, де була презентована збірка
матеріалів конференції «Він знався на коронації слова…».
Продовжується проект з українською письменницею,
подолянкою
Лорою Підгірною «Літературний туризм».
Відбулися презентації її книжок «Пригоди Марка Шведа» та
«Омбре над темрявою і світлом».
В 2018 році фестиваль не проводився (відбувався в
2017р., заплановано проведення 1 раз на 2 роки).
У вересні 2018 року у бібліотеках Хмельницької міської
централізованої бібліотечної системи стартував літературний
марафон «Читай українською». Протягом двох тижнів
відбулося 25 заходів, які відвідало майже 800 поціновувачів
українського літературного слова. У марафоні взяли участь
біля 100 хмельницьких літераторів.
В рамках літературного марафону були презентовані
книги видань за Програмою «Читай українською» протягом
2018 року, а саме: Наталії Поліщук «Час квітів», Марії
Дем’янюк «Марійчині казки», Ніни Шмурікової-Гаврилюк
«Місячний калейдоскоп», Кузьми Матвіюка «І ми цей шлях
пройшли»,
альманаху
«Медобори-13»,
Анатолія
Ненцінського «Побачення з собою», альманах «Літературна
громада», літературно-публіцистичний альманах «Слово
єднає!».
Презентацію збірки проведено 30.09.2018 підчас заходів
до Дня міста в сквері ім. Т.Г.Шевченка.
Під час презентації альманаху «Слово єднає!» відбулися
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Начальник управління культури і туризму

урочистості, присвячені Всеукраїнському дню бібліотек,
виставка-ярмарок книжкової продукції місцевих видавництв
та книгарень, автограф-сесія подільських літераторів,
експозиція «Місто Хмельницький на сторінках газети
«Проскурів»», книжкова виставка з фондів центральної
бібліотеки «Барви подільського слова».
З метою формування інформаційної компетентності та
читацької культури дітей та юнацтва протягом 2018 року
проведено 53 спільних заходи бібліотек міської ЦБС з
бібліотеками навчальних закладів. Так, в січні 2018 року
проведено тренінг «Орієнтація на читача» для працівників
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів міста
Хмельницького
за
участі
завідуючої
методичнобібліографічного відділу міської ЦБС С. Сінькової. Щорічно
бібліотека-філія №12 спільно зі шкільною бібліотекою ЗОШ
№21 проводить конкурс читців до Дня Соборності «Люби
Україну». Спільно із бібліотекою школи-інтернату №2
бібліотекою-філією №14 була проведена респект-зустріч «На
захисті рідної землі» (зустріч з воїном АТО до Дня Героїв).
Бібліотекою-філією №4 спільно з шкільною бібліотекою
ЗОШ №14 було організовано годину історичної пам’яті
«Весна визволення на Поділлі» та проведення настільної гри
«100 років боротьби. Українська революція 1917-1921»
спільно з шкільною бібліотекою НВК №9. Бібліотекоюфілією №8 спільно зі бібліотечними працівниками обласного
ліцею та ЗОШ №28 було організовано полілог: «Різьбяр
власного духу» (до 80-річчя В.Стуса) та підготовлено
Інтернет – вітальню «Із книжки на екран» (презентація книг
сучасних українських письменників). Філія №9 спільно зі
шкільною бібліотекою НВК №2 провела літературну годину
"Кобзар єднає Україну". Бібліотека-філія №11 спільно з
бібліотекою ТБЛ провела інформаційний колаж "Герої не
вмирають" тощо.
З метою виявлення інтенсивності використання та
популяризації краєзнавчих фондів у міських бібліотеках та
вивчення попиту користувачів на книги Хмельницьких
авторів проведено соціологічне дослідження «Використання
краєзнавчих фондів у бібліотеках міста».

А.Ромасюков

