ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
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Інформація
про стан виконання Програми підтримки книговидання та читацької культури у
Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки «#ЩодняЧитай
українською» за 1-ше півріччя 2021 року:

Перелік заходів
Програми
1.2 Закупівля книжкової
продукції
місцевих
авторів за бюджетні
кошти
1.3 Вживання заходів
щодо укомплектування
публічних
бібліотек
Громади
книжковою
продукцією
видавництв України

1.4 Передплата
періодичних
видань
України, у т. ч. місцевих
газет і журналів для
укомплектування
фондів
бібліотек
Громади

Обсяги
фінансува
ння
(бюджет
міста)
тис. грн.
21,7

69,8

Проведені заходи

За 6 місяців 2021 року надійшло 217 примірників,
за рішенням Координаційної ради, Протокол №1
від 26.05.21р.
Надійшло 6684 примірників на загальну суму
553462,39 грн.:
821 прим. на 101683,32 грн. за Державною
програмою;
47 прим. на суму 3244,00 грн. обмінний фонд;
15 прим. на суму 2986,50 грн. бюджет участі;
40 прим. на суму 3041,00 грн. заміна;
2813 прим. на суму 67201,57 грн. подаровані;
38 прим. на суму 2310,00 грн. покриття
недостачі, виявленої при переобліку;
2910 прим. на суму 372996,00 книги, які
надійшли за замовленням через систему
державних закупівель:
450 прим. на 57000,00 ЛОТ №1 «Твори за
шкільною програмою»
1119 прим. на 119700,00 Лот №2 «Художня та
пізнавальна література для дітей і юнацтва»
1328 прим. на 181826,00 Лот №3 «Художня,
науково-популярна література для дорослих»
13 прим. на 14470,00 Лот №4 «Інклюзивна
література»
Оформлено передплату періодичних видань 68
назв, 258 примірників, у тому числі місцевих – 10
назв, 85 примірників (18,9 тис. грн.)

1.5
Книговидання
168,4
книжкової
продукції
місцевих
авторів
суспільно
значущих
творів письменників і
наукової інтелігенції
Громади
1.6. Підготовка до друку, друк та
допоміжні послуги, пов'язані з
друкуванням
поетичної та прозової збірки авторів
профільних творчих спілок та
громадських організацій Громади,
з них періодичних видань:
- Альманах обласної Хмельницької
організації Спілки письменників
України «Південний Буг» (2 випуски
на рік)
- Альманах Хмельницького обласного
осередку Всеукраїнської
творчої спілки «Конгрес літераторів
України»
«Медобори» (2 випуски на рік)
- Часопис Хмельницької міської
літературної спілки «Поділля»
«Літературна громада» (2 випуски
на рік)
- Альманах Хмельницької міської
організації
Національної
спілки
краєзнавців
1.6.4. Збірка тез
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Місто
Хмельницький в
контексті історії
України» (до 590 - річчя
від першої згадки про
місто)
1.8. Забезпечення дітей з
особливими освітніми
потребами та
дорослих з
інвалідністю
інклюзивною
літературою,
аудіокнигами, книгами
шрифтом Брайля у
бібліотеках
1.10.Безкоштовне
розповсюдження

Проведено відкриті торги державних закупівель
на книжкову продукцію місцевих авторів
ФОП Євенок О.О. на суму 114,6 тис.грн.

Оголошено повторний аукціон державних
закупівель (26.08.2021р.)
Перший не відбувся за відсутністю учасників.

Розроблено макет видання на 618 с.
Укладено договір з ФОП Мельник С. на друк
видання на суму 14,0 тис.грн.

Придбано 13 прим. на суму 14470,00 (Лот №4)
«Інклюзивна література». Книги опрацьовані та
передані
центральній
публічній
дитячій
бібліотеці.

Не відбувалось

надрукованої книжкової
та поліграфічної
продукції
1.10.1. Передача книг
військовим
«Бібліотека українського
воїна»

1.10.2. Акція «Подаруй
книгу на Схід» пересилка книг місцевих
авторів для бібліотек на
Сході України
1.10.3. Акція «Світ читає
українське»: обмін
літературою з
представниками
діаспори - товариством
української мови м.
Чикаго (США)
Пересилка 2 рази на рік
1.10.4. Організація
буккросингу у
бібліотеках Громади
«Жива полиця» - вільний
обмін книгами

2.1.Популяризація та
підтримка
української
книги місцевих авторів
шляхом
проведення
творчих
літературних
вечорів,
зустрічей
з
письменниками,
краєзнавцями,
видавцями Громади у
бібліотеках, навчальних і
культурно-освітніх
закладах

В рамках акції було передано твори подільських
письменників
–
77
примірників
книг,
українським
захисникам.
Долучились
15
бібліотек, 2 фізичні особи та місцевий видавець
Стасюк Л. Зібрані книги передали до відділу
формування, наукового опрацювання фондів
ОУНБ ім. М. Островського.
Не відбувалась

Не відбувалась

Серед читачів абонементу центральної публічної
бібліотеки користується популярністю полиця
вільного книгообміну «Буккроссинг». За звітний
період з полиці було видано майже 50 книг.
На абонементі бібліотеки-філії №2 оформили
стелаж для книгообміну «Жива полиця». На
абонементі бібліотеки-філії №11 оформлено
викладку для буккросингу «Жива книжкова
полиця». «Живі полички» були організовані у
бібліотеках №7 та №13.
Бібліотека-філія №2 підготувала:
Літературний ракурс «Сяйво любові Галини
Ісаєнко» до 80-річчя від дня народження Галини
Ісаєнко – подільської письменниці, педагога,
громадської діячки (http://surl.li/xrfl)
Відеомарафон «Поезія – це свято, як любов» до
Всесвітнього дня поезії.
Відеопрезентацію книги Марії Лисайчук «Місто
сонячних ілюзій». (http://surl.li/xrgw)
Бібліотека-філія №3 провела:
Зустріч у лютому з подільською дитячою
письменницею Н.Поліщук (її дитяча
книга
«Добрі діти») (https://cutt.ly/An83nin ).
Вуличну акцію «Читаємо сьогодні вірші»
(Н.Поліщук.
О.Саліпа.
Г.Корицька)
(https://cutt.ly/hn89CCX, https://cutt.ly/Rn83osj ).
Відеоколаж «Читаємо українське, читаємо
українською»
(Н.Поліщук.
О.Саліпа.
Г.Корицька.) (https://cutt.ly/Vn89oco ).

2.5. Проведення онлайнконференцій
та
презентації
книг
місцевих авторів виданих
за програмою.

Відеопрезентацію книг подільської поетеси
Г.Ісаєнко
«Творча
криничка
Г.Ісаєнко»
(https://cutt.ly/gn82gjP).
Бібліотекарка – філії №3 Ілаш Т. приєдналася до
челенджу
#ДекламуємоХмельницьких.
(https://cutt.ly/an82J1z). Бібліотека-філія №8
запропонувала
читачам
бібліодайджест
«Подільські
обрії».
(https://www.youtube.com/watch?v=fBXIJDi-Hk4 ).
Бібліотека-філія 9 провела:
Вечір-портрет «Зустріч з письменницею О.
Саліпою».
Літературні посиденьки
«Для розваг немає
вікових обмежень» (зустріч користувачів
бібліотеки з місцевим письменником
П. Савчуком).
Бібліотека-філія
10
створила
онлайнову
екскурсію «Літературна хвиля мого міста»
(https://youtu.be/QmXUCASVuKc ).
Бібліотека-філія №11 сформувала книжкову
виставку «Митці хмельницької землі». Під час
посилення карантинних обмежень із березня до
травня 2021 року для учасників Viber-групи
«Клуб
Бібліорозмовини»
поширювалися
фотокопії сторінок із поезіями місцевих авторів
та бібліографічним описом джерела.
Бібліотека-філія №12 організувала тематичний
вечір «До рідного слова торкнуся душею» зустріч
з
подільською
письменницею
Г.Корицькою.
Богдановецька бібліотека-філія №21 влаштувала
літературну годину «ЇЇ величність українська
книга» для учнів 5-9 класів.
Масівецька бібліотека-філія №22 до Дня поезії
організувала презентацію книги Людмили
Шостацької «Зцілення душі».
Іванковецька бібліотека-філія №23 провела
презентації книг подільських авторів В. Олійника
«Козачатам дві абетки» та Дем’янюк М.
«Гомінка стежина».
Олешинська бібліотека-філія №24 організувала
презентацію книги
Л. Шостацької "Анемона". Всього проведено 15
заходів даної тематики.
06.05.2021р. в центральній публічній бібліотеці
відбулася онлайн -презентація книги В.
Дмитрика «СЛОВА: сила, логос, образ, воля,
автор».
Учасникам
онлайнової
події
запропонували переглянути фото презентацію
про життя та творчість автора. Доєдналися до
представлення книги і письменники Поділля та
журналісти, серед них: Лідія Ярохно, Оксана

2.8. «Читання на троні» літературний проєкт
«Читаємо дітям…» у
інформаційнорозважальному центрі
«Дитячий простір»
бібліотеки-філії №12

2.9. Проведення міських
етапів
Всеукраїнських
конкурсів
дитячого
читання
«Книгоманія» та
«Лідер читання»

2.10.Сприяння
участі
представників
літературних спілок та
працівників галузі у
всеукраїнських
книжкових форумах у
м. Києві та м. Львові
2.11. Організація участі
«Літературних десантів»
у
всеукраїнських
мистецьких заходах та
фестивалях

Радушинська, Михайло Цимбалюк, Любов
Сердунич та інші поціновувачі подільського
поетичного та прозового слова з майже 40
локацій.
До Дня матері проведено літературно-музичну
композицію «Серце мами завжди з нами».
Також відбулись наступні заходи з «Читанням
книг на троні» :
- Поетичне мереживо «Мова наша, мова – мова
кольорова»,
Бібліочитання «Різдвяні історії»,
Літня
book-тусовка
«Давай
читай
і
розказуй!..» для учнів 2 класу НВО №1,
Літературна мандрівка «Земля, на якій живуть
казки». Організовано святкові бібліочитання
для підопічних сімей проєкту «Соціальнопедагогічна робота з дітьми та молоддю в
Україні Хмельницького обласного благодійного
фонду «Карітас».
Всеукраїнський конкурс дитячого читання
«Книгоманія – 2021»
організаторами не
проводився.
16.06.21р. на майданчику біля центральної
публічної дитячої бібліотеки відбувся міський
етап Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання –
2021» серед учнів 5-6 класів – читачів публічних
бібліотек Централізованої бібліотечної системи
Хмельницької міської територіальної громади. В
міському етапі взяли участь 12 читачів, які стали
лідерами читання у своїх філіях. Зокрема,
учасниками міського етапу конкурсу вперше
стали читачі 5 сільських бібліотек, що нещодавно
приєднались до бібліотечної системи.
Під час міського етапу журі визначило
переможця – читачку бібліотеки-філії №3,
ученицю 6 класу Гончарову Софію, яка отримала
звання «Лідер читання – 2021», яка у серпні
брала участь у наступному етапі конкурсу в
обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка.
В зв’язку із розповсюдженням пандемії
короновірусної
інфекції
представники
літературних спілок
не брали участі у
книжкових
літературних
форумах
та
всеукраїнських
мистецьких
заходах
та
фестивалях.

2.12. Сприяння
формуванню електронної
бібліотеки, розміщенню
електронних версій книг,
виданих за
підтримки Програми, на
веб-сайті ЦБС

Протягом І – півріччя 2021 року у розділ «Повні
тексти» додано 6 електронних версій, серед яких:
«Бібліотека@: формат міста», В. Дмитрик
«Слова: сила логос образ воля автор»,
«Хмельницькі краєзнавчі студії. Випуски №№27,
28, 29, 30».

2.13. Реалізація медіапроектів про створення
спеціальних рубрик на
сайтах, теле - радіо
передачах
та
у
друкованих
засобах
масової інформації

13.05.2021р.
письменниця Ольга
Саліпа представила
нову книгу «Теплі історії
про справжнє. Як бути щасливим попри все».
Організувала
подію
центральна публічна
бібліотека.
Телесюжети:
https://www.youtube.com/channel/UCxAljB9DmPs
N10Me6YYHDww
https://www.youtube.com/watch?v=KEritd2rR3o&fe
ature=emb_title
Інтернет публікації:
https://ikhmelnychanyn.com/ru/news-4777
https://cbs.km.ua/index.php?dep=1&dep_up=153&d
ep_cur=507
https://cutt.ly/amai0vx
6.05.2021р. у
центральній
публічній
бібліотеці представили
збірку
творів
В.Дмитрика «СЛОВА: сила, логос, образ, воля,
автор». Подія мала онлайновий формат, зібравши
в режимі ZOOM-конференції поціновувачів
подільського поетичного та прозового слова з
майже 40 локацій.
Телесюжет:
https://www.youtube.com/watch?v=OByJny_JrF4
Інтернет публікації:
https://cutt.ly/DmaiPYf
https://cutt.ly/UmaiYDC
У центральній публічній бібліотеці 21.04.2021 р.
презентували збірку Марії Будзінської «Я жінка».
Подію влаштували в онлайновому режимі.
Доєдналися до заходу понад чотири десятки
учасників із різних локацій не тільки
Хмельницького, а й інших містечок та сіл.
Телесюжет:
https://www.youtube.com/watch?v=pFhAg3uHSRc
Інтернет публікації:
https://cutt.ly/JmaixXg
https://cutt.ly/1maihM7
https://cutt.ly/ZmaidL9
У бібліотеці-філії №12 було проведене
соціологічне
дослідження
«Жанрові
уподобання читачів» (3-4 кл). Бібліотека-філія
№15 проводила серед користувачів анкетування
«Літературні вподобання сучасних дітей».. Був

2.14.
Проведення
регулярного моніторингу
читацького попиту і
книговидачі у
бібліотеках Громади та

соціологічні
дослідження з метою
визначення рівня
доступності
місцевої
книжкової продукції та її
популярності
серед
читачів книговидання
місцевих авторів
Начальник управління

опитаний 31 респондент молодшого та
середнього шкільного віку, які відповіли на 10
питань з пропонованими варіантами відповіді.
Серед ключових питань анкетування виявлено
жанрові вподобання дітей, улюблені книги та
автори, а також книги, які варто придбати
бібліотеці.

Артем РОМАСЮКОВ

