Хмельницька міська рада

Управління культури і туризму
вул. Проскурівська, 30, м. Хмельницький, 29000. Тел. (0382) 70-35-25, тел./факс 656 160
р/р UA 598201720344230001000050109 ДКСУ, м. Київ, код 02231293
сайт: kulturaxm.wordpress.com, е-mail: kultura_xm@ukr.net

Інформація
про виконання управлінням культури і туризму «Програми підтримки книговидання місцевих
авторів та популяризації української книги у м.Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай
українською» за весь період:

Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги
у м. Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською» (далі Програма) мала на меті
забезпечення сприятливих умов для реалізації конституційних прав мешканців
територіальної громади міста на свободу слова, вільний доступ до інформації, розвиток
книговидавничої справи, книгорозповсюдження та популяризації української книги,
задоволення потреб містян у книжковій продукції, формування позитивного і привабливого
іміджу міста.
Завдяки виконанню заходів Програми протягом 2018-2020 років видано 80 назв книг
місцевих авторів в кількості 8920 примірників, на загальну суму 820,6 тис. грн. Відповідно
рішень Координаційної ради по закупівлі книжкової продукції місцевих авторів за бюджетні
кошти протягом дії програми було придбано 66 назв книг місцевих авторів в кількості 1990
примірників на загальну суму 108,41 тис. грн. Хмельницька міська централізована
бібліотечна система (далі – ЦБС) отримала майже 3 тис. прим. на суму 219,9 тис. грн.
Бібліотечні фонди поповнились літературою в кількості 20388 прим. на суму 1275,0 тис. грн.
Внаслідок виконання завдань, вказаної програми, значно пожвавилась робота щодо
популяризації та підтримки української книги місцевих авторів шляхом проведення творчих
літературних вечорів, зустрічей з письменниками, краєзнавцями, видавцями – членами
обласної та міської організації Національної спілки письменників України, Хмельницького
обласного та міського об’єднання товариства «Просвіта» імені Т. Г. Шевченка, міської
літературної спілки «Поділля», обласної організації Національної спілки журналістів
України, обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України».
Так, щорічно проводились близько 40 заходів, за участю близько 800 учасників.
У новостворених БібліоХабі центральної бібліотеки, коворкінгу бібліотеки-філії №2,
суспільно-літературній студії «Слово» бібліотеки-філії №8 працюють потужні
письменницькі студії та літературні клуби. Впроваджено досвід центральної міської
бібліотеки з проведення історичних батлів «Об’єднай Україну». Читачі взяли участь в
історичній настільній грі «100 років боротьби», яка розроблена Українським інститутом
національної пам'яті до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. У 2018-2019 рр. у
міських бібліотеках проведено 15 ігор за участі 150 читачів.
З 2018 року бібліотека-філія для дітей №12 стала популярним телемайданчиком. У
бібліотеці знято ряд телесюжетів для місцевого телеканалу «tv7plus», де відомі люди нашого
міста – депутати, посадовці, письменники, артисти, підприємці читали казки для дітей на
троні.
У жовтні 2018р. відбулася Хмельницька обласна науково-практична конференція
«Творчість Івана Іова в контексті сучасних суспільно-літературних візій», приурочена 70річчю з дня народження поета, де була презентована надрукована за програмою, збірка
матеріалів конференції «Він знався на коронації слова…». У грудні 2020 р. проходила
Хмельницька обласна науково-практична онлайн - конференція «Святослав Караванський –

борець за волю, борець за мову» (до 100-річчя від дня народження видатного українського
письменника, мовознавця і дисидента). Збірка тез конференції була підготовлена та
надрукована теж завдяки фінансування Програми.
Літературна палітра нашого міста надзвичайно багата. В рамках заходів святкування
Дня міста Хмельницького один раз на два роки проводиться міський літературний фестиваль
«Слово єднає», який став традиційним і визначився як одна з візитівок святкових заходів.
Традиційно основні заходи Фестивалю проходять у найпоетичнішому місці нашого
міста – у сквері імені Тараса Шевченка біля його пам’ятника. Тут багато творчої еліти міста,
журналістів, прозаїків і поетів, поважних і зовсім юних. Тут шліфується слово, гострішає
думка, єднаються мрії. І, можливо, серед учасників Фестивалю, особливо молодих, є
майбутні лауреати Шевченківської премії, як уродженець міста Хмельницького – Павло
Гірник та спеціальний гість фестивалю видатний український письменник Василь Шкляр.
У 2018 році вперше відбувався літературний марафон «Читай українською». Протягом
двох тижнів у всіх бібліотеках-філіях ЦБС проходили презентації літературних новинок та
зустрічі з місцевими літераторами. Всього в заходах взяло участь понад сто літераторів та
800 читачів.
У 2019 році літературний фестиваль «Слово єднає!» відвідали літератори з різних
куточків України: Мирослав Дочинець (м. Мукачево), Ірина Федорчук, Віктор Крупка,
Сергій Головатюк (м. Вінниця), Людмила Ромен (м. Суми), Мар’яна Лелик (м. Київ), Олена
Осмоловська (м. Київ), Ірина та Микола Сичови (м. Старобільськ). Міхась Скобло
(Республіка Білорусь) презентував книгу віршів у перекладі українською мовою, яка була
видана завдяки програмі «Читай українською». Під час фестивалю відбувались творчі
зустрічі авторів з хмельничанами та гостями міста, майстер-класи для молодих літераторів та
журналістів, бард-шоу, форум короткого вірша, презентації проєктів «Особлива книга для
дітей» та «Графіка української мови» (м. Київ), концертно-виставкові дійства.
У рамках фестивалю проведено понад 50 заходів, учасниками яких стали близько 100
письменників і 1500 користувачів. За підсумками фестивалів видається альманах «Слово
єднає». 2-й випуск був надрукований та презентований онлайн у вересні 2020 року.
На сайті ЦБС протягом дії програми «Читай українською» поповнювався розділ
«Літературна світлиця», присвячений життєвому і творчому шляху подільських
письменників М. Магери, Д. Брилінського, О. Ванжулі, Г. Ісаєнко, П. Карася, О. Лихогляд,
П. Маліша та інших.
Протягом березня – жовтня 2020 р. у зв’язку з карантином більшість масових заходів
проводились онлайн. Онлайнові письменницькі студії відбулися з М. Лисайчук,
В. Міхалевським, М. Дем'янюк, Н. Поліщук, О. Радушинською, Н. Шмуріковою-Гаврилюк,
Л. Савчук.
Подіям національно-визвольного руху була присвячена онлайн-гра «Героїв пам’ятає
Україна», яку підготувала бібліотека-філія №11. Працівники бібліотеки-філії №4 провели
онлайн читання «Герої не вмирають». Також, бібліотечними працівниками спільно з
літераторами підготовлено цикл патріотичних читань із семи відеороликів із
назвою «Ти – Герой України», присвячених Артему Мазуру, Дмитру Пагору, Людмилі
Шеремет, Євгенію Зеленському, Дмитру Іваху, Вадиму Шалатовському, Назару
Якубовському.
З метою виявлення інтенсивності використання та популяризації краєзнавчих фондів у
міських бібліотеках та вивчення попиту користувачів на книги місцевих авторів
проведено соціологічне дослідження «Використання краєзнавчих фондів у бібліотеках
міста».
В зв’язку із обмеженням фінансування спричиненим пандемією коронавірусної
хвороби COVID-19 в бюджеті міста 2020р. не виділялись кошти на поповнення бібліотечних
фондів книгами та періодикою, тому спостерігається значне зменшення показників
книгозабезпечення запланованих програмою в 2020 році.

В частині сприяння розвитку книговидання та книгорозповсюдження через підтримку
випуску соціально значущих видань місцевих авторів та їх популяризації, завдання
поставлені перед управлінням культури і туризму, ЦБС у Програмі успішно виконані.
За проведену змістовну роботу у 2020 році колектив Хмельницької централізованої
бібліотечної системи нагороджений міською премією ім. Б.Хмельницького у галузі
літературної діяльності, популяризації української мови.
В цілому зазначена Програма – це великий крок до суспільного взаєморозуміння та
культурного взаємозбагачення. І знайде своє продовження у затвердженій рішенням №31
другої сесії міської ради Програмі підтримки книговидання та читацької культури у
Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2025роки «#Щодня читай
українською».
Завдання Програми та їх виконання наведено у додатку.
Начальник управління

Артем РОМАСЮКОВ

Додаток
Завдання та виконання Програми книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м. Хмельницькому
на 2018-2020рр. «Читай українською»
№
п/ п

Назва
напряму
діяльності
(приоритетні
завдання)

обсяги фінансування
( бюджет міста)
тис. грн.

Перелік заходів
Програми
1.1. Організація роботи
Координаційної ради з
питань
закупівлі
та
книговидання книжкової
продукції
місцевих
авторів за бюджетні
кошти
1.2 Вживання заходів
щодо укомплектування
місцевою
продукцією
публічних
бібліотек
міста, виданих в рамках
програми
1.3.Безкоштовне
розповсюдження
надрукованої книжкової та
поліграфічної 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:

Проведені заходи
Проведено 10 засідань Координаційної ради з питань закупівлі та
книговидання книжкової продукції місцевих авторів за бюджетні
кошти.
Протягом 2018р. бібліотеки Хмельницької міської ЦБС поповнилися
місцевою книжковою продукцією в 1525 прим. на суму 106 672 грн.

100,0

106,0

100,0

66,5

100,0

46,7

-

50,0

Протягом 2019р. бібліотеки Хмельницької міської ЦБС поповнилися
місцевою книжковою продукцією 814 прим. на суму 66525 грн.
Протягом 2020 р.бібліотеки Хмельницької міської ЦБС поповнилися
місцевою книжковою продукцією 602 прим. на суму 46704,20 грн.

-

Безкоштовно передано 3400 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 1425 прим.
на суму 50,9 тис. грн.
Бібліотеками було підготовлено до друку 32 рекомендаційних списків,
серед них «Читай українською», рекомендаційний список книг виданих за
Програмою підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації
української мови у м. Хмельницькому 2018-2020 рр.;
«Жіночі голоси української сучасної літератури» (українські письменниціювіляри), Бібліотека «Слухай» (аудіо книги українською мовою), шортлист; буклет серії «Таланти нашого краю» «Слово, що йде від серця» до дня
народження подільської письменниці та поетеси Н. Качеровської;
рекомендаційні списки «Подорож у творче життя «Роман Іваничук –
майстер історичного роману»;«Топ-10 книг, які варто прочитати кожній
жінці», «Читай книги, що стали подією», «Цікаві книги для підлітків», «До
Вашої уваги! Українські сучасні книги», «Що читати на канікулах»,

«Місцеві книги з присмаком успіху», «Світ фантастики» тощо.
- Альманах обласної
Хмельницької організації
Спілки письменників України
«Південний Буг» (2 випуски
на рік)

100,0

85,0

2018р. Видано Альманах обласної Хмельницької організації Спілки
письменників України «Південний Буг» вип.1 та вип. 2 тиражем 585
прим. на суму 48300,0 грн.;
Видано 2 випуски часопису Хмельницької міської літературної спілки
«Поділля» «Літературна громада» тиражем 100 прим. на суму 13000,0
грн.;
Видано Альманах Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської
творчої спілки «Конгрес літераторів України» «Медобори» т.13, тиражем
118 прим. - на суму 10030,0 грн.
2019 р.Хмельницька міська ЦБС отримала 45прим. на суму 4500 грн.
альманаху «Південний Буг»3. Видано 1 випуски часопису Хмельницької
міської літературної спілки «Поділля» «Літературна громада» тиражем 100
прим. на суму 5000,0 грн.;

1.5. Підтримка випуску та
закупівля дитячої
навчальної, художньої та
науково-пізнавальної
літератури місцевих авторів
для публічних та шкільних
бібліотек міста

150,0

100,7

2020р.Хмельницька міська ЦБС отримала 90 прим. на суму 11531,25 грн.
альманаху «Південний Буг» №4 на суму 11531,0 грн та №5-6, «Літературна
громада» №3 17 прим. на суму 2980 грн., альманах «Медобори №16» 30
прим. на суму 3000,00 грн.
2018р. Видано тиражем 200 прим. книги для дітей Марії Дем’янюк
«Марійчині казки» Вип.2. Всього на суму 10500 грн.; видано тиражем 500
прим. книги для дітей Ніни Шмурікової «Місячний калейдоскоп» на суму
19,5тис. грн.
2019р. 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.
2020р. Книга О.Міхлець «Мудрі казки для дітей за мотивами творчості
Марії Примаченко» 100,59грн., «Казки самшитової алеї», М. Дем’янюк
«Гомінка стежинка», В. Олійник «Козачатам – дві абетки» На загальну суму
25,7 тис.грн.
2018р. Видано збірку творів учасників літературного фестивалю «Слово
єднає» тиражем 300 прим. на суму 27000,0 грн., збірку матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творчість Івана Іова в

1.6. Підготовка до друку, друк
та допоміжні послуги,
пов'язані з друкуванням
книжкової продукції місцевих
авторів, поліграфічної
продукції

500,0

416,8

контексті сучасних суспільно-літературних візій, творів поета, ессе,
спогадів» «Він знався на коронації слова…», тиражем 100 прим. на суму
9900 грн.Надруковані біобібліографічний покажчик «Лауреати міської
премії ім.М.Орловського»,та серія інформаційних буклетів «Лауреати
міської премії ім.Б.Хмельницького» за 2014-2017рр. Видано збірку
міського конкурсу читців – декламаторів навчальних закладів міста
Хмельницького «Слово нації» на суму 4500 грн.
2019р. 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.

1.7. Розробка та
виготовлення
інформаційних,
презентаційних матеріалів,
просвітницької продукції,
про місто Хмельницький

50,0

15,8

2020р.
У лютому 2020 р. був проведений тендер на видання книг (23 назви) творчих
літературних спілок міста через систему тендерних закупівель ProZorro на
суму 265,27 тис. грн.
Збірка «Бібліотека: формат міста», перевидання збірки «Проскурівський
погром 1919 року в документах: міфи та реальність», книги В. Дмитрик
«Слова: сила, логос, образ, воля, автор», Микола Кульбовський «З
Подільського кореня», Б.Грищук «Ферапонтів монастир», Микола Федунець
«Тепло долонь», Д.Казанцев «Історія пивоваріння нашого краю», С.Єсюнін,
Д.Казанцев «Історія міста Хмельницького в листівках», М.Лисайчук «Місто
сонячних ілюзій» Л.Шостацька «Мелодика двох рим», С. Шкапій «Усміхнена
рима», М.Мачківського «Пізня молодість», О.Ткач «До обрію», О.Шелепало
«Великий шантаж», О.Бойцов «Життя. Постскриптум» та інші.
2018-2020рр.
Управлінням культури і туризму підготовлено та видано
туристичну карту «Хмельницький цікавий», яку
презентовано на відкритті туристичного сезону в травні 2018р. Виготовлено промо-рол
про музеї міста Хмельницького.
На джазовий фестиваль виготовлено сувенір «ДжазФестПоділля».
Управлінням культури і туризму видано карту
«Хмельницький цікавий» та виставлено в електронному
варіанті на офіційному веб-сайті:www.kult.km.ua, яка містить куар-код з посиланням на
пам’яток та цікавих місць міста
Хмельницького.
Всього використано 14600грн.

Управлінням культури і туризму
підготовлено та перевидано туристичну
«Хмельницький цікавий» (англомовна версія)., яку презентовано на відкритті туристи
сезону в травні 2019р. карту «Хмельницький цікавий» (Виготовлено 50 сувен
брендованих еко-торб.
Виготовлено і розповсюджено в Інтернет відеофільми та відеоролики
фестивалів «ArtMajorShow”, “HlushenkovFolkFest”, “Rock&Buh”.
2018р. Управлінням культури і туризму видано тиражем 400 прим. книги
К.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.

1.8. Виготовлення та
розповсюдження
інформаційнопросвітницької 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
поліграфічно-видавничих
підприємств
1.10.Сприяння участі
місцевих поліграфічновидавничих підприємств у
міських, регіональновсеукраїнських та
міжнародних книжкових
виставках-ярмарках

2.1. Покращення
проінформованості
населення міста про події
під час національновизвольних змагань та
війн, визначних і
пам’ятних дат шляхом

2019р. Управлінням культури і туризму «В боротьбі за Україну:
протистояння Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 р.р. на
Поділлі: збірник документів та матеріалів», «Проскурівський погром 1919
року в документах: міфи та реальність»тиражем по 100 прим.
2020р.
Управлінням культури і туризму підготовлено до перевидання книги
«Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність»,
видано ниги Д.Казанцев «Історія пивоваріння нашого краю», С.Єсюнін,
Д.Казанцев «Історія міста Хмельницького в листівках».
У 2018р. та у 2019р. під час проведення Дня міста в сквері ім. Т.Г.Шевченка
проводився ярмарок презентацій книжкової продукції місцевих полігра
фічно-видавничих організацій «Читай українською

-

-

-

-

Організація двох книжкової виставок-ярмарків місцевих книгарень та
видавців під час презентації збірки «Слово єднає» (2018) та фестивалю
«Слово єднає» (2020). Взяло участь 10 представників.
2019р. 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» та у виставках-ярмарках форуму.
2018р.З 28.02.2018р. 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. Ініціативу передали іншим бібліотекам системи.
Проведено 11 таких ігор в міських бібліотеках, в яких взяло участь до 100
читачів.

проведення у бібліотеках,
книжкових та
ілюстративних експозицій,
презентацій нових книг,
місцевих авторів вказаної
тематики

Центральною бібліотекою підготовлено серію буклетів «Незборима
нація» до 100-річчя Української революції 1917-1921р. 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 100р. 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) та інші. Всього 74
виставки.
2019р. Влаштовувалися тематичні експозиції та проводилися заходи до Дня
пам’яті Героїв Крут: бесіда-огляд «Трагедія Крут: крізь призму минулого і
сучасного» (філ. №2), до 5-річчя Євромайдану та Дню пам’яті Героїв
Небесної Сотні: книжкова виставка «За України долю стояв Майдан»
(центральна бібліотека), година-реквієм «Сам не знаю, де погину…» (філ.
№13 за участі волонтера, майданівця, добровольця, співкерівника БФ
«Подих надії нації» В. Данілевського, година патріотичного виховання
«Вірші, написані Майданом» (філ. №12), зустріч студентів Хмельницького
політехнічного коледжу з воїном АТО В. Задворним та головою обласної
Спілки офіцерів України І.Петренко (центральна бібліотека). До Дня
Збройних
Сил
України
у бібліотеці-філії
№4 відбулась
година
мужности «На варті Вітчизни», оформлено книжкову виставку «Сила духу
мужності та краси». До Дня пам’яті жертв Голодомору у бібліотеці-філії
№13 відбулася година скорботи «Над білим янголом скорботи».
До дня Захисника України у бібліотека проведено: огляд літератури «Моя
Україна – колиска козацької волі» (філ. №12), інформаційну годину «Ми
роду козацького діти» (філ.№3 ), історичну експозицію «Час згадати нашу
славу, брате!» спільно з Хмельницький обласний краєзнавчий музей
презентував (філ. №6), патріотичну годину «Хоробрі серця України» (філ.
№9), бібліографічний етюд «Своєю долею причетні до подвигу» (філ. №11),
годину мужності «Герої живуть у віках» (філ. №8), літературно-музичні
композиції «Я захисник Вітчизни…» (філ. №13), онлайн-ексурс «Історія
українського козацтва» (філ. №4), патріотична бесіда «Волонтери –
рятівники і помічники наших воїнів» (філ. №10 ім. Д. Брилінського) та інші.
Цикл заходів був проведений у бібліотеках Хмельницької міської
ЦБС до Дня Гідності і Свободи. Так, у 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» (філ. №3), урок мужності: «Героїв країна моя Україна» (філ. №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 проводилась настільна гра «100
років боротьби: українська революція» та військово-стратегічна гра «За
волю України!».
Влаштовувалися тематичні експозиції та проводилися заходи до Дня
пам’яті Героїв Крут: бесіда-огляд «Трагедія Крут: крізь призму минулого і
сучасного» (філ. №2), до 5-річчя Євромайдану та Дню пам’яті Героїв
Небесної Сотні: книжкова виставка «За України долю стояв Майдан»
(центральна бібліотека), година-реквієм «Сам не знаю, де погину…» (філ.
№13). Проведено військово-стратегічну гру «За волю України!» у
центральній бібліотеці.
2020р. У бібліотеках Хмельницької міської ЦБС до Дня Соборності
проведено 10 заходів, серед них: історичний ракурс «Моя соборна Україна»
у центральній бібліотеці; історичне дос’є «В єднанні сила і міць держави»
(№3) годину спілкування «І обнялися береги одного вічного народу» (№4)
тощо. У лютому у міських бібліотеках проводилися 16 заходів до Дня
Героїв. Так, в центральній бібліотеці відбулася «Жива бібліотека» –
«Майдан: ландшафти пам’яті» з учасниками АТО, бойових дій та інвалідів
війни; в бібліотеках філіях пройшли: хронометр пам’яті «Небесна сотня
білих журавлів» №2; година пам’яті: «Майдан гідності - нескорені Герої»
№3 тощо. Проведено онлайн – гру «Героїв пам’ятає Україна» підготувала»
№11. Працівники філії №4 підготували онлайн читання «Герої не
вмирають». Патріотичні відеочитання із назвою «Ти – Герой України» за
книгою Станіслави Старостіної підготували бібліотекарі та кращі читачі
центральної книгозбірні та філій №№2,3,7,8,11,13. Цикл патріотичних
читань складається із семи відеороликів про хмельничан Артема Мазура,
Дмитра Пагора, Людмилу Шеремет, Євгенія Зеленського, Дмитра Іваха,
Вадима Шалатовського, Назара Якубовського.До Дня Незалежності у
бібліотеках міста було організовано проведенння: книжкова виставка - свято
«Хай квітне, щаслива моя, Україна!» у центральній бібліотеці; книжковий
колаж: «Є найсвітліше слово на землі, одне високе – Україна» (№3,№4);
виставка-хроніка «Роман про Батьківщину» (№6); онлайн бібліовітрина
«Моя країна – Україна» (№7); виставка-панорама «Україна суверенна – від
витоків до сьогодення» (№8). До Дня українського козацтва та Дня
захисника у бібліотеках міста було проведено: Героїчний експрес "Лицарі
українських степів" (№ 12); патріотичну годину «Честь і слава захисника»
(№ 14),. урок мужності «Будемо гідні слави героїв» (№15), годину
історичної пам’яті «Ми з України козацького роду» (№4).До Дня Гідності
та Свободи у бібліотеках міста було проведено: історичну вікторинуподорож «Гідні сини України» (№10); годину пам’яті «Україна гідна

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

-

-

свободи» (№4); патріотичну викладку літератури «Свобода. Гідність.
Україна» (№14); мemory-time «Майдан… Шлях до свободи» (№15), день
інформації та відео презентацію «Вільні творять майбутнє» в ЦБ;
революційну хроніку «Події, які змінили історію нашої країни» (№2);
історичний екскурс «Схилімо голови в скорботі» (№8);виставку-пам'ять
«Вони загинули, щоб жила Україна» (№4); патріотичну онлайн-виставку
«Майдан Гідності – нескорені герої» (№7); калейдоскоп персоналій «Лицарі
г); інформаційно-літературну виставку «Україна – це територія гідності і
свободи» (№13); бібліотечний огляд літератури «Майдан у книгах» (№17).
Працівниці ЦБ та бібліотеки-філії №11 приєднались до бібліотечної акції
"Сторінки пам'яті", присвячену захисникам України, яку ініціювала
Державна бібліотека України для юнацтва, відзняли відеоролик. Вірші
читали бібліотечні працівники.
З 21.02.2018р. бібліотека-філія для дітей №12 стала популярним
телемайданчиком. У бібліотеці знято ряд телесюжетів для місцевого
телеканалу «tv7plus», де відомі люди нашого міста читали казки на троні
для дітей. 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.
Участь у щотижневій інформаційній програмі «Мистецька палітра» на
ХОДТРК «Поділля центр».
2018р. Висвітлення роботи ЦБС у ЗМІ та Інтернеті:
- Радіо – 73;
- Телерепортажі – 64;
- Друковані – 70;
- Інтернет-публікації – 164;
Новини (сайт) – 388
2019р.
Висвітлення роботи ЦБС у ЗМІ та Інтернеті:
- Радіо – 80;
- Телерепортажі – 85;
- Друковані – 29;
- Інтернет-видання – 218;
- Новини – 467
2020 р. Висвітлення роботи ЦБС у ЗМІ та Інтернеті:
- Радіо – 11;
- Телерепортажі – 40;
- Друковані – 13;
- Інтернет-видання – 42;
- Новини –369
Популяризація роботи бібліотек та краєзнавчих матеріалів в мережі
Інтернет є невід’ємною складовою діяльності ЦБС. було створено 539 новин

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

у соціальній мережі Facеbook.
2018р. У розділ «Повні тексти» 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.; книги «Розвиднень»
Сердунич Л. А.; книги «І слово боролось» Сердунич Л. А.;роману
«Пришелець з Європи» Мачківського М. А.
2019 р. Протягом року у розділ «Повні тексти» додано 4 електронні версіі,
серед яких: альманах «Південний Буг» №3; «Літературна громада» т.2,
Р.Балема «Наш вічний Майдан», В.Горбатюк «У слові назавжди». Протягом
року у розділ «Повні тексти» додано 4 електронні версіі, серед яких:
альманах «Південний Буг» №3; «Літературна громада» т.2, Р.Балема «Наш
вічний Майдан», В.Горбатюк «У слові назавжди».

2.4 Популяризація та
підтримка української
книги місцевих авторів
шляхом проведення
творчих літературних
вечорів, зустрічей з
письменниками,
краєзнавцями, видавцями
міста у бібліотеках

2020р . Протягом року у розділ «Повні тексти» додано 19 електронні версій,
серед яких: Марія Будзінська «Квітування у рідному краї», Наталя Вітвіцька
«Квіти Надії», «Країна сонця», «Першими на вогонь». Власних видань – 5.
2018р.
Протягом звітного періоду відбувалися зустрічі з хмельницькими
письменниками в бібліотеках міста: О. Зімбою, О. Лихогляд, В.
Міхалевським, В. Олійником, І. Байдаком (7 зустрічей у бібліотеках та в
травні 2018р. відбувся творчий вечір І.Байдака в міському будинку
культури). Г.Корицька брала участь у дні поезії: «Поезія-бесмертний дотик
до душі» (філ..№3).Літературний полілог: «Різьбяр власного духу» за
участю Цимбалюка М.П., Шмурікової Н.М., Мацька В.П., Матвіюка К.І.,
Іової В.Ю. пройшов у філії №8.
Літературна зустріч «Чарівниця слова Ніна Шмурикова» відбулася у філії
.№4. У бібліотеці-філії №2 проведено сміх-тайм «Ніхто не вміє краще нас
сміятись» зі С.Шкапієм, Л.Рудницькою, поетичний колаж «Поезія – слово!
Поезія – пісня, Поезія – вільна душа» з Г.Корицькою, творчу зустріч з
Н.Вітвіцькою «Світло душі, дароване їй небом».
У вересні в центральній бібліотеці проведені презентації альманаху
обласної НСПУ «Південний Буг» (ІІ випуск), альманаху Хмельницької
міської літературної спілки «Поділля» «Літературна громада», альманаху
Хмельницького обласного осередоку ВТС «Конгрес літераторів України»
«Медобори» вип.13. У бібліотеці-філії №8 проведено презентацію книги
К.Матвіюка «І ми цей шлях пройшли».
З 18 по 30 вересня відбувався літературний марафон «Читай
українською». Протягом двох тижнів у всіх бібліотеках-філіях
Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи проходили

презентації літературних новинок та зустрічі з місцевими літераторами. За
два тижні відбулося біля тридцяти заходів, учасниками яких стали понад
100 літераторів та майже 800 глядачів – поціновувачів українського
літературного слова.
У жовтні
відбулася Хмельницька обласна науково-практична
конференція «Творчість Івана Іова в контексті сучасних суспільнолітературних візій», приурочена 70-річчю з дня народження поета, де була
презентована збірка матеріалів конференції «Він знався на коронації
слова…».
У листопаді до 65-річчя поетеси Н.Шмурікової проведено 4 творчі зустрічі у
міських бібліотеках.
Продовжується проект з українською письменницею, подолянкою
Лорою Підгірною «Літературний туризм». Відбулися презентації її книжок
«Пригоди Марка Шведа» та «Омбре над темрявою і світлом».

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»

40,0

25,8

2019р.
У Бібліохабі центральної бібліотеки працювали письменницькі студії, на
яких відбулися творчі зустрічі з літераторами краю: М. Чевелюком, Г.
Корицькою, Л. Сердунич. Також, у бібліотеці-філії №3 відбувся творчий
вечір подільської письменниці Л. Сердунич «І слово боролось».
До 5-річчя Революції Гідності у центральні бібліотеці хмельницька міська
літературна спілка «Поділля» презентувала альманах «Нескорена нація»..
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» автори якої були присутні на
презентації. Маленьких читачі мали змогу зустрітися з відомою
подільською поетесою Н.Шмуриковою у бібліотеці-філії №12.
16-28 вересня 2019 року вересня в рамках святкування Дня міста
Хмельницького відбувся міський літературний фестиваль «Слово єднає!».
«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») проведено у центральній бібліотеці.
У рамках фестивалю відбулися презентації «Медоборів-15» та «Південного
Бугу» вип.4. Всього під час фестивалю проведено понад 50 заходів,
учасниками яких стало близько 100 письменників і 1500 користувачів.
За участю центральної бібліотеки відбулася презентація книги
П.Воробея «Гонитва» у ДШОДПМ. Працівники бібліотеки-філії №2
провели літературно-музичну композицію «Поезія - ти сила чарівна, що
музикою слово надихає» за участю М. Лисайчук, Л. Рудковської, С. Шкапія
та барда Л. Мазура. У форматі літературної гри «Словесні арабески»
відбулася зустріч поетки Н.Поліщук у бібліотеці-філії №11. Літературно-

музична година «З Днем народження, Хмельницький!» пройшла у
бібліотеці-філії №12. На зустріч завітали подільські письменники Н.
Яніцька, М. Горожанова, автори гуморесок С. Шкапій, Н. Васильчук та
виконавець пісень С. Єрмаков.
Зустрічі з Н.Яницькою, Г.Корицькою, Л.Сердунич, В.Захар’єв відбулися
з Марією Дем’янюк, Володимиром Олійником, Кузьмою Матвіюком,
Ігорем Байдаком у бібліотеках-філіях №3,4, №10,13,14,15 та 17.
Всього відбулося 34 заходи, у яких взяло участь понад 700
користувачів.
В 2019р. збірка «Слово єднає !- 2019» отримала найвищу нагороду у ХХ у
Загальнонаціональному конкурсі "Українська мова - мова єднання ".

2020р.
У січні центральна міська бібліотека у приміщенні Хмельницької
дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
презентувала альбом «Живопис голкою Ніни Гончарук». Видання
представляє творчий доробок відомої не тільки у рідному Хмельницькому, а
й по всій Україні вишивальниці Ніни Гончарук.
Протягом звітного періоду відбулось 18 зустрічей з хмельницькими
письменниками в бібліотеках міста.
У лютому у рамках проєкту «Письменницькі студії у БібліоХабі»
проведено презентацію збірки поезії «Ближні обрії» Михайла Цимбалюка
(обласна НСПЖУ).
До дня рідної мови у центральній бібліотеці-філії для дітей №12
відбувся поетичний марафон «А наша мова – неповторна», на яку завітав
Володимир Олійник.
До Дня Святого Валентина у цій же філії відбулася романтична
подорож «Любові чарівна країна» за участю Марії Лисайчук та Леоніда
Мазура.
У лютому у Коворкінгу філії №2 відбулася презентація книги
Михайла Цимбалюка та Миколи Босенка «Весла на воду». У квітні
святкувала ювілей відома подільська письменниця та поетеса Марія
Дем’янюк. До цієї дати були приурочені літературні відео читання, які
підготувала бібліотека-філія №7 «Творчість, повита красою». В заході взяли
участь учні СЗОШ 19 імені академіка М. Павловського та ЗОШ №18 ім.
В.Чорновола.
Протягом березня – травня у зв’язку з карантином масові заходи
працівники системи проводили онлайн. З 10 червня почали проводити
вуличні масові заходи.
Центральна бібліотека у червні 2020 року підготувала презентацію
книги Ольги Саліпи «Територія вогню», яка відбулася у мистецькому

дворику ДМШ №1.
Карантин вніс свої корективи у плани роботи бібліотек. Багато
форм масових заходів стали відбуватися в онлайн-режимі. Бібліотечні
працівники філії №11 підготували для читачів розважальну онлайн грувиклик: Хто є хто. Упізнаєте своїх улюбленців? У який використали фото
десяти найвідоміших сучасних письменників Україн, у тому числі і
місцевих авторів.
22 травня центральна міська бібліотека на платформі «ZOOM»
влаштувала онлайнові письменницькі студії з Віталієм Міхалевським.
Тематично захід присвятили 159-ій річниці перепоховання Тараса
Шевченка.
З Міжнароднимднем захисту дітей малечу і дітвору онлайн
привітали подільські письменниці Марія Дем'янюк, Наталія Поліщук,
Людмила Савчук, Оксана Радушинська, Марія Лисайчук, Ніна ШмуріковаГаврилюк. Для діток майстрині слова прочитали свої твори.
23 липня 2020 року в бібліотеці-філії №9 пройшла зустріч з
подільським поетом-ювіляром мікрорайону Петром Миколайовичем
Савчуком з нагоди його 85-річчя. Відвідувачі бібліотеки вивчили гуморески
письменника і зачитали їх для нього, ознайомились з оглядом літератури
«Гумормен». Поет представив у свою нову книгу «Сердитися не варто». До
цієї дати були оформлені книжкові виставки: «Чародій сміху» у бібліотеціфілії №2, «Життєві етюди П. Савчука» у бібліотеці-філії №13. У вересні, з
нагоди 60-річчя від дня народження подільської письменниці Людмили
Шостацької бібліотека-філія №12 оформила тематичну полицю «Дивосвіт
дитячої поезії».
Бібліотека-філія №11 організувала віртуальне літературне пеленгзнайомство «Слово розкриває обійми» із хмельницькою письменницею та
журналісткою Наталією Поліщук. Авторка розповіла про себе та зачитала
дві поезії зі своєї нової збірки. Назву книги пані Наталя не сказала, чим усіх
заінтригувала. Тому шанувальники з нетерпінням чекають на вихід збірки,
щоб не тільки почитати нові вірші, а ще й переглянути зображення
особливих котиків, які ілюструють сторінки нової книги. У центральній
міській бібліотеці Хмельницького 23 вересня представили другий випуск
літературно-публіцистичного альманаху «Слово єднає!». Презентацію
влаштували у режимі ZOOM-конференції. У творчому віртуальному колі
об’єдналися учасники із близько 50 локацій у різних містах та містечках
України. Це Хмельницький, Київ, Суми, Старобільськ, Кам’янецьПодільський, Одеса та інші. Учасниками літературного заходу стали
письменники, чиї твори увійшли до альманаху, творчі колективи (Сумська
літературна студія «Літера», поетичний клуб «Роса» ХНУ), публічні
бібліотеки та книгозбірні, що діють при навчальних закладах (бібліотека
імені Лесі Українки міста Києва, книгозбірні Сум, Старобільська, Нової
Ушиці), працівники культури та й просто поціновувачі сучасної літератури.

У вересні, в рамках святкування Дня міста, бібліотечні працівники
бібліотеки-філії №14 організували виставку-подорож «Любімо край, в
якому ми живемо!». У бібліотеці-філії №8, організували бібліотечний nonstop «Пізнай рідне місто», який об’єднав цілий комплекс мінізаходів,
спрямованих на ознайомлення читачів з історією та сучасним життям
Хмельницького, його літературною палітрою. Частина заходів проходила в
онлайновому форматі: виставка-панорама «Дари відомих краян», котра
представляла письменників Хмельниччини. Бібліотекарки центральної
бібліотеки для дітей №12 провели краєзнавчий трамвай «Лине пісня
урочиста – день народження у міста». Маленькі читачі книгозбірні
познайомились із творчістю письменників нашого краю.
В жовтні у центральній бібліотеці міста презентували книгу
Миколи Мачківського «Древо триєдине». Подія відбулася в онлайновому
режимі. Модератори зустрічі – директор Хмельницького обласного
літературного музею, письменник Василь Горбатюк та голова Хмельницької
обласної організації НСПУ, письменник Петро Маліш. Книга написана у
жанрі роману, але водночас у ній дуже багато реальних подій, які
траплялися з автором, тому схожа на письменницькі спогади. Книгу допоміг
видати Хмельницький обласний літературний музей за програмою
підтримки митців з інвалідністю Українського культурного фонду. 15
жовтня у центральній бібліотеці презентували 5-6 випуск літературнопубліцистичного альманаху "Південний Буг". Захід отримав формат
онлайнової події і відбувся у режимі ZOOM-конференції. Презентований
випуск об’єднав два номери – п’ятий і шостий. Його приурочили 40-й
річниці створення Хмельницької обласної організації НСПУ. У жовтні
святкувала 85-й ювілей відома подільська дитяча письменниця та поетеса
Людмили Савчук, книгозбірні міста до цієї дати підготували ряд заходів:
книжкову виставку «Творче слово Людмили Савчук» у бібліотеці-філії
№15; літературний портрет «В кожне серце стукаю словами» у бібліотеціфілії №12; день письменниці-ювілярки «Читати – не перечитати» у
бібліотеці-філії №4.
В листопаді у ЦБ оформлено книжкову виставку «Творча палітра
Миколи Кульбовського» приурочену до 85-річчя від дня народження
письменника та організовано презентацію виданої збірки. 3 листопада з
нагоди дня народження подільського поета Віталія Міхалевського відбулась
онлайн-зустріч в соцмережі Фейсбук.4 листопада до дня народження
Хмельницької письменниці Ніни Шмурікової-Гаврилюк бібліотекою-філією
№9 в соцмережі Фейсбук проведено інформаційний день «Знайомство з
творчістю».
6 листопада працівниці книгозбірні №3 в рамках клубу "Літературні
зустрічі" до дня української писемності та мови організували літературний
коктейль "Солов'їна мова" для учнів 3-го класу НВК № 7. На заході дітки
дізналися топ-10 фактів про мову, познайомилися з творчістю талановитої

подільської поетеси Галини Корицької та мали змогу послухати вірші інших
авторів.
1 грудня у центральній бібліотеці презентували третій випуск
літературно-публіцистичного
альманаху
"Літературна
громада"
Хмельницької міської літературної спілки «Поділля». Творчими
напрацюваннями під час презентації видання в книгозбірні поділились
Марія Лисайчук, Віталій Матеуш та інші, зачитавши поетичні твори та
прозові уривки.
В рамках «Літературного туризму» відбулася зустріч з
тернопільською письменницею Іриною Мацко, яка презентувала у
центральній міській бібліотеці свою книжкову новинку «Секрети
українського щастя, або Хюґе по-українськи». А Віталій Голубєв (м. Рівне),
секретар Національної спілки журналістів України, представив читацькій
авдиторії свою нову книгу «Дієслово: книга для тих, хто працює з
інформацією». 17 липня у центральній міській бібліотеці свій історичний
роман "Останній лицар гетьмана" презентувала херсонська письменниця
Оксана Зененко.

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

2.8 Організація співпраці
публічних бібліотек з
бібліотеками навчальних

-

-

В 2019р. збірка «Слово єднає !- 2019» отримала найвищу нагороду у ХХ у
Загальнонаціональному конкурсі "Українська мова - мова єднання ".
21 січня 2018 року завідуюча методично-бібліографічного відділу С.
Сінькова провела тренінг «Орієнтація на читача» для працівників бібліотек
загальноосвітніх навчальних закладів міста Хмельницького. Щорічно
бібліотека-філія №12
спільно зі шкільною бібліотекою ЗОШ №21
проводить конкурс читців до Дня Соборності «Люби Україну». Спільно із
бібліотекою школи-інтернат №2 бібліотекою-філією №14 була проведена
респект-зустріч «На захисті рідної землі» (зустріч з воїном АТО до Дня
Героїв). Був запрошений старший солдат Ігор Ткачук В/Ч А 4237.
Бібліотекою-філією №4
спільно з шкільними бібліотекарями було
організовано годину історичної пам’яті «Весна визволення на Поділлі» 9
класи ЗОШ №14 та настільну гру «100 років боротьби. Українська
революція 1917-1921». 10-11 класи НВК №9. Бібліотекою-філією №8
спільно зі шкільними бібліотекарями було організовано полілог: «Різьбяр
власного духу» (до 80- річчя 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" та ін. Всього було проведено 47 заходів.

-

-

2018р. Протягом червня 2018 року у дитячих бібліотеках міста проходив
перший етап Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання – 2018». Понад 40
кращих читачів дитячих бібліотек Хмельницької міської ЦБС, взяли участь

закладів з формування
інформаційної
компетентності та
читацької культури для
дітей та юнацтва

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

-

-

у конкурсі.
2019р.
У лютому – квітні 2019 року у бібліотеках міста проходив V Всеукраїнський
конкурс дитячого читання «Книгоманія – 2019». Участь у конкурсі взяло 84
читачі з 14 бібліотек-філій Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи та 33-и читачі з 9-и шкільних бібліотек (конкурс
проводився тільки серед учнів сьомих класів). Конкурс проходив у три
етапи. До фінального етапу хмельницької «Книгоманії – 2019» пройшли 8
читачів зі статусом «Суперчитач мікрорайону». Третій етап конкурсу
провели у центральній дитячій книгозбірні міста – бібліотеці-філії №12.
Звання «Суперчитач міста Хмельницького» виборола учениця НВО №5 ім.
Сергія Єфремова Онофрійчук Юлія, читачка міської бібліотеки-філії №8.
Переможниця взяла участь у Фестивалі дитячого читання «Книгоманія 2019», який проходив у місті Львів 17-19 травня.
2020р.
У лютому – квітні 2020 року у бібліотеках міста проходив VІ
Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія – 2020».
Учасниками конкурсу стали понад 400 дітей. Активну участь у конкурсі
брали читачі шкільних бібліотек.18 червня відбувся ІІІ етап «Книгоманії
2020» у новому для Конкурсу форматі. Захід проходив на вулиці із
дотриманням всіх карантинних вимог. Звання «Суперчитач міста» отримала
читачка бібліотеки-філії для дітей №15 Кучман Софія та читач центральної
бібліотеки Шостацький Богдан.
Протягом липня 2020 року у дитячих бібліотеках міста проходив
перший етап Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання – 2020». Понад 20
читачів дитячих бібліотек Хмельницької міської ЦБС, учнів 5-7 класів,
долучились до конкурсу.
Переможцем став Кулачук Артем – читач центральної бібліотеки
для дітей №12, учень 6-Д класу гімназії №2, який отримав звання «Лідер
читання – 2020».
2018р.
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».
В 2019 р. моніторинг не проводився 26 BOOKFORUM 18-22 вересня
у Львові. Х Львівський міжнародний бібліотечний форум «Нова бібліотека
– відповідальність кожного
2020р.
Бібліотеки Хмельницької міської ЦБС взяли участь в обласному
соціологічному дослідженні «Краща книга Хмельниччини 2019».
У бібліотеці-філії №2 відбулося електронне анкетування «Молодь і
книги: чому варто читати?». Мета анкетування: дослідити мотиви, які

спонукають молодь до читання літератури; визначити жанрові вподобання
молоді; визначити найбільш комфортний формат читання.
У бібліотеці-філії №3 відбулося соціологічне дослідження «Книга і
читання в житті підлітка». Мета дослідження: виявити думку читачів –
учнів 8-10-их класів щодо їхнього ставлення до книги та читання,
користування бібліотекою та інформаційно-комунікаційними технологіями.
Бібліотека-філія №4 Хмельницької міської ЦБС провела соціологічне
дослідження «Що ти читаєш сьогодні». В результаті якого був складений
список найпопулярніших книг серед читачів філії №4.
Анкетування «Роль книги у вашому житті» провела бібліотека-філія
№11. Метою було вивчення читацьких інтересів та створення
соціокультурного централізована бібліотечна система провела соціологічне
дослідження по питанню використання краєзнавчої літератури у бібліотеках
міста, яка надійшла до бібліотек протягом 2018-2020 рр. Під час
дослідження було застосовано метод онлайн-анкетування: анкета для
користувача та анкета для бібліотекаря в електронному форматі. Взяло
участь 200 користувачів та 15 бібліотечних фахівців. Проведене
дослідження дозволило дійти висновку, що краєзнавча література, яка
надходить у бібліотеки має свого читача. Вона використовується для
навчання, наукових досліджень, а також для самостійного вивчення рідного
краю. Для популяризації цієї літератури активно застосовуються
різноманітні форми масової роботи. Також було виявлено, що найменше
користується попитом література природничого напрямку. Це говорить про
те, що бібліотекам потрібно звернути увагу на природниче краєзнавство та
активізувати популяризацію цієї літератури.
У січні – лютому 2020р. бібліотеки Хмельницької міської ЦБС
взяли участь в обласному соцдослідженні «Краща книга Хмельниччини,
2019». У бібліотеці-філії №2 відбулося електронне анкетування «Молодь і
книги: чому варто читати?». Мета анкетування: дослідити мотиви, які
спонукають молодь до читання літератури; визначити жанрові вподобання
молоді; визначити найбільш комфортний формат читання.
У бібліотеці-філії №3 відбулося соціологічне дослідження «Книга і
читання в житті підлітка». Мета дослідження: виявити думку читачів –
учнів 8-10 класів до книги та читання, користування бібліотекою та
інформаційно-комунікаційними
технологіями.
Бібліотека-філія
№4
Хмельницької міської ЦБС провела соціологічне дослідження «Що ти
читаєш сьогодні». В результаті якого був складений список
найпопулярніших книг серед читачів філії №4.
Анкетування «Роль книги у вашому житті» провела бібліотека - філія
№11. Метою було вивчення читацьких інтересів та створення
соціокультурного образу читача.
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