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м.Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською» за 2019 рік
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1.

Розвиток
книговидання
та книжкової
виставкової
діяльності

1.1. Організація роботи
Координаційної ради з
питань закупівлі та
книговидання
книжкової продукції
місцевих авторів за
бюджетні кошти

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Фінансуванн
я не потребує

1.2. Вживання заходів
щодо укомплектування
місцевою
книжковою
продукцією публічних
та шкільних бібліотек
міста, виданих в рамках
програми
1.3.Безкоштовне
розповсюдження
надрукованої книжкової
та
поліграфічної

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Бюджет
міста

100,0

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Фінансуванн
я не потребує

-

Виконання
8
Проведено 3 засідання (від 28.01.2019,
18.04.2019, 04.09.2019) Координаційної ради з
питань закупівлі та книговидання книжкової
продукції місцевих авторів за бюджетні кошти.
Розглянуто 45 звернень, закуплено 814 прим.
на суму 66,53 тис. грн проведено відкриті
торги через систему «Прозорро» та
26.03.2019р. підписано договір з переможцем ТОВ «Твори» (м. Вінниця). Видано 23 назви
книг (1400 прим.) на загальну суму 160,1 тис.
грн.
Протягом 2019р. бібліотеки Хмельницької
міської
ЦБС
поповнилися
місцевою
книжковою продукцією 814 прим. на суму 66
тис. грн за рішенням Координаційної ради, 255
прим. на суму 22,8 тис.грн, виданих за
Програмою «Читай українською».
Безкоштовно передано 2100 прим. книг,
надрукованих за Програмою, громадським
літературним спілкам, обласним бібліотекам та
бібліотекам навчальних закладів міста.

продукції

1.4.
Підготовка
до
друку,
друк
та
допоміжні
послуги,
пов'язані з друкуванням
поетичної та прозової
збірки
авторів
профільних
творчих
спілок та громадських
організацій
м.
Хмельницького,
суспільно
значущих
творів письменників і
наукової
інтелігенції
міста, з них періодичних
видань:
- Альманах обласної
Хмельницької
організації
Спілки
письменників України
«Південний Буг»
(2 випуски на рік)

2018-2020

- Часопис Хмельницької
міської
літературної
спілки
«Поділля»
«Літературна громада»
(2 випуски на рік)

2018-2020

2018-2020

Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності

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

Бюджет
міста

50,0

Інші джерела

30,0

Бюджет
міста
Інші джерела

50,0

Бюджет
міста
Інші джерела

20,0

50,0

20,0

Авторами книг, громадськими організаціями,
видавництвами та користувачами бібліотек
було подаровано 15 бібліотекам ЦБС 1425
прим. на суму 50,9 тис. грн.
Працівниками Хмельницької міської ЦБС та
читачами було зібрано та подаровано 95 прим.
книг зональному відділу військової служби
правопорядку для воїнів, які знаходяться на
передовій.
Підготовлено до друку та видано книги
Г.Маркович «Михайло Хай», В. Горбатюк « У
слові назавжди», П.Карася «Вибране:т.1 і т.2»,
Р.
Балеми
«Наш
вічний
майдан»,
А.Ненцінського «А було це так…», «Цвіте
терен. Терен цвіте»: збірка поезій, упорядн.
Павло Гірник; В. Борищук «Моєї долі рушники»
та «Цілюще джерело»,
художній альбом
«Живопис
голкою
Ніни
Гончарук»,
М.Цимбалюк
«Ближні
обрії»,О.Босенко,М.Цимбалюк «Весла на воду»,
Міхась Скобла «Жадання» На загальну суму
110,0 тис.грн

Видано Альманах обласної Хмельницької
організації Спілки письменників України
«Південний Буг» вип.3,4 тиражем по 250 прим.
на суму 49,0тис.грн.

Альманах
Хмельницького
обласного
осередку
Всеукраїнської творчої
спілки
«Конгрес
літераторів
України»
«Медобори»
(2 випуски на рік)
біобібліографічні
словники
«Лауреати
міської
премій
ім.Б.Хмельницького» та
«Лауреати
міської
премій
ім.
М.Орловського
(один
випуск на п’ять років)
«Книга
Пам’яті
загиблих
у
АТО
хмельничан»

2018-2020

збірка
міського
конкурсу
читців
–
декламаторів
навчальних
закладів
міста
Хмельницького
«Слово нації» (щорічно)

2018-2020

збірка
тез
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Святослав

2019

2019

2018-2020

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

Бюджет
міста
Інші джерела

20,0

Інші джерела
Інші джерела

15,0
10,0

Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності

Бюджет
міста
Інші джерела

10,0

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

Бюджет
міста
Інші джерела

20,0

Бюджет
міста
Інші джерела

10,0

20,0

-

10,0

5,0

Видано 2-ий випуск часопису Хмельницької
міської
літературної
спілки
«Поділля»
«Літературна громада» тиражем 100 прим. на
суму 23,0 тис. грн.;

Видано Альманах Хмельницького обласного
осередку Всеукраїнської творчої спілки
«Конгрес літераторів України» «Медобори»
т.15, тиражем 118 прим. - на суму 19,69
тис.грн.

Підготовлені
до
друку
та
видано
біобібліографічні
покажчики
«Лауреати
міської премії ім. М.Орловського» на суму
1200,0 грн. та «Лауреати міської премії ім. Б.
Хмельницького» (2014 - 2018рр.) на суму
3066,0 грн.
Закуплено 20 прим. книги С.Старостіної
«Увійшли у безсмертя» (15 для бібліотек та 5
для музеїв) вартістю192,0 грн. за 1 прим. на
суму 3840,0 грн.
-

Бюджет
міста
Інші джерела

-

Караванський – борець
за волю, борець за
мову» (до 100-річчя від
дня
народження
видатного українського
письменника,
мовознавця і дисидента)

організації
різних форм
власності

1.5. Підтримка випуску
та закупівля дитячої
навчальної, художньої
та науково-пізнавальної
літератури
місцевих
авторів для публічних та
шкільних
бібліотек
міста
1.6.
Підготовка
до
друку,
друк
та
допоміжні
послуги,
пов'язані з друкуванням
книжкової
продукції
місцевих
авторів,
поліграфічної продукції
1.7.Розробка
та
виготовлення
інформаційних,презента
ційних
матеріалів,
просвітницької
продукції, про місто
Хмельницький

2018-2020

1.8.Виготовлення
розповсюдження
інформаційно-

та

Видано збірки міського конкурсу читців –
декламаторів
навчальних
закладів
міста
Хмельницького «Слово нації» на суму 3700,0
грн.
Проведення Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Святослав Караванський – борець
за волю, борець за мову» заплановано на
жовтень 2020року
Підготовлено до друку та видано книгу для
дітей Марії Дем’янюк “Небесна чудасія», Марії
Лисайчук “Пригоди домовика» та «Чепурасики
– викрутасики», Наталії Поліщук «Добрі діти»,
Катерини Куян «Метелик на долоні», Галини
Панчук «Зозульчині черевички» На загальну
суму 55,5 тис.грн.

Управління
культури і
туризму

Бюджет
міста
Інші джерела

30,0

2018-2020

Структурні
підрозділи
Хмельницьк
ої міської
ради

Бюджет
міста

120,0

-

2018-2020

Структурні
підрозділи
міської ради

Бюджет
міста

120,0

2018-2020

Структурні
підрозділи
міської ради

Бюджет
міста

120,0

Управлінням культури і туризму підготовлено та пер
туристичну карту «Хмельницький цікавий» (анг
версія)., яку презентовано на відкритті туристичного
травні 2019р. карту «Хмельницький цікавий» (Вигото
сувенірних брендованих еко-торб.
Виготовлено і розповсюджено в Інтернет
відеофільми
та
відеоролики
фестивалів
«ArtMajorShow”,
“HlushenkovFolkFest”,
“Rock&Buh”.
Управлінням культури і туризму «В боротьбі за
Україну: протистояння Якова Гальчевського
більшовицькій владі в 1921-1924 р.р. на

30,0

просвітницької
продукції про героїчну
боротьбу українського
народу 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
місцевих
поліграфічновидавничих підприємств

2

Поділлі: збірник документів та матеріалів»,
«Проскурівський погром 1919 року в
документах: міфи та реальність».

2018-2020

1.10.Сприяння
участі 2018-2020
місцевих поліграфічновидавничих підприємств
у міських, регіональновсеукраїнських
та
міжнародних
книжкових виставкахярмарках
Популяризація місцевого книговидання та читання
2.1.Покращення
2018-2020
поінформованості
населення міста про
події під час

Управління
культури і
туризму
Управління
торгівлі
Поліграфічн
о-видавничі
підприємств
а
Управління
культури і
туризму

Управління
культури і
туризму

Бюджет
міста

5,0

Бюджет
міста
Інші джерела

5,0

Під час проведення Дня міста в сквері ім. Т.Г.Шевченк
проводився ярмарок презентацій книжкової продукції
місцевих поліграфічно-видавничих організацій
українською

10,0

Бюджет
міста

5,0

Фінансуванн
я не потребує

-

Представники громадських організацій, ЦБС,
управління культури і туризму взяли участь у
26 BOOKFORUM 18-22 вересня у Львові. Х
Львівський міжнародний бібліотечний форум
«Нова бібліотека – відповідальність кожного»
_

Влаштовувалися тематичні експозиції та
проводилися заходи до Дня пам’яті Героїв Крут:
бесіда-огляд «Трагедія Крут: крізь призму
минулого і сучасного» (філія №2), до 5-річчя

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

Євромайдану та Дню пам’яті Героїв Небесної
Сотні: книжкова виставка «За України долю
стояв Майдан» (центральна бібліотека), годинареквієм «Сам не знаю, де погину…» (філія №13
за участі волонтера, майданівця, добровольця,
співкерівника БФ «Подих надії нації» Віктора
Данілевського, а також голову цього ж
благодійного фонду Тетяну Юзепчук, годину
патріотичного виховання «Вірші, написані
Майданом» (філія №12), зустріч студентів
Хмельницького політехнічного коледжу з
воїном АТО Вадимом Задворним та головою
обласної Спілки офіцерів України Іриною
Петренко (центральна бібліотека). До Дня
Збройних Сил України у бібліотеці-філії
№4 відбулась година мужности «На варті
Вітчизни»,
оформлена
книжкову
виставку «Сила духу мужності та краси». До
Дня пам’яті жертв Голодомору у бібліотеціфілії №13 відбулася година скорботи «Над
білим янголом скорботи».
До дня Захисника України у бібліотека
проведено: огляд літератури «Моя Україна –
колиска козацької волі» (бібліотека-філія №12),
інформаційну годину «Ми роду козацького
діти»
(бібліотеці-філії
№3 ),
історичну
експозицію «Час згадати нашу славу, брате!»
спільно з Хмельницький обласний краєзнавчий
музей презентував (бібліотека-філія №6),
патріотичну годину «Хоробрі серця України»,
де були запрошені військовослужбовці міської
військової частини А3808 (бібліотека-філія №9),
бібліографічний етюд «Своєю долею причетні
до подвигу» (бібліотека-філія №11), годину
мужності «Герої живуть у віках» (бібліотекафілія №8), літературно-музичні композиції «Я

2.2. Реалізація медіапроектів, спрямованих
на популяризацію
книги, розвиток
читацької активності і
соціальної реклами
книги і читання

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Фінансуванн
я не потребує

-

захисник Вітчизни…» (бібліотека-філія №13),
година мужності «Гідність. Воля. Перемога», де
були запрошені бійці з 140-го центру
спеціальних операцій (центральна бібліотека),
онлайн-ексурс «Історія українського козацтва»
(бібліотека-філія
№4),
патріотичну
бесіду «Волонтери – рятівники і помічники
наших воїнів» (бібліотека-філія №10 ім. Д.
Брилінського).
Цикл заходів був проведений у
бібліотеках Хмельницької міської ЦБС до Дня
Гідності і Свободи. Так, у бібліотеці-філії №14
відбулася бесіда-діалог «Україна понад усе», за
участю військових 283 окремого полку
дистанційно-керованих апаратів з військової
частини А3808; година гідності «Майдан:
сторінки живої історії» (центральна бібліотека),
урок мужності: «Героїв країна моя -Україна»
(філія №3), урок мужності: «Героїв країна моя Україна» (філія №10); зустріч з учасниками
Майдану, АТО та ООС: «Вони тримали за нас
небо» до річниці Майдану (філія №13).
Протягом 2019 року 8 разів у бібліотеках
системи проводилась настільна гра «100 років
боротьби: українська революція» та військовостратегічна гра «За волю України!».
Висвітлення роботи ЦБС, яка спрямована на
популяризацію книги у ЗМІ та Інтернеті
- Радіо – 80;
- Телерепортажі – 85;
- Друковані – 29;
- Інтернет-видання – 218;
- Новини - 467.
Участь у щотижневій інформаційній програмі
«Мистецька палітра» на ХОДТРК «Поділля
центр».

2.3. Сприяння
формуванню
електронної бібліотеки,
розміщенню
електронних версій
книг, виданих за
підтримки Програми, на
веб-сайті ЦБС
2.4. Популяризація та
підтримка української
книги місцевих авторів
шляхом проведення
творчих літературних
вечорів зустрічей з
письменниками,
краєзнавцями,
видавцями міста у
бібліотеках, навчальних
і культурно-освітніх
закладах

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Фінансуванн
я не потребує

-

Протягом року у розділ «Повні тексти» додано
4 електронні версії, серед яких: альманах
«Південний Буг» №3; «Літературна громада»
т.2,
Р.Балема
«Наш
вічний
Майдан»,
В.Горбатюк «У слові назавжди».

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Фінансуванн
я не потребує

-

Всього відбулося 34 заходи, у яких взяло
участь понад 700 користувачів. У Бібліохабі
центральної
бібліотеки
продовжують
працювати письменницькі студії, на яких у
першому півріччі 2019 року відбулися творчі
зустрічі з літераторами краю, а саме: Миколою
Чевелюком, Галиною Корицькою, Любовью
Сердунич. Також у бібліотеці-філії №3 відбувся
творчий вечір подільської письменниці Любові
Сердунич «І слово боролось».
До 5-річчя Революції Гідності у центральні
бібліотеці хмельницька міська літературна
спілка «Поділля» презентувала альманах
«Нескорена нація». У презентації взяли участь
голова спілки Володимир Олійник, спілчанка
Ольга Лихогляд, літературознавець член
«Конгресу літераторів України» та літературної
спілки «Поділля» – Віталій Матеуш.
У центральній бібліотеці протягом 2019
року відбувалися презентації книг Ольги Саліпи
«Територія жінки», Тетяни Безушко-Граб
«Вузлик на пам’ять», Лори Підгірної «Під
чужим прапором», збірки оповідань «Великдень
через Збруч».
Маленьких читачі мали змогу зустрітися з
відомою
подільською
поетесою
Ніною
Шмуриковою у бібліотеці-філії №12. За участю
центральної бібліотеки відбулася презентація

книги П.Воробея «Гонитва» у ДШО ДПМ.
Працівники бібліотеки-філії №2 провели
літературно-музичну композицію «Поезія - ти
сила чарівна, що музикою слово надихає» за
участю Марії Лисайчук, Людмили Рудковської,
Степана Шкапія та барда Леоніда Мазура. У
форматі літературної гри «Словесні арабески»
відбулася зустріч поетки Наталії Поліщук у
бібліотеці-філії №11. Літературно-музична
година «З Днем народження, Хмельницький!»
пройшла у бібліотеці-філії №12. На зустріч
завітали подільські письменники Неоніла
Яніцька, Марія Горожанова, автори гуморесок
Степан Шкапій, Ніна Васильчук та виконавець
пісень Сергій Єрмаков.
2.5. Проведення
Всеукраїнського
літературного
фестивалю «Слово
єднає» за участі
письменників сходу і
заходу України (один
раз на два роки)
2.6. Презентація збірки
матеріалів
Всеукраїнського
літературного
фестивалю «Слово
єднає»

2.7.Організація

2018-2020

2018

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Бюджет
міста
Кошти інших
джерел

-

Управління
культури і
туризму

Бюджет
міста

5,0

Управління

Фінансуванн

-

-

16-28 вересня в рамках святкування Дня міста
Хмельницького відбувся міський літературний
фестиваль «Слово єднає!» – 2019. У рамках
фестивалю відбулися презентації «Медоборів15» та «Південного Бугу» вип.4.
«Кластер бібліотечних новинок» за участю
Л.Сердунич (обласна НСПУ), Л.Яцкової
(обласна НСЖУ), А.Ненцінського (обласна
НСПУ),
Р.Балеми
(обласна
НСПУ),
М.Дем’янюк(ВТС «КЛУ»), М.Лисайчук (міської
спілки літераторів «Поділля») відбулося 17.09 у
центральній бібліотеці.
Всього під час фестивалю проведено понад 50
заходів, учасниками яких стало близько 100
письменників і 1500 користувачів.
В 2019р. збірка отримала найвищу нагороду у
ХХ
у
Загальнонаціональному
конкурсі
"Українська мова - мова єднання "
З
метою
формування
інформаційної

співробітництва
публічних бібліотек з
бібліотеками
навчальних закладів з
формування
інформаційної
компетентності та
читацької культури
дітей та юнацтва

культури і
туризму

я не потребує

компетентності та читацької культури дітей та
юнацтва протягом звітного періоду проведено
72 спільних заходи бібліотек міської ЦБС з
бібліотеками навчальних закладів. Серед них: у
лютому – квітні 2019 року у бібліотеках міста
проходив у Всеукраїнський конкурс дитячого
читання «Книгоманія – 2019». Участь у
конкурсі взяло 84-и читачі з 14-и бібліотекфілій Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи та 33-и читачі з 9-и
шкільних бібліотек (конкурс проводився тільки
серед учнів сьомих класів). В серпні 2019 року у
бібліотеці-філії №12 відбувся конкурс – «Лідер
читання», який проводиться в рамках
всеукраїнського
конкурсу
за
ініціативи
Національної бібліотеки України для дітей та за
сприяння Міністерства культури України,
Української асоціації працівників бібліотек для
дітей, Міжнародної ради з дитячої та юнацької
книги (IBBY). У конкурсі взяли участь 18 дітей.
Учасниками конкурсу були читачі міських
бібліотек-філій
–
учні
5-7
класів.
Конструкторське бюро бібліотекарів ініціювало
проведення 20.03. обласного Дня читання книги
«Березень.
Читають
всі!».
Працівники
бібліотеки-філії №3 спільно з бібліотекою ЗОШ
№20 провели літературну годину «Поезія –
безсмертний дотик до душі» тощо. У рамах
міського фестивалю «Слово єднає» проходили
презентації книг та творчі зустрічі з авторами у
гуманітарно-педагогічній
академії,
політехнічному та музичному коледжах,
кооперативному
торговельно-економічному
інституті, медіатеці ліцею №15 ім. О. Співачука,
навчально-виховному
об’єднані
№5
ім.
С. Єфремова.

2.9. Проведення
регулярного
моніторингу читацького
попиту у бібліотеках
міста та соціологічні
дослідження з метою
визначення рівня
доступності місцевої
книжкової продукції та
її популярності серед
читачів

Начальник управління культури і туризму

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Фінансуванн
я не потребує

-

В 2019р. моніторинг не проводився 26
BOOKFORUM 18-22 вересня у Львові.
Х Львівський міжнародний бібліотечний форум
«Нова бібліотека – відповідальність кожного».

А.РОМАСЮКОВ

