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2019 рік насичений цікавими подіями. Приступаючи до
процесу планування, слід звернути увагу на найвагоміші з них.
При цьому повністю розкрити потенціал бібліотеки, зберегти її
основні функції, донести їх до читача.
Пріоритетні напрямки роботи бібліотек обґрунтовані у
розпорядженнях Кабінету Міністрів України, Стратегії розвитку
бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» від
23 березня 2016 р. № 219-р, «Довгостроковій стратегії розвитку
української культури – стратегія реформ» від 1 лютого 2016 р.
№ 119-р, Указі Президента України «Стратегія національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від
13 жовтня 2015 року № 580/2015 та інших.
Плануючи роботу бібліотеки, рекомендується звернути
увагу на актуальні напрямки бібліотечної діяльності, які
підвищать ефективність надання послуг та обслуговування
користувачів:
забезпечення вільного доступу до інформаційних
ресурсів, переформатувавши бібліотечний простір для
додаткової соціальної та культурної діяльності;
актуалізація бібліотечних фондів;
формування інформаційної культури та залучення до
читання потенційних користувачів бібліотек;
сприяння розвитку освіти і самоосвіти, пропонуючи
користувачам широкий вибір документів на різних носіях
інформації, а також надавати професійні консультації щодо
пошуку необхідних матеріалів;
підвищення
рівня
медіаграмотності
громадян,
оволодіння базовими знаннями та навичками у сфері мас-медіа;
забезпечення безперешкодного доступу до інформації
користувачам з особливими потребами;
надання безкоштовного доступу до мережі Інтернет;
посилення соціальної функції бібліотек, забезпечення
жителів громади інформацією щодо діяльності місцевих органів
влади та самоврядування, послуг е-урядування;
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співпраця з іншими закладами культури, творчими,
громадськими організаціями;
сприяння
підвищенню
фахової
кваліфікації
бібліотечних працівників, робота над самоосвітою, постійне
удосконалення знань з питань бібліотечної справи;
проведення соціологічних досліджень з метою
виявлення інтересів і потреб користувачів, їхнього відношення
до бібліотеки, а також отримання оцінки якості бібліотечних
послуг;
вивчення досвіду роботи інших бібліотек з метою
впровадження в практику роботи найефективніших форм
бібліотечного обслуговування населення.
Кожна бібліотека самостійно визначає пріоритетні
напрями діяльності (у тому числі напрями соціокультурної
роботи, національно-патріотичної, правової, морально-етичної
та ін.).
При плануванні необхідно врахувати знаменні і пам'ятні
дати 2019 року, оголошені в Україні; міжнародні десятиліття,
проголошені ООН; ювілеї видатних представників науки,
культури, мистецтва, літератури та визначні краєзнавчі дати.
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Орієнтири діяльності бібліотек на 2019 рік
Міжнародні десятиліття (за рішенням Генеральної
Асамблеї ООН):
2010-2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних
Націй, присвячене пустелям і боротьбі з опустелюванням;
2011-2020 рр. – Десятиліття дій за безпеку дорожнього
руху;
2011-2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття Організації
Об’єднаних Націй;
2011-2020 рр. – Третє Міжнародне десятиліття за
викорінення колоніалізму;
2013-2022 рр. – Міжнародне десятиліття зближення
культур;
2014-2024 рр. – Десятиліття сталої енергетики для всіх;
2015-2024 рр. – Міжнародне десятиліття осіб
африканського походження;
2016-2025 рр. – Десятиліття дій Організації Об’єднаних
Націй з проблем харчування;
2019-2028 рр. – Десятиліття ООН щодо сімейних
фермерських господарств;
2021-2030 рр. – Міжнародне десятиліття науки про
океан в інтересах стійкого розвитку (http://bit.ly/2z1moiO);
2019 рік Генеральною Асамблеєю ООН проголошено
Міжнародним
роком
мов
корінних
народів
(https://bit.ly/2Ok4Xkz);
2019 рік оголошено Роком української культури в
Австрії (https://bit.ly/2AGSrHY);
2019 рік оголошено Роком Китаю в Україні
(https://bit.ly/2FaH27V);
2019 рік Сейм Польщі оголосив Роком Анни
Валентинович – найвідомішої українки в польській історії
(https://bit.ly/2PDvFcy);
Всесвітня столиця книги 2019 року – місто Шарджа
(ОАЕ) (https://bit.ly/2AIpbAW).
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При плануванні заходів просвітницького характеру слід
звернути увагу на постанови Верховної Ради України про
відзначення на державному рівні у 2019 році:
100-річчя проголошення Акта злуки Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки
та
проведення
Всеукраїнської
естафети
єднання
(https://bit.ly/2Jxyq9T);
200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша
(https://bit.ly/2RswBxF ).
Також на сайті Верховної Ради України розміщені
проекти постанов про відзначення:
380-річчя від дня народження Івана Мазепи (20 березня
2019 року);
75-ї річниці створення Української Головної
Визвольної Ради (липень 2019 року);
150-річчя
з
дня
народження
блаженного
священномученика Климентія Шептицького (17 листопада 2019
року);
30-річчя з дня виведення військ з Афганістану;
75-ої річниці початку примусового виселення українців
з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Підляшшя, Холмщини
та Західної Бойківщини в 1944-1951 рр. (у 2019 році);
110-річчя з дня народження видатного українського
поета та культурного діяча Богдана-Ігоря Антонича;
70-річчя з дня народження Володимира Івасюка.
При плануванні особливу увагу необхідно звернути на
обласні програми регіонального розвитку та запланувати
заходи в підтримку реалізації даних програм.
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Обласні програми, які продовжують діяти у 2019 році
1. Програма «Питна вода Хмельниччини» на 20082020 роки: рішення від 11.06.2008 № 18-15/2008.
2. Програма залучення інвестицій в економіку
Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 02.03.2011
№ 42-3/2011.
3. Стратегія регіонального розвитку Хмельницької
області на 2011-2020 роки: рішення від 18.05.2011 № 24-4/2011.
4. Цільова
регіональна
програма
підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім»
на 2012-2020 роки: рішення від 15.03.2012 № 11-9/2012.
5. Програма діяльності Хмельницького обласного
контактного центру: рішення від 17.07.2012 № 7-12/2012.
6. Обласна програма забезпечення молоді житлом на
2013-2020 роки: рішення від 20.12.2012 № 18-14/2012.
7. Програма
розвитку
водного
господарства
Хмельницької області на період до 2021 року: рішення від
20.12.2012 № 21-14/2012.
8. Програма збереження об’єктів культурної спадщини
Хмельницької області на 2015-2020 роки: рішення від 26.12.2014
№14-28/2014.
9. Програма розвитку краєзнавства в Хмельницькій
області на період до 2020 року: рішення від 26.12.2014 № 1528/2014.
10. Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької
області на 2016-2020 роки: рішення від 20.08.2015 № 31-34/2015.
11. Програма
покращення
координації
та
повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з
охорони громадського порядку на території Хмельницької
області на 2016-2020 роки: рішення від 20.08.2015 № 32-34/2015.
12. Програма розвитку освіти Хмельницької області на
2016-2020 роки: рішення від 22.12.2015 № 8-2/2015.
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13. Обласна програма правової освіти населення на
2016-2020 роки: рішення від 17.02.2016 № 10-4/2016.
14. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій
області на 2016-2020 роки: рішення від 17.02.2016 № 12-4/2016.
15. Обласна комплексна програма соціального захисту
населення на 2016-2020 роки: рішення від 17.02.2016 № 144/2016.
16. Програма охорони навколишнього природного
середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення
від 21.04.2016 № 19-5/2016.
17. Комплексна програма використання трирівневої
моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього
населення на території Хмельницької області на 2016-2020 роки:
рішення від 21.04.2016 № 30-5/2016.
18. Обласна цільова соціальна програма «Молодь
Хмельниччини» на 2016-2020 роки: рішення від 21.04.2016
№ 39-5/2016.
19. Обласна соціальна програма підтримки сім’ї,
запобігання та протидії домашньому насильству на період до
2020 року: рішення від 21.04.2016 № 42-5/2016.
20. Програма підвищення ефективності виконання
повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації
державної регіональної політики та впровадження реформ на
2016-2019 роки: рішення від 20.10.2016 № 45-8/2016.
21. Програма розвитку агропромислового комплексу
Хмельницької області на 2017-2021 роки: рішення від 23.03.2017
№ 19-11/2017.
22. Програма
підвищення
енергоефективності
Хмельницької області на 2017-2021 роки: рішення від 23.03.2017
№ 22-11/2017.
23. Обласна програма соціальної підтримки осіб, які
беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх
сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від
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13.07.2017 № 12-14/2017.
24. Обласна програма «Територіальна оборона на 20172020 роки»: рішення від 27.09.2017 № 57-15/2017.
25. Програма впровадження державної політики
органами виконавчої влади у сфері державного фінансового
контролю у Хмельницькій області на 2017-2020 роки: рішення
від 27.09.2017 № 58-15/2017.
26. Програма
формування
страхового
фонду
документації Хмельницької області на 2018-2021 роки: рішення
від 27.09.2017 № 59-15/2017.
27. Програма забезпечення надходжень до бюджетів
усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та
належного їх обслуговування на 2017-2021 роки: рішення від
27.09.2017 № 60-15/2017.
28. Програма
проведення
обласного
конкурсу
мікропроектів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій
області на 2017-2020 роки: рішення від 27.09.2017 № 61-15/2017.
29. Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки: рішення від 22.12.2017
№ 20-17/2017.
30. Обласна програма розвитку культури і духовності
на період до 2020 року: рішення від 22.12.2017 № 24-17/2017.
31. Програма відновлення та розвитку комунального
підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки:
рішення від 22.12.2017 № 29-17/2017.
32. Обласна цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки: рішення від
22.12.2017 № 56-17/2017.
33. Обласна програма надання соціальних послуг
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
соціальними закладами на 2018-2022 роки: рішення від
27.03.2018 №31-18/2018.
34. Обласна програма розвитку архівної справи на
2018-2021 роки: рішення від 27.03.2018 № 32-18/2018.
35. Програма забезпечення антитерористичного та
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протидиверсійного захисту важливих державних військових
об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної
та транспортної інфраструктури Хмельницької області на 20182019 роки: рішення від 27.03.2018 № 36-18/2018.
36. Обласна цільова соціальна програма національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки:
рішення від 27.03.2018 №38-18/2018.
37. Програма поводження з відходами у Хмельницькій
області на 2018-2022 роки: рішення від 27.03.2018 № 39-18/2018.
38. Програма боротьби з амброзією полинолистою та
іншими бур’янами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки:
рішення від 14.06.2018 № 39-19/2018.
39. Програма підвищення рівня безпеки дорожнього
руху Хмельницької області на 2018-2020 роки: рішення від
14.06.2018 № 45-19/2018.
40. Про програму фінансової підтримки об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Хмельницької області на 2018-2022 роки: рішення від 27.09.2018
№ 28-21/2018.
41. Про програму зайнятості населення Хмельницької
області до 2020 року: рішення від 27.09.2018 № 37-21/2018.
42. Про програму розвитку земельних відносин у
Хмельницькій області на 2018-2022 роки: рішення від
27.09.2018 № 52-21/2018.
43. Про програму розвитку рибного господарства
Хмельницької області на 2018-2022 роки: рішення від 27.09.2018
№ 54-21/2018.
44. Про програму фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на
2019-2021 роки: рішення від 27.09.2018 № 60-21/2018.
Джерело: http://km-oblrada.gov.ua/programi-regionalnogorozvitku/.
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Ювілейні знаменні та пам’ятні дати всесвітнього рівня
Цього року виповнюється
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років від дня народження Конфуція (Чжунні) (551-479
до н.е.), китайського мислителя, політичного діяча,
педагога.
років з часу походу київського князя Ігоря на
Константинополь, Договір Русі з Візантією (944).
років з часу походу військ київського князя Святослава
на Оку та Волгу (964).
років від дня народження преподобного Феодосія
Києво-Печерського (1009-1074), засновника КиєвоПечерської Лаври.
років від дня народження Амеріго Веспуччі (14541512), флорентійського мореплавця, іменем якого
названо Америку.
років від дня народження Петра Могили (1574-1647),
українського політичного, культурного і церковного
діяча, засновника Києво-Могилянської академії.
років тому (1629) побачив світ «Служебник» Петра
Могили.
років тому загинув Іван Богун (?-1664), український
військовий і державний діяч, козацький полководець,
полковник подільський.
років тому (1734) утворено Нову Січ, яка розташовувалася на великому півострові, що омивався рікою
Підпільною (притока Дніпра);
років тому Указом Миколи I від 23 грудня 1834 р було
скасовано Магдебурзьке право для міста Києва.
років тому (1764) відкрито першу в Україні друкарню з
гражданським шрифтом в Єлисаветграді (нині
Кропивницький);
років тому (1764) скасовано гетьманщину.
років від дня народження Уїльяма Уїлкі Коллінза (182411
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1889), англійського письменника, основоположника
детективного роману в Англії.
років тому (1834) у Києві засновано Університет
святого Володимира. Тепер Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
років від часу проголошення об’єднання двох
українських державних утворень – УНР і ЗУНР в єдину
соборну незалежну Українську державу (1919).
Відбувся Акт злуки;
років тому (1919) засновано Національну бібліотеку
України ім. В.І. Вернадського.
років від дня народження Філарета (М. Денисенка)
(1929), Святійшого Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни.
років тому (1934) було прийнято рішення про
перенесення столиці України із Харкова до Києва.
років з часу нападу (1939) фашистської Німеччини на
Польщу. Початок Другої світової війни.
років тому (1954) Україну було прийнято до ЮНЕСКО
та Міжнародної Організації Праці.
років з часу заснування (1989) Спілки фотохудожників
України.
Твори-ювіляри

485
445
415
350
345
300

років з часу першої публікації народної «Балади про
Робін Гуда» (1534).
років тому (1574) вийшов у світ «Апостол» – перша
друкована книга, видана Іваном Федоровим у Львові.
років драмі Вільяма Шекспіра «Отелло» (1604).
років комедії Жана Батиста Мольєра «Тартюф» (1669).
років тому (1674) видано «Синопсис» – перший
шкільний підручник з вітчизняної історії.
років з часу виходу повісті Даніеля Дефо «Робінзон
Крузо» (1719).
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років з часу виходу в світ повісті Вольтера «Кандид,
або Оптимізм» (1759).
років роману Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль»
(1804).
років з часу виходу роману Вальтера Скотта «Айвенго»
(1819);
«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»
(1819).
років з часу створення комедії «Горе від розуму»
Олександра Сергійовича Грибоєдова (1824);
років роману у віршах Джорджа Гордона Ноела
Байрона «Дон Жуан» (1824).
років з часу виходу казки Петра Павловича Єршова
«Коник-Горбоконик» (1834);
років з часу написання казки Олександра Сергійовича
Пушкіна «Казка про золотого півника» (1834).
років роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера
Твіста» (1839).
років з часу виходу роману Олександра Дюма «Три
мушкетери» (1844);
років з часу написання Гансом Крістіаном Андерсеном
казки «Снігова королева» (1844).
років перекладу Василя Сергійовича Жуковського
поеми «Одіссея» Гомера (1849).
років з часу публікації повісті Івана Сергійовича
Тургенєва «Муму» (1854).
років з часу завершення публікації роману «Війна і
мир» Льва Миколайовича Толстого (1869).
років твору Івана Яковича Франка «Украдене щастя»
(1894).
років оповіданню Антона Павловича Чехова «Дама з
собачкою» (1899).
років з часу написання ліричної комедії «Вишневий
сад» Антона Павловича Чехова (1904).
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років «Віршам про Прекрасну Даму» Олександра
Олександровича Блока (1904).
років збірнику Анни Андріївни Ахматової «Четки»
(1914).
років з часу випуску в світ казки Корнія Івановича
Чуковського «Крокодил» (1919).
років з часу створення казки Корнія Івановича Чуковського «Муха Цокотуха» (у 1924 – «Мухина свадьба»).
років з часу публікації казки Корнія Івановича
Чуковського «Айболит» (1929).
років роману Миколи Олексійовича Островського «Як
гартувалася сталь» (1934).
років з часу виходу роману Веніаміна Олександровича
Каверіна «Два капітани» (1944).
років з часу публікації повісті Бориса Львовича
Васильєва «А зорі тут тихі... » (1969).

При плануванні заходів за державними, народними,
професійними, громадськими святами та літературними
датами рекомендуємо використовувати:
«Календар знаменних і пам’ятних дат»», підготовлений
спеціалістами Національної бібліотеки України імені Ярослава
Мудрого http://nplu.org/calendar_dat.php?year=2019;
«Калейдоскоп знаменних дат на 2019 рік»,
підготовлений спеціалістами Державної бібліотеки для юнацтва
https://docs.google.com/file/d/14k7s-0BXJIVkFWh2xRDJHQmHKdBwhtU/view.

Визначні краєзнавчі дати Хмельниччини
Значну роль при плануванні роботи відіграють
краєзнавчі дати та події, серед яких ювілейні дати з часу перших
згадок про населені пункти області («Календар знаменних і
пам’ятних дат Хмельниччини (2019, 2014)» на сайті ОУНБ
www.ounb.km.ua у розділах «Ресурси», «Наші видання»).
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Краєзнавча робота повинна відображати основні питання
у історичному, природничому, географічному, народознавчому,
літературному, мистецькому напрямку, тому при складанні
річного плану радимо використовувати основні події року:
520 років з часу проведення люстрації (перепису) оборонних
замків Поділля (1499).
450 років з часу прийняття Люблінської унії, яка поєднала
литовську і польську державу в єдине політичне ціле – Річ
Посполиту і внесла суттєві зміни в соціальний і економічний уклад подільських земель, що колонізуються ще
інтенсивніше (1569).
440 років з дня народження Станіслава «Ревери» Потоцького
(1579-1667) - державного діяча, полководця, великого
коронного гетьмана, Кам’янець-Подільського старости
(1658-1664), головного опікуна кармелітів Кам’янцяПодільського.
425 років тому Плоскирів відвідав австрійський дипломат,
мандрівник Еріх Лясота фон Штеблау. Він залишив
найбільш давній з усіх відомих опис Плоскирова та
Кам’янця (1594).
405 років з часу надання Деражні польським королем
Сигізмундом III Вазою Магдебурзького права (1614).
400 років з часу написання Мелетієм Смотрицьким
«Граматики слов’янської», яка багато десятиліть служила
основним посібником вивчення церковнослов’янської
мови (1619).
265 років з часу надання Ізяславу та Славуті Магдебурзького
права (1754).
250 років з дня народження Антона Петровича Жмійовського
(Змієвського) (1769, за іншими даними 1759-1834) - актора,
драматурга, засновника та керівника Кам’янецьПодільського місцевого театру.
240 років з дня народження Вавжинця Марчинського (17791845) - історика, релігійного і громадського діяча, доктора
15
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теології, одного з перших дослідників Поділля, ректора
Кам’янець-Подільського повітового училища (1821-1823);
років з дня народження Івана Олександровича
Чайковського
(1779-1869)
–
польського
лікаря
вірменського походження, доктора медицини. Народився у
м. Кам’янець-Подільський.
років з часу відкриття першої водолікарні у м. Кам’янецьПодільський (1804).
років з часу заснування православної церкви Різдва
Пресвятої Богородиці у м. Славута (1819).
років з часу заснування Дунаєвецької суконної фабрики,
нині ТОВ «Маровоір» (1829).
років з часу першої писемної згадки про парафіяльне
училище у Чорному Острові, нині Чорноострівський НВК
Хмельницького р-ну (1834).
років з часу заснування Городоцького цукрового заводу,
нині ПП «Городоцький цукровий завод» (1839).
років з часу заснування школи у с. Струга Новоушицького
р-ну (1844).
років з часу заснування школи у с. Пирогівці
Хмельницького р-ну (1849).
років з часу заснування Товариства подільських лікарів у
м. Кам’янець-Подільський (1859).
років з часу заснування Покровської церкви у м. Кам’янець-Подільський (1864);
років з часу заснування церкви у с. Хребтіїв Новоушицького р-ну;
років з часу відкриття церковно-парафіяльної школи у
с. Антоніни Красилівського р-ну, нині Антонінська ЗОШ;
років з часу заснування школи у с. Осламів Віньковецького
р-ну.
років з часу відкриття однокласного народного училища у
с. Кузьмин Красилівського р-ну, нині Кузьминська ЗОШ
(1869).
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145 років з часу заснування волосної церковно-приходської
школи у с. Хоровець Славутського р-ну, нині Хоровецький
НВК (1874).
140 років з часу заснування школи у с. Крупець Славутського
р-ну (1879).
135 років з часу заснування костелу в с. Струга Новоушицького р-ну (1884);
років з часу створення притулку для дорослих сліпих у
Кам’янці-Подільському,
нині
Кам’янець-Подільська
спеціальна школа-інтернат;
років з часу заснування школи у с. Митинці
Красилівського р-ну.
130 років з дня народження Арсенія Григоровича Михаловського (1889-1982) – агрохіміка, доктора сільськогосподарських наук, професора Київського сільськогосподарського інституту. Одним з перших теоретично обґрунтував
значення підживлення польових культур. Народився у
с. Колодіївка Кам’янець-Поділь-ського р-ну (1889);
років з часу заснування школи у с. Калюсик Віньковецького р-ну;
років з часу заснування школи у с. Іванківці Новоушицького р-ну.
120 років з дня народження Серафима (Костянтина
Свежевського;
1899-1996)
–
церковного
діяча,
архієпископа Каракаського та Венесуельського, а також
Бразильського. Народився у м. Проскурів;
років з часу введення в експлуатацію цегельного заводу у
м. Проскурів, що належав Ш. Гальперіну, нині завод
будівельних матеріалів;
років з часу заснування Сатанівського та Старокостянтинівського цукрових заводів (1899).
110 років з дня народження Михайла Полікарповича Ботіна
(1909-1985) – військового діяча, генерал-майора, доктора
військових наук, доктора історичних наук, професора.
Народився у м. Старокостянтинів;
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110 років з часу заснування крохмального заводу у с. Божиківці Деражнянського р-ну, нині ВАТ «Божиковецький
крохмальний завод» (1909);
років з часу заснування Славутського комбінату «Будфарфор», нині ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»;
років з часу створення Проскурівсько-Летичівського
товариства бджолярів, яке з 1911 р. отримало статус
Подільського.
100 років з часу перебування у м. Кам’янець-Подільський
Директорії та уряду УНР (червень-листопад 1919 р.);
років з часу смерті Миколи Івановича Яворського (18421919) – краєзнавця Поділля, історика, етнографа, фольклориста, члена Подільського історико-археологічного та
церковно-археологічного товариства;
років з дня народження Катерини Леонідівни Білецької
(1919-1996) – діяча культури, дружини поета Олега
Ольжича. Народилася у м. Кам’янець-Подільський;
років з дня народження Катерини Леонідівни Лазор (19191996) – журналістки, письменниці, громадської діячки,
бібліографа славістського відділу при Торонтському
університеті. Народилася у м. Кам’янець-Подільський.
90 років з часу заснування музею санітарної культури у
м. Проскурів, з якого бере початок обласний краєзнавчий
музей;
років з часу відкриття Проскурівської МТС. Від неї бере
початок АК «АДВІС» (1929).
80 років з часу заснування Віньковецького сирзаводу, нині
ТОВ «Віньковецький сирзавод» (1939);
років з часу смерті Іоаникія Івановича Шимоновича (18851939) – економіста, професора, члена уряду УНР.
Народився у с. Гусятин Чемеровецького р-ну.
75 років з часу відкриття Хмельницької обласної станції
переливання крові (1944).
70 років з часу відкриття першої на Поділлі сільської лікарні
у с. Летава Чемеровецького р-ну (1949).
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років з часу відкриття Плужненського професійного
аграрного ліцею Ізяславського р-ну (1954).
років з часу закладення дендрологічного парку у м. Хмельницький (1964).
років з часу введення в експлуатацію заводу «Катіон», нині
ТОВ Хмельницький завод «Катіон» (1969).
років з часу заснування літературно-меморіального музею
Анни Ахматової у с. Слобідка-Шелехівська Деражнянського р-ну (1989);
років з часу заснування Славутського солодового заводу,
нині ПАТ «Славутський солодовий завод.
років з часу відкриття приватного ліцею «Антей» у
м. Кам’янець-Подільський (1994).

Обласні заходи у 2019 році
1. Обласні конкурси:
на кращу віртуальну виставку національнопатріотичного спрямування «Ти будеш жити, Україно!» (до
Дня Незалежності України);
червень – серпень
серед публічних бібліотек області на краще
зовнішнє
оформлення прилеглої
території
бібліотеки
«Бібліотечний простір».
березень – вересень
2. Регіональний Форум «Книжкова весна на
Хмельниччині».
квітень
3. ХІ Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини.
вересень
4. Науково-практична
конференція
«Краєзнавчі
ресурси бібліотек: проблеми формування та популяризації».
вересень
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5. День керівника «Основні засади управлінської
діяльності: бібліотечний аспект».
грудень
Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
1. Семінар для директорів, завідуючих опорними
бібліотеками ОТГ «Місце бібліотеки в об’єднаній
територіальній громаді: виклики та перспективи розвитку»
(квітень).
2. Літній клуб бібліотечного менеджера (обласний
семінар директорів/завідуючих ЦБС, ЦРБ, ЦМБ, центральних
бібліотек ОТГ правонаступників ЦРБ) «Стратегія розвитку
центральних
бібліотек
в
умовах
інформаційного
суспільства» на базі бібліотек Волочиської міської ОТГ
(червень).
3. Лабораторія професійної майстерності методиста
«Інформаційне
задоволення
потреб громади:
роль
методичного центру» на базі бібліотек Полонської міської ОТГ
(жовтень).
4. День обласної бібліотеки для працівників публічних
бібліотек Теофіпольського та Старосинявського районів
(березень, жовтень).
5. Зональні
семінари-практикуми
«Практика
систематизації за УДК» на базі бібліотек Чемеровецького,
Хмельницького районів та міста Нетішин (липень, серпень,
червень) (на замовлення бібліотек).
6. Вебінари:
– для ІТ-спеціалістів бібліотек «Огляд платформ для
проведення веб-навчань» (травень);
– для
бібліографів
«Організація
і
технологія
інформаційно-бібліографічного обслуговування» (серпень);
– для працівників відділів комплектування «Бібліотечні
фонди: нові тенденції формування та організація» (квітень);
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– для працівників публічних бібліотек, які відповідають
за збереження бібліотечного фонду «Актуальні питання
охорони книжкових пам’яток. Робота з цінною та рідкісною
літературою» (березень).
В рамках реалізації обласної програми «Обласна
бібліотека – бібліотекам села» заплановані:
1. Бібліодень сільського бібліотекаря в ОУНБ
«Сільська бібліотека – центр громади: сучасне бачення
якісного обслуговування» з виїздом в сільську бібліотеку
Гвардійської ОТГ (липень).
2. Цикл тренінг-семінарів «Основи бібліотечної журналістики» в рамках творчої студії «Сучасна бібліотека: нові
вимоги, нові можливості» на базі бібліотек Віньковецького,
Ярмолинецького, Старокостянтинівського районів (травень,
червень, серпень).
3. Бібліотечний десант «Успішна бібліотека громаді»
(бібліотечна виїзна акція молодих фахівців ОУНБ) на базі
бібліотек Ленковецької ОТГ (липень).
4. Семінар-практикум «Бібліотека – як центр
культурного та національно-патріотичного виховання»
(жовтень).
5. Вебінари для працівників сільських бібліотек, які
мають доступ до мережі Інтернет:
– «Малі форми видавничої продукції бібліотеки:
редакторська підготовка видань» (вересень);
– «Оригінальні форми проведення соціокультурних
заходів»;
– «Популяризація
агротуризму
бібліотечними
формами роботи».
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Науково-дослідна робота:
1. «Роль веб ресурсів у створенні позитивного
іміджу бібліотеки» (обласне дослідження).
березень – червень
2. «Сільські бібліотеки Хмельниччини: сучасна
модель» (обласне дослідження).
ІІ – ІІІ квартал
3. «Стан забезпечення бібліотечним обслуговуванням жителів ОТГ» (обласне дослідження).
протягом року
4. «Краща книга Хмельниччини 2018» (до
Всесвітнього дня книги та авторського права) (моніторинг).
лютий – квітень
5. «Стан інформатизації бібліотек області» (щорічна
маркетингова розвідка).
червень, жовтень
6. «Актуалізація даних адресної частини системи
ЕСМаР бібліотек ОТГ» (моніторинг).
листопад
7. «Аналіз даних електронної системи моніторингу
в публічних бібліотеках» (моніторинг).
І – ІІ квартал
8. «Підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів області» (моніторинг в рамках діяльності онлайн клубу
«Сучасний методист»).
Щоквартально

Методичні рекомендації
1 січня 2016 року офіційно вступили в
силу 17 цілей сталого розвитку, прийняті
світовими лідерами на історичному Саміті
ООН. 15 вересня 2017 року Уряд України
представив Національну доповідь «Цілі сталого
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розвитку: Україна», яка визначає базові показники для
досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді
представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з
урахуванням
специфіки
національного
розвитку
(http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-stalohorozvytku).
У всьому світі до виконання Цілей активно долучаються
й бібліотеки. Вони входять у число провідних закладів
культури, ефективна діяльність яких допоможе досягненню
багатьох із завдань: забезпечення здорового способу життя
громадян, супровід освіти всіх рівнів, створення умов для
гендерної рівності тощо.
Приклади, як бібліотеки сприяють реалізації кожної із
Цілей.
1. Подолання бідності в усіх її формах
та усюди. Бібліотеки сприяють реалізації цієї
цілі шляхом надання:
 доступу до інформації та ресурсів, що
уможливлюють покращення людиною свого
життя;
 можливостей
оволодіння
новими
навичками,
потрібними для освіти та працевлаштування;
 інформації уряду, громадянському суспільству,
бізнесу для прийняття рішень щодо боротьби з бідністю.
2. Досягнення продовольчої безпеки,
поліпшення харчування і сприяння сталому
розвитку сільського господарства, подолання
голоду.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі
шляхом:
 підтримання досліджень із сільського господарства,
надання даних про більш продуктивні та сталі рослини;
 надання доступу фермерам до онлайнових ресурсів,
зокрема щодо цін на місцевих ринках, прогнозу погоди,
інформації про нове обладнання.
23

3. Забезпечення здорового способу
життя та сприяння благополуччю всіх у будьякому віці.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі
шляхом надання:
 даних досліджень у медичних бібліотеках і бібліотеках лікарень для освіти та покращення медичної
практики тих, хто зайнятий у сфері охорони здоров’я;
 публічного доступу до інформації про здоров’я і
здоровий спосіб життя, допомагаючи людям залишатися
здоровими.
4. Забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення до
навчання впродовж усього життя для всіх.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі,
пропонуючи:
 спеціальних працівників, які опікуються ранньою грамотністю та навчанням протягом життя;
 доступ студентам до інформації та результатів
досліджень;
 інклюзивний простір, де вартість не перешкоджає
отриманню нових знань та навичок.
5. Забезпечення гендерної рівності.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі,
пропонуючи:
 безпечне і гостинне місце для
зустрічей і спілкування;
 програми і послуги для задоволення
потреб жінок і дівчат, зокрема щодо їхніх прав чи здоров’я;
 доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові
навички.
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6-7. Чиста вода та належні санітарні
умови. Використання відновлювальної енергії. Забезпечення наявності та раціонального
використання водних ресурсів та санітарії
для всіх. Забезпечення доступу до недорогих,
надійних, стійких і сучасних джерел енергії
для всіх.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі,
надаючи:
 доступ до якісної інформації, що
сприяє реалізації місцевих проектів із раціонального використання водних ресурсів та щодо санітарії;
 вільний і надійний доступ до електроенергії для
читання, навчання та роботи;
 місцевій владі, дослідникам, бізнесменам і власникам
нерухомого майна доступ до якісної інформації, що стосується
сучасної відновлювальної енергії.
8. Сприяння поступальному, всеохопному та сталому економічному зростанню,
повній і продуктивній зайнятості та гідній
праці для всіх.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі,
надаючи доступ до інформації та можливості
для оволодіння навичками, необхідними для пошуку та
отримання роботи, досягнення успіхів на кращій роботі.
9. Створення інфраструктури, сприяння всеохопній і сталій індустріалізації та
інноваціям.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі,
пропонуючи:
 розгалужену інфраструктуру публічних і науково-дослідних бібліотек та досвідчених бібліотечних
фахівців;
 гостинний та інклюзивний публічний простір;
 доступ до інформаційно-комунікаційних технологій,
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зокрема швидкісного Інтернету, якого може не бути в інших
місцях.
10. Зменшення нерівності всередині
країн і між ними. Бібліотеки сприяють
реалізації цієї цілі, пропонуючи:
 нейтральне та гостинне середовище,
відкрите для навчання всім, включно з
особливими групами, такими як мігранти,
біженці, меншини, корінне населення, люди з інвалідністю;
 рівний доступ до інформації, що підтримує соціальне,
політичне та економічне залучення.
11. Забезпечення відкритості, безпеки,
життєстійкості й екологічної стійкості міст і
населених пунктів. Бібліотеки сприяють
реалізації цієї цілі, бо є інституціями:
 яким довіряють як таким, що віддані
промоції культурного залучення та взаєморозуміння;
 які документують і зберігають для наступних
поколінь культурне надбання.

12-15. Відповідальне споживання. Захист планети.
Забезпечення життя під водою. Забезпечення життя на землі.
Забезпечення
переходу
до
раціональних
моделей
споживання і виробництва. Вжиття невідкладних заходів
щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
Збереження та раціональне використання океанів, морів і
морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Захист і
відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному
використанню, розумне лісокористування, боротьба з
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опустелюванням, припинення процесу деградації земель та
сприяння
їх
відновленню,
запобігання
зникненню
різноманіття. Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом:
 стійкої системи поширення та обміну матеріалами
про зменшення відходів;
 надання історичних записів щодо змін узбережжя та
використання земель;
 надання даних досліджень щодо зміни клімату для
формування відповідної політики;
 інформування місцевих і національного рівня
владних структур для прийняття рішень щодо мисливства,
риболовства, використання земель, раціонального використання
водних ресурсів.
16. Сприяння побудові миролюбного і
відкритого суспільства в інтересах сталого
розвитку,
забезпечення
доступу
до
правосуддя для всіх і створення ефективних,
підзвітних і заснованих на широкій участі
інституцій на всіх рівнях.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи:
 публічний доступ до інформації про уряд, громадянське суспільство та інші інституції;
 навчання навичок, необхідних для розуміння та
використання цієї інформації;
 інклюзивне, політично нейтральне середовище для
людей, де вони можуть збиратися та організовуватися.
17. Зміцнення засобів реалізації й
активізація глобального партнерства для
стійкого розвитку.
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі,
пропонуючи глобальну мережу інституцій,
укорінених у громадах, з метою підтримання
планів місцевого розвитку.
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2019 рік оголошено Роком Китаю в Україні. В плани
роботи слід включити заходи з популяризації китайської мови,
культури, при проведенні яких пропонуємо використовувати
бібліотечні форми роботи:
– зустрічі з цікавими людьми;
– віртуальні подорожі цікавими місцями Китаю;
– уроки вивчення китайської мови;
– перегляд відеофільмів китайською мовою;
– книжкові виставки, полички;
– майстер-класи з китайської каліграфії та виготовлення
паперових лотосів, китайських ліхтариків тощо.
Важливим при плануванні роботи є Указ Президента
України №334/2015 від 12 червня 2015 року «Про заходи щодо
поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді» (https://bit.ly/2OHJEJN). Радимо запланувати заходи, які
формуватимуть громадянську позицію, розуміння єдності та
цілісності України, виховання шанобливого ставлення до Героїв
Небесної сотні, воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та
цілісність України:
– волонтерські акції;
– тематичні виставки;
– презентації книг;
– зустрічі з людьми, які творять історію України;
– години-реквієми, приурочені пам’яті героїв;
– патріотичні години;
– фотовиставки;
– акції, флешмоби;
– перегляди документальних фільмів тощо.
Поняття
«Академічна
доброчесність»
набирає
поширення. З метою формування в суспільстві культури
академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства,
плагіату, корупції у сфері освіти та науки радимо запланувати
ряд заходів, що сприяли б поширенню даних знань серед
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користувачів бібліотек, спрямованих на формування культури
доброчесності та навичок її дотримання:
– курс лекцій;
– вебінари;
– тренінгові вправи по ліцензуванню власних публікацій;
– практичні заняття з перевірки інформації на плагіат;
– перегляди відеороликів.
Важливе місце в популяризації бібліотеки, її послуг
займає рекламна діяльність бібліотеки. Особливу увагу слід
приділити створенню офіційної сторінки бібліотеки в соціальній
мережі
Facebook.
Висвітлюйте
діяльність
бібліотеки,
соціокультурну діяльність, бібліотечні інновації, досягнення та
успіхи, кращих читачів та відвідувачів, партнерів та друзів
бібліотеки, співпрацю, творчі акції.
Однією з пріоритетних напрямків роботи бібліотек
залишається краєзнавча діяльність. При плануванні заходів
краєзнавчої тематики рекомендуємо запланувати:
– краєзнавчі подорожі цікавими місцями населеного
пункту;
– дні краєзнавства;
– презентації видань місцевих письменників;
– прем’єри книг;
– творчі зустрічі;
– вечори-портрети земляків;
– літературні бенефіси;
– дні села;
– свята громади та інші, не менш цікаві заходи.
Народні традиції, свята, обряди, вироби майстрів
народних умільців – це невичерпне джерело творчих акцій
бібліотеки. Пропонуємо активізувати пошукову роботу
бібліотек у виявленні забутих імен, цікавих постатей краю.
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Пошукова робота бібліотеки у виявленні забутих імен
Грицишина О.О., завідуюча сектором
регіональної і правової інформації відділу краєзнавства
Для бібліотечного співтовариства нині доленосно важливо
зорієнтуватися в перспективі заново знайти своє незамінне
місце в суспільстві, культурі, інтелектуальному житті особи.
Знайти заново, бо стрімко змінюється все, на основі чого
традиційно будувалася бібліотечна діяльність: виробництво,
накопичення,
опрацювання,
поширення
інформації,
інформаційні потреби і способи їх задоволення.
Сьогодні
змінюється
сам
споживач
інформації.
Утверджується новий тип грамотності, новий тип освіченої
людини. А бібліотеки завжди працювали на розвиток
грамотності і освіченості. Тому недопустимо пасивно
спостерігати за якісною зміною ситуації.
Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
«Про інформацію» бібліотека визначається, в першу чергу, як
інформаційний центр та підкреслюється, що головними
напрямами інформаційної та, відповідно, бібліографічної
політики бібліотечної системи країни є:
– сприяння та участь у створенні національних систем і
мереж інформації;
– забезпечення доступу громадян до інформації;
– сприяння постійному оновленню та збагаченню
інформаційних ресурсів;
– забезпечення ефективного використання інформації;
– зміцнення
матеріально-технічних,
організаційних,
правових та наукових основ інформаційної діяльності
тощо.
Основою інформаційної діяльності будь-якої бібліотеки є,
перш за все, бібліографія. До інформаційних функцій
бібліографії належать:
– пошукова – встановлення наявності та місця розміщення
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певних документів;
– комунікативна – доведення до користувача відомостей про
зміст документів;
– оціночна – оцінка документів за різними якісними
ознаками;
– моделююча – розподіл видань на групи для реєстрації та
створення бібліографічної інформації;
– інформаційна – створення бібліографічних покажчиків,
даних про авторів, автоматизовані бази даних тощо;
– статистична – створення статистики друку;
– довідкова – довідково-бібліографічна робота на основі
державної бібліографічної та статистичної інформації.
Наші бібліотеки (особливо центральні) дотичні, в певній
мірі, майже до всіх перерахованих функцій.
Збір інформації про регіон, його історичне минуле,
природа та її охорона, розвиток національних культур,
культурна спадщина, реалії соціально-економічного та
суспільного життя держави і області є сьогодні головним
тематичним
спрямуванням
багатогранної
діяльності
бібліотечної спільноти нашого регіону.
У наш час обсяг інформації збільшився настільки, що
неможливо запам’ятати найнеобхідніші відомості. Вчений тепер
не той, хто багато чого пам’ятає, а той, хто може користуватися
сучасними засобами інформації, хто шукає, хто може не тільки
шукати, але і знаходити. Сполучною ланкою між інформацією,
споживачем інформації й інформаційних запитів є інформаційне
та бібліографічне обслуговування.
Бібліографічне обслуговування – це видима частина
айсберга, діяльність, за результатами якої користувачі судять
про необхідність, корисність для них бібліотеки або
інформаційної служби. Вся інша робота: комплектування
довідково-бібліографічного
фонду,
ведення
довідковобібліографічного апарату залишається схованою від очей
користувача і сприймається ними як допоміжна, а часом навіть
другорядна.
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Довідково-бібліографічне
обслуговування
(ДБО)
справедливо відносять до найбільш складних інтелектуальних
видів бібліотечної праці, яка вимагає високої кваліфікації
співробітників, що відповідає організації інформаційних
ресурсів бібліотеки. Оптимальна організація ДБО повинна
забезпечити рівноцінне обслуговування всіх користувачів
бібліотеки. З впровадженням комп’ютерних технологій і
залученням бібліотек у світові інформаційні простори
розширюються пошукові можливості людини і можливості
довідково-бібліографічного обслуговування.
Сьогодні ми є свідками та учасниками того, як бібліотеки
збирають не тільки літературу, а й інформацію, документи з
історії, етнографії краю, його фольклор, спогади учасників і
свідків історичних подій, накопичують банк даних у формі
альбомів, аудіо- та відеозаписів. Бібліотеки інтегруються в
краєзнавче середовище, нерідко виступаючи організаторами і
координаторами краєзнавчого руху, що також є важливою
ознакою бібліотечного краєзнавства. На основі наведених ознак
поняття бібліотечного краєзнавства можна визначити як сферу
науково-практичної діяльності бібліотеки, пов’язану із
збиранням, опрацюванням, зберіганням і доведенням до
користувача краєзнавчих і місцевих документів.
Особлива увага звертається на відтворення історії рідного
краю, міста, села, що здійснюється за участю працівників
бібліотек, осередків «Просвіти» та тих ентузіастів-краєзнавців,
які не байдужі до висвітлення історичної спадщини народу, його
духовної культури.
Працюючи творчо, враховуючи зростаючий інтерес
користувачів до подій минулого, бібліотекарі відчувають гостру
потребу та відповідальність за організацію, вивчення та
донесення знань, аби повернулась до народу його пам’ять,
історія, культура, вміння та дух українства.
Вирішальною є пошукова робота, наслідки якої помітно
відчутні, а бібліотекарі набули певного досвіду.
Завдання бібліотек разом з краєзнавцями, науковцями та
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дослідниками – дослідити історію всіх населених пунктів, що
були знищені або зникли на Хмельниччині з всіляких причин,
дослідити невідомі та забуті імена тих людей, які прославляли
наш край протягом багатьох років та століть, залишити про них
пам’ять для нащадків.
Основним методом виявлення документів для Зведеного
краєзнавчого каталогу (ЗКК) залишається суцільний перегляд
всього потоку нових надходжень до Хмельницької ОУНБ (книг,
журналів, газет). Цей метод дозволяє виявити інформацію про
край та відомих особистостей краю в окремих частинах книги,
статтях, примітках тощо. Суцільний перегляд дозволяє знайти
краєзнавчу інформацію і в тих виданнях, зміст яких за назвою
важко визначити.
Важливим методом виявлення потрібних документів є
обстеження поточних і ретроспективних бібліографічних
покажчиків, що дає змогу знайти матеріали, які не надійшли до
бібліотек регіону. Тому потрібно систематично переглядати
видання Книжкової палати України.
Повнота виявлення документів залежить не тільки від
широкого кола джерел, але й від якісної організації пошукової
роботи, професіоналізму бібліографів, які, як правило, не
обмежуються фондами лише ОУНБ та бібліотек регіону, а й
вивчають зібрання найбільших книгозбірень України, інших
країн світу, широко використовуючи при цьому їх друковані
каталоги та ретроспективні бібліографічні покажчики.
Престиж та імідж будь-якої бібліотеки залежить від
інформаційно-бібліографічного обслуговування. Бібліотека в
сучасних умовах має бути центром, де можна отримати
інформацію на будь-які питання. Саме таке обслуговування
стимулює потік користувачів.
Виконуючи одну з головних функцій сучасної бібліотеки – підготовку та розповсюдження інформації, – довідковобібліографічний відділ та відділ краєзнавчої літератури
здійснює її шляхом випуску власної бібліографічної продукції у
традиційному друкованому вигляді. Це бібліографічні
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покажчики, рекомендаційні та інформаційні списки літератури,
дайджести, бюлетені нових надходжень, календарі, експресінформації.
Новітні технології сьогодні надали
бібліотеці
нові
можливості
для
вдосконалення та розвитку інноваційних
послуг. Варто зазначити, що на відміну від
попередніх років, протягом останніх
десяти років в нашій бібліотеці важливі
зміни відбулися як у змісті, так і в якості
інформаційно-бібліографічної продукції.
Змінилися на краще зовнішній вигляд,
оформлення наших видань, що значно
вплинуло на імідж бібліотеки.
Підготовка інформаційно-бібліографічних видань базується на технології бібліографування. При організації таких
матеріалів ми намагаємось дотримуватися методики їх
створення.
На першому етапі відбувається вибір теми планованого
видання. При виборі теми враховується актуальність обраної
теми, наявність літератури і бібліографічних матеріалів у
бібліотеці, запит користувача, визначається цільове і читацьке
призначення. Цільове і читацьке призначення вказується точно і
конкретно: на допомогу професійній діяльності, освіті,
самоосвіті, підвищенню кваліфікації тощо.
На другому етапі починається відбір і опрацювання
літератури відповідно до вікової або читацької категорії. Від
цього залежить об’єм документа, його зміст, структура. Під час
складання видання здійснюється пошук, систематизація,
розробляються розділи, список рекомендованої літератури,
складається передмова, анотація. Якщо у видання включені
офіційні та керівні документи, то вони виносяться на початок
видання. Передмова містить відомості про мету укладання
видання. Анотацію складаємо стислою та такою, що викликає
зацікавленість.
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Щороку
у
Хмельницькій
ОУНБ
видається „Календар знаменних і пам’ятних
дат Хмельницької області”, основне завдання
якого –забезпечення споживачів фактографічною інформацією про видатних людей (які
народились або своїми справами прославили
нашу область) та визначні дати і події
минулого та сучасності Хмельниччини.
У бібліотеці також практикується випуск покажчиківперсоналій та методико-бібліографічних матеріалів, присвячених ювілеям письменників, видатним діячам, де включені
бібліографічні огляди, перегляди літератури.
За допомогою саме покажчиків та календарів користувачі
бібліотеки можуть більш детально ознайомитися із потрібною
інформацією.
Окрім друкованої продукції бібліотеки використовують
сучасні інформаційно-комунікаційні технології, які дозволили
здійснити перехід на якісно новий рівень інформаційного
забезпечення користувачів. Бібліотеки прагнуть сьогодні стати
інформаційними центрами. Як громадські центри у своїх
населених пунктах, бібліотеки пропонують поряд з
традиційними, інноваційні бібліотечні послуги, які спрямовані
на інформаційне забезпечення потреб громад, розповсюдження
просвітницьких та культурно-освітніх знань населення,
використання електронних каталогів та ознайомлення з
повнотекстовими довідками на сайті бібліотеки.
Пошук та відбір інформації є позитивним результатом
інформаційно-бібліотечного
обслуговування,
яке
надає
користувачу потрібну інформацію в потрібний для нього час.
Список використаної літератури
1. Використання сучасних інформаційних технологій у
роботі
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf. –
Назва з екрана.
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2. Електронні та карткові інформаційно-пошукові
системи бібліотеки: питання взаємодії [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
https://www.researchgate.net/publication/
311545452_Elektronni_ta_kartkovi_informacijno-posukovi_sistemi_
biblioteki_pitanna_vzaemodii. – Назва з екрана.

Проектна діяльність бібліотек. Корисні веб-ресурси
Для бібліотек грант — це можливість отримати
додаткове фінансування на поповнення фондів, покращення
матеріально-технічної бази, втілення цікавої ідеї та
бібліотечного
проекту.
Саме
тому
важливо
вміти
скористуватися цією можливістю. До Вашої уваги підбірка
інтернет-ресурсів грантодавців, а також цікаві статті про
проектну діяльність.
1. Гранти [Електронний ресурс] : сайт Ресурсний центр
ГУРТ: Інформуємо громадянське суспільство України. – Режим
доступу : https://gurt.org.ua/news/grants/. – Назва з екрана.
2. Конкурси і гранти [Електронний ресурс] : сайт
Громадські ініціативи України. – Режим доступу :
http://ngonetwork.org.ua/category/konkursy-ta-granty/. – Назва з
екрана.
3. Конкурси та гранти [Електронний ресурс] : сайт
Громадський простір. – Режим доступу : https://www.prostir.ua/
category/grants/. – Назва з екрана.
4. Центр місцевої активності України [Електронний
ресурс] : офіційний сайт Центру місцевої активності України. –
Режим доступу : http://www.lacenter.org.ua/. – Назва з екрана.
5. Конкурси та гранти [Електронний ресурс] : сайт
Відродження. – Режим доступу : http://www.irf.ua/grants/
contests/. – Назва з екрана.
6. Агенція сталого розвитку ASTAR [Електронний
ресурс] : офіційний сайт Агенція сталого розвитку ASTAR. –
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Режим доступу : http://astar-agency.com/. – Назва з екрана.
7. Програми проекти [Електронний ресурс] : сайт
Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу :
https://ula.org.ua/255-programi-proekti. – Назва з екрана.
8. Гранти [Електронний ресурс] : сайт Всеукраїнська
асоціація сільських та селищних рад. – Режим доступу :
http://vassr.org/grants. – Назва з екрана.
9. Велика ідея [Електронний ресурс] : сайт Велика
ідея. – Режим доступу : https://biggggidea.com/. – Назва з екрана.
10. Пошук гранту: як і де знайти гроші на власний
проект [Електронний ресурс] : сайт Studway. – Режим доступу :
https://studway.com.ua/poshuk-grantu/. – Назва з екрана.
11. Гранти:
щоденна
шпаргалка
грантошукачів
[Електронний ресурс] : сайт «Захист» фонд громади міста
Херсон. – Режим доступу : http://zahyst.ks.ua/2015/06/grantishhodenna-shpargalka-grantoshukachiv/. – Назва з екрана.

Інтернет-ресурси з питань бібліотечної справи
Корисними при плануванні роботи стануть інтернетресурси з питань бібліотечної справи, на сторінках яких фахівці
бібліотек знайдуть нові форми роботи, актуальні напрямки
діяльності тощо.
Міністерство культури України [Електронний
ресурс]
:
офіційний
сайт.
–
Режим
доступу
:
http://mincult.kmu.gov.ua/control. – Назва з екрана.
2. Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс] :
офіційний сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава
Мудрого. – Режим доступу : http://profy.nplu.org/. – Назва з
екрана.
3. Бібліотекарям [Електронний ресурс] : офіційний
сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. –
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/#. – Назва з екрана.
1.
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4. Бібліотекарю [Електронний ресурс] : офіційний сайт
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. –
Режим доступу : http://www.ounb.km.ua/biblio/skill_up/index.php.
– Назва з екрана.
5. Публічна бібліотека об’єднаної територіальної
громади [Електронний ресурс] : блог Національної бібліотеки
України імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу :
http://oth.nplu.org/. – Назва з екрана.
6. Бібліотечна поличка [Електронний ресурс] : блог
відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній
справі Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки. – Режим доступу : http://nmvkm.blogspot.com/. –
Назва з екрана.
7. Методична служба публічних бібліотек Києва
[Електронний ресурс] : блог. – Режим доступу : http://olgamethodlibkyiv.blogspot.com/. – Назва з екрана.
8. Пан бібліотекар [Електронний ресурс] : блог про
бібліотечну справу та інформаційні технології. – Режим доступу : https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/. – Назва з екрана.
9. Хмельницька
обласна
універсальна
наукова
бібліотека [Електронний ресурс] : Facebook. Хмельницька
обласна універсальна наукова бібліотека. – Режим доступу :
https://www.facebook.com/ounbkmua/. – Назва з екрана.
10. Бібліотекарі Хмельниччини [Електронний ресурс] :
Facebook. Бібліотекарі Хмельниччини. – Режим доступу :
https://www.facebook.com/groups/311856532176126/. – Назва з
екрана.

Теми проблемних досліджень та консультації
працівників Хмельницької ОУНБ
Спеціалісти Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки розробили ряд консультацій і готові взяти
участь у виїзних методичних днях, семінарах, практикумах на
базі центральних бібліотек за замовленням.
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Пропонуємо отримати консультації працівників ОУНБ
через вебінари та онлайн-навчання. З повним переліком
консультацій,
розроблених
фахівцями
ОУНБ,
можна
ознайомитися на сайті бібліотеки за посиланням:
http://www.ounb.km.ua/biblio/list_konsult.php .

Дні в які робота не проводиться

Робочі дні

Робочі
години

Січень

31

10

21

168

Лютий
Березень

28
31

8
11

20
20

160
159

За І
квартал
Квітень

90

29

61

487

30

9

21

167

Травень

31

10

21

167

Святкові
дні

Квартал/
місяць

Календарні
дні

Розрахунок робочого часу на 2019 рік
при 40-годинному робочому тижні

1.01. – Новий Рік
7.01. – Різдво Христове
––––––––––––
7.03. – 1 год
передсвяткова
8.03. – Міжнародний
жіночий день
28.04. – Пасха
(Великдень)
30.04. – 1 год
передсвяткова
1.05. – День міжнародної солідарності
трудящих
8.05. – 1 год
передсвяткова
9.05. – День Перемоги
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Червень

30

12

18

143

За ІІ
квартал
Липень
Серпень

91

31

60

477

31
31

8
10

23
21

184
167

Вересень
За ІІІ
квартал
Жовтень

30
92

9
27

21
65

168
519

31

9

22

176

Листопад
Грудень

30
31

9
10

21
21

168
166

За ІV
квартал
За рік

92

28

64

510

365

115

250

1993

16.06. – Трійця
27.06. – 1 год
передсвяткова
28.06. – День
Конституції України
––––––––––––––
23.08. – 1 год
передсвяткова
24.08. – День
Незалежності України
––––––––––––––
14.10. – День захисника
України
––––––––––––––
24.12. – 1 год
передсвяткова
25.12. – Різдво Христове
за Григоріанським
календарем
31.12. – 1 год
передсвяткова

У переддень святкового дня робочий час скорочується
на одну годину.
Коли святковий або неробочий день збігається з
вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після
святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного
робочого тижня вихідний день у неділю 28 квітня має бути
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115

105

105

110

110,4

100,8

100,8

105,6

105

90

86,4

100,8

105

100,8

105

105

100,8

100,8

100

41

126

126

132

126

126

138

108

126

126

120

138,6

138,6

145,2

138,6

138,6

151,8

118,8

138,6

138,6

132

132

138,6

96

120

126

100

24годинний

96

30годинний
25годинний

105

33годинний

100,8

36годинний
1950 1993

154

154
156

156
159

160

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

лютий

Січень

2019 р.

151,2 161,7 163,8 166

Грудень

151,2 161,7 163,8 168 Листопад

158,4 169,4 171,6 176

151,2 161,7 163,8 168

151,2 161,7 163,8 167

165,6 177,1 179,4 184

129,6 138,6 140,4 143

151,2 161,7 163,8 167

151,2 161,7 163,8 167

144

144

151,2 161,7 163,8 168

1925

38,5годинний

1800

40годинний
39годинний

1250 1500 1650

Робочий
тиждень
(годин)

1200

перенесений на понеділок 29 квітня, вихідний день у неділю 16
червня переноситься на понеділок 17 червня, вихідний день у
суботу 24 серпня переноситься на понеділок 26 серпня.
Відпустка – 28 календарних днів (20 робочих) – 160 год.
Лікарняні – 38 год.
Непередбачені витрати – 40 год.
Бюджет робочого часу на одного працівника – 1755 год.
Норма тривалості робочого часу в годинах при:

92

84

64,8

82,8

75,6

84

72

75,6

75,6

84

75,6

84

84

72

75,6

80

72

88

80

75,6

79,2

84

900

84

1000

18годинний

75,6

20годинний

При розрахунку тривалості робочого часу на 2019 рік
використано лист Міністерства соціальної політики № 78/0/20618 від 08.08.2018 р., з яким детальніше можна ознайомитися на
даному ресурсі https://bit.ly/2AMxc7L.
Під час роботи над методичними
використовувалася інформація з ресурсів:

матеріалами

1. Хмельницька обласна рада [Електронний ресурс]:
офіційний сайт Хмельницької обласної ради. – Режим доступу:
https://bit.ly/2PVNGTn. – Назва з екрана.
2. Лист Мінсоцполітики від 08.08.2018 р. № 78/0/206-18
«Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік»
[Електронний ресурс] : сайт Бухгалтер: для працівників
бюджетної сфери. – Режим доступу: https://bit.ly/2AMxc7L. –
Назва з екрана.
3. Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2019 рік
[Електронний ресурс] : сайт Методична служба публічних
бібліотек Києва. – Режим доступу: https://bit.ly/2K2TV2x. –
Назва з екрана.
4. Календар на 2019 рік [Електронний ресурс] :
Довідка.соm. – Режим доступу: https://bit.ly/2zRaeuw. – Назва з
екрана.
5. Бояринова О. Українські бібліотеки у підтримці Цілей
сталого розвитку ООН [Електронний ресурс] : сайт День.kiev.ua.
– Режим доступу: https://bit.ly/2zk6Rgb. – Назва з екрана.
6. Цілі сталого розвитку 2016-2030 [Електронний
ресурс] : сайт United nations Ukraine. – Режим доступу :
https://bit.ly/2c8UsxL: – Назва з екрана.
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