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Передмова
Довідково-інформаційне видання «Постаті бібліотечної
плеяди. Директори бібліотек Хмельницької області» містить
дані про керівників бібліотек Хмельницької області, які в різні
періоди працювали чи продовжують працювати у бібліотеках
області і своєю працею разом з творчими колективами зробили
вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи на
Хмельниччині.
Видання містить інформацію про 123 особистості, які свій
життєвий і творчий шлях пов’язали з бібліотечною діяльністю.
У виданні подаються короткі біографічні відомості про
директорів публічних та провідних бібліотек закладів вищої
освіти області. Інформація про творчий шлях особистостей
показує і розвиток бібліотек, пріоритети їх діяльності в певних
періодах розвитку.
З 1977 р. до початку децентралізації на Хмельниччині
діяли централізовані бібліотечні системи (ЦБС) – об’єднання
бібліотек за адміністративно-територіальним принципом у
єдине структурно-цілісне утворення.
2020 рік кардинально змінив мережу бібліотек:
формуються нові територіальні громади, нові моделі
функціонування у них бібліотек.
Відомості подаються:
- про директорів обласних бібліотек з вересня 1937 року,
тобто з часу створення Хмельницької області (до 1954 року
Кам’янець-Подільська область) по даний час;
- про директорів районних/міських централізованих
бібліотечних систем (ЦБС), які одночасно були директорами
центральних районних /міських бібліотек (за адміністративним
поділом, який існував з 1972 по 2020 рік включно, тобто станом
на 30 грудня 2020 року);
- про директорів провідних бібліотек закладів вищої
освіти з часу надання бібліотекам статусу наукових.
Назви бібліотек у довідках подані за назвою, яка була на
період діяльності у ній вказаної особи. Цей принцип був
обраний у зв’язку з тим, що бібліотеки неодноразово
реорганізувалися, змінювались їх назви.
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Матеріал у виданні згруповано за видами бібліотек.
Спочатку подається інформація про керівників обласних
бібліотек, потім бібліотек міст обласного підпорядкування, де
функціонували ЦБС, районних ЦБС, публічних бібліотек,
провідних бібліотек вишів.
Постаті директорів бібліотек у конкретній бібліотеці
подаються в хронології їх діяльності.
В межах рубрики спочатку подається інформаційнобіографічна довідка, потім бібліографічний супровід.
Пристатейні списки літератури побудовані за формальнозмістовими ознаками і здебільшого мають два розділи:
«Публікації…» певної особи та «Література про …». Всередині
цих розділів бібліографічні описи подаються наступним чином:
1. Законодавчі матеріали; 2. Окремі видання; 3. Статті із
збірників; 4. Статті з періодичних видань. В цих підрозділах
література розміщена в зворотній хронології.
У деяких персоналіях публікації літератури відсутні.
В кінці подається алфавітний покажчик імен.
Щиро вдячні працівникам обласних, районних/міських
центральних бібліотек, в яких працювали включені до видання
особи, голові методичного об’єднання бібліотек ВЗО за
підготовку матеріалів.
Видання
здійснено
за
фінансової
підтримки
Хмельницького обласного відділення ВГО Українська
бібліотечна асоціація.
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"…немає нічого складнішого,
ніж упорядкувати бібліотеку.
Складніше хіба що впорядкувати світ".
Жан-Клод Карр’єр

Постаті директорів
ОБЛАСНІ БІБЛІОТЕКИ
Хмельницька обласна універсальна наукова
бібліотека
Анікеєв Микола Тимофійович
Директор Кам’янець-Подільської обласної бібліотеки
(1937 – 1941 рр.)
У зв’язку з адміністративною реформою 1937 року в
Україні було створено мережу публічних державних бібліотек за
адміністративно-територіальним принципом. У вересні 1937
року
Кам’янець-Подільська
окружна
бібліотека
була
реорганізована в обласну. Її очолив випускник Харківського
бібліотечного інституту, колишній шахтар, уродженець Донбасу
М. Т. Анікеєв.
Під керівництвом Миколи Тимофійовича здійснювалося
формування й організація спочатку районних, а згодом і
сільських бібліотек. Важливими завданнями бібліотеки було
створення системи методичного керівництва бібліотеками та
створення принципово нового змісту бібліотечних фондів як
джерельної бази розвитку культури, науки, освіти. Бібліотека
почала отримувати обов’зковий примірник творів друку.
Та мирну працю перервала війна, і М. Т. Анікеєв
22 червня 1941 року пішов на фронт, де і загинув у перші роки
війни.
Література про нього:
Хмельницька державна обласна універсальна наукова
бібліотека ім. М. Островського // Слободянюк П. Я. Культура
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Хмельниччини. – Хмельницький, 1995. – С. 233-237. – Про
М. Т. Анікеєва – С. 234.
Василишина В. О. Обласна бібліотека: постаті
директорів (М. Т. Анікеєв, М. І. Мілютін, Р. В. Нагорна,
В. П. Гусько, Г. М. Гордєєва, С. Л. Карван) // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 188-191. – Про М. Т. Анікеєва –
С. 188.
Карван С. Л. Ветерани бібліотечної праці Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 185-188. – Про М. Т. Анікеєва –
С. 186.
Мілютін Микола Іванович
Директор Хмельницької (до 1953 р. Кам’янець-Подільської)
обласної бібліотеки
(1944 – 1966 рр.)
Народився 23 грудня 1905 року. У
1939
році
закінчив
Харківський
бібліотечний
інститут.
Працював
методистом обласної бібліотеки, а з 8 травня
1944 року наказом по Кам’янецьПодільському обласному відділу народної
освіти призначений директором Кам’янецьПодільської
обласної
бібліотеки
(м. Проскурів).
Микола Іванович чимало сил та енергії доклав для
відродження обласної бібліотеки в місті Проскурові. У травні
1944 року у штаті бібліотеки було всього 8 чоловік. Фонд
нараховував 6 тисяч книг. Почалась активна робота по
формуванню, обліку та інвентаризації книжкового фонду.
Завдяки його зусиллям уже в перший післявоєнний рік було
зібрано чимало книг, і вже на кінець 1944 року фонд бібліотеки
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становив 35 тис. примірників. Завдяки старанням М. І. Мілютіна
у букіністичних магазинах Москви та Ленінграда було
закуплено цінні дореволюційні книги, які і сьогодні є
багатством та окрасою фонду бібліотеки. У обмінних фондах
бібліотек Києва, Львова, Вінниці, Житомира виявлялась
дублетна краєзнавча література, яка через обмінні фонди
передавалась у бібліотеку. До цього часу по штампах та
екслібрисах
бібліотек
можна
прослідкувати
джерела
надходження книг до бібліотеки.
Мілютін М. І. велику увагу приділяв формуванню
структури обласної бібліотеки. У 1964 році утворено відділи
комплектування і обробки літератури, книгозбереження,
обслуговування, бібліографічний, методичний кабінет. Обласна
бібліотека ставала центром координації бібліотечної та
методичної роботи. Велику увагу Микола Іванович приділяв
аналізуванню діяльності бібліотек, зростанню як кількісного,
так і якісного кадрового потенціалу бібліотеки. За час його
діяльності було сформовано справжній творчий колектив
бібліотеки з 26 бібліотечних працівників. Фонд бібліотеки зріс з
6-ти тисяч до 290 тисяч примірників.
Як фахівець бібліотечної справи він розумів значення і
необхідність створення довідково-бібліографічного апарату
бібліотеки. За період його діяльності було закладено основи
системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
Хмельниччини, бібліотечне учнівство, проведення обласних та
районних семінарів, практикумів, занять на обласних курсах
підвищення кваліфікації. Микола Іванович був ініціатором
проведення Першого обласного з’їзду бібліотечних працівників
Хмельниччини (1964 р.).
Багато уваги приділяв зміцненню матеріальної бази
бібліотеки, ремонту приміщення бібліотеки: було побудовано
книгосховище, завершено ремонт першого поверху, розроблено
планово-кошторисну документацію на добудову другого
поверху.
Мілютін М. І. нагороджений медаллю «За доблесну
працю», значком «За відмінну роботу», Почесними грамотами,
відзнаками.
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Публікації М. Мілютіна:
У тісній співдружності з життям: з досвіду роботи
бібліотек с. Терешівці, Меджибізького району. Методичний
нарис / М. Мілютін; Хмельниц. обл. б-ка ім. М. Островського. –
Хмельницький, 1959. – 39 с.
За дійову науково-атеїстичну пропаганду в бібліотеках /
М. Мілютін; Хмельниц. обл. б-ка ім. М. Островського. –
Хмельницький, 1958. – 16 с.
Бібліотеки Хмельниччини в минулому і тепер: короткий
історичний нарис / М. Мілютін; Хмельниц. обл. б-ка ім.
М. Островського. – Хмельницький: Облвидав, 1957. – 57 с.
***
Книги вічні. А бібліотеки? // Рад. Поділля. – 1991. – 27 січ.
Книга на Поділлі: з історії бібліотек Хмельниц. обл. // Рад.
Поділля. – 1983. – 5 січ.
Література про нього:
Хмельницька державна обласна універсальна наукова
бібліотека ім. М. Островського // Слободянюк П. Я. Культура
Хмельниччини. – Хмельницький, 1995. – С. 233-237. – Про
М. І. Мілютіна – С. 134.
Василишина В. О. Обласна бібліотека: постаті
директорів (М. Т. Анікеєв, М. І. Мілютін, Р. В. Нагорна,
В. П. Гусько, Г. М. Гордєєва, С. Л. Карван) // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 188-191. – Про М. І. Мілютіна –
С. 188.
Карван С. Л. Ветерани бібліотечної праці Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 185-188. – Про М. І. Мілютіна –
С. 186-187.
***
Фастишевська К. Книжники чествували старійшину //
Проскурів. – 1995. – 23 груд.
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Нагорна Римма Василівна
Директор Хмельницької державної обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. М. Островського
(1966 – 1977 рр.)
Народилася 1932 року в Челябінській
області. У 1952 році закінчила Кам’янецьПодільський культосвітній технікум і з
цього часу почала працювати в обласній
бібліотеці спочатку бібліотекарем, згодом
старшим
бібліотекарем,
завідуючою
абонементом, головним бібліографом. У
1966 році призначена директором обласної
бібліотеки.
Працюючи директором, Р. В. Нагорна докладала багато
зусиль для удосконалення діяльності ОУНБ, її структури,
покращення матеріальної бази. Завдяки їй у 1967 році була
завершена добудова другого поверху бібліотеки, що дало змогу
розширити кількість місць в читальних залах з 30 до 200.
Значно активізувалась пошукова, видавнича робота
бібліотеки, поповнились її фонди, в тому числі мікрофільмами.
Було уніфіковано бібліотечні технології в каталогізації, звітності
і плануванні.
На кінець 1977 р. в ОУНБ працювало 60 спеціалістів,
діяло 14 відділів і секторів.
У 1969 р. Нагорна Р. В. нагороджена значком «За відмінну
роботу», у 1970 р. медаллю «За доблесну працю».
Бібліотека, очолювана Р. Нагорною, за досягнення в
роботі, нагороджена Ленінською ювілейною Почесною
грамотою ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС (1970 р.).
У 1977 р. Римма Василівна звільнилася у зв’язку з
переїздом в інше місце проживання.
Публікації Р. В. Нагорної:
Стан пропаганди науково-природничої літератури в
бібліотеках Хмельницької області / Р. В. Нагорна. –
Хмельницький: [б. в.], 1965. – 10 с.
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***
Книгу в маси // Невичерпне джерело. – Київ, 1972. –
С. 139-149.
***
До каждой семьи: из опыта работы по организации
социалистического соревнования Хмельницкой области //
Библиотекарь. – 1975. – № 6. – С. 6-9.
Література про неї:
100 років з часу заснування Хмельницької державної
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського
// Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2001
рік / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2000. – С. 20-22.
Хмельницька державна обласна універсальна наукова
бібліотека ім. М. Островського // Слободянюк П. Я. Культура
Хмельниччини. – Хмельницький, 1995. – С. 233-237. – Про
Р. В. Нагорну – С. 234-235.
Василишина В. О. Обласна бібліотека: постаті
директорів (М. Т. Анікеєв, М. І. Мілютін, Р. В. Нагорна,
В. П. Гусько, Г. М. Гордєєва, С. Л. Карван) // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 188-191. – Про Р. В. Нагорну –
С. 188.
Карван С. Л. Ветерани бібліотечної праці Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 185-188. – Про Р. В. Нагорну –
С. 186.
***
Дальний В. Справа любить відданих // Соціаліст.
культура. – 1974. – № 1. – С. 21.
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Гусько Василь Павлович
Директор Хмельницької державної обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. М. Островського
(1977 – 1984 рр.)
Народився 19 квітня 1920 року в
с. Хотьківці
Красилівського
району
Хмельницької
області.
Навчався
в
Тульчинському культосвітньому училищі і
після його закінчення в 1937 році працював
інструктором-методистом
Кам’янецьПодільської обласної бібліотеки для
дорослих. З жовтня 1939 р. по грудень
1945 р. був у лавах Радянської армії,
учасник Другої світової війни.
В 1946 році повертається в обласну бібліотеку і
продовжує працювати методистом. Закінчив заочне відділення
Харківського бібліотечного інституту. З 1946 по 1950 рік
працював завідуючим читальним залом, з 1950 по 1966 рік –
завідуючим методичним відділом, а з 1966 р. – заступником
директора бібліотеки. З 1977 по 1984 рік був директором
Хмельницької державної обласної універсальної бібліотеки ім.
М. Островського.
Висококваліфікований бібліотекар – практик, чудовий
аналітик Василь Павлович усе своє життя присвятив розвитку і
удосконаленню бібліотечної справи на Хмельниччині. Його
наукові дослідження здобули визнання в Україні. Він
неодноразово робив грунтовні доповіді на престижних
республіканських конференціях.
Багато зробив Василь Павлович для розвитку районних і
сільських бібліотек. Під його безпосереднім керівництвом було
проведено централізацію бібліотек області.
В. П. Гусько нагороджений медаллю «За доблесну
працю», значком «За відмінну роботу». Має орден Вітчизняної
війни II ступеня.
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Публікації В. П. Гуська:
Жінка і релігія: короткі списки літератури на допомогу
бібліотекам / В. П. Гусько. – Хмельницький, [б. в.], 1974. – 16 с.
Організаційно-методична робота Городоцької районної
бібліотеки: з досвіду / В. П. Гусько. – Хмельницький: [б. в.],
1972. – 13 с.
Бюлетень з досвіду роботи бібліотек Хмельниччини /
В. П. Гусько. – Хмельницький: [б. в.], 1965. – 29 с.
Семирічка орденоносної Хмельниччини: Серія листівок на
допомогу масовим бібліотекам: метод.-бібліогр. розробка /
Склали: В. П. Гусько, Р. Ф. Шпилько. – Хмельницький: [б. в.],
1959. – 51 с.
***
Становлення бібліотечної справи на Хмельниччині:
(Нотатки одного з фундаторів) // Культура Поділля: історія і
сучасність: матеріали ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю
м. Хмельницького. – Хмельницький, 1993. – С. 175-177.
Централізація в дії // Бібліотека. – Київ, 1980. – С. 95-102.
– (Бібліотечка культурно-освітнього працівника).
***
Наші бібліотеки: До 2-го з'їзду бібліотеч. працівників
Хмельниччини // Рад. Поділля. – 1967. – 18 квіт.
І форма і суть: Всесоюз. огляд діяльності б-к обл // Рад.
Поділля. – 1967. – 1 лют.
Література про нього:
Баваровська О. О. Василь Павлович Гусько – фундатор
бібліотечної справи на Хмельниччині // Наукові праці
Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка.
Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янецьПодільський, 2010. – Вип. 2. – С. 54-57.
Василишина В. О. Обласна бібліотека: постаті
директорів (М. Т. Анікеєв, М. І. Мілютін, Р. В. Нагорна,
В. П. Гусько, Г. М. Гордєєва, С. Л. Карван) // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 188-191. – Про В. П. Гусько –
С. 190.
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Карван С. Л. Ветерани бібліотечної праці Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 185-188. – Про В. П. Гусько –
С. 186.
***
Площинський А. Будьте, бо ви того варті // Поділ. кур’єр.
– 2000. – 4 трав.
Гордєєва Галина Михайлівна
Директор Хмельницької державної обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. М. Островського
(1984 – 1988 рр.)
Народилася 7 листопада 1932 року в
Свердловську. У 1951 році закінчила
Красноярський вчительський інститут, в
1961
році
–
Кам’янець-Подільський
педагогічний
інститут.
Працювала
вчителем, завучем школи. З 1973 року по
1983 рік – секретар Хмельницького
міськкому партії. У 1984 році була
призначена
директором
ОУНБ
ім.
М. Островського.
Галина Михайлівна як директор бібліотеки доклала багато
зусиль для зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки.
Було виділено додаткове приміщення для обмінно-резервного
фонду бібліотеки.
У зв’язку із створенням в області Центру Науково
Технічної Інформації з бібліотеки передано 430120 прим.
патентів. Спільно з працівниками працювала над якісним
формуванням фонду, впровадженням ББК, новими формами
обслуговування читачів. Педагог за освітою вона велику увагу
приділяла проведенню літературних лекторіїв, створенню
клубів за інтересами.
У 1988 році звільнилась у зв’язку з виходом на пенсію.
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Література про неї:
Василишина В. О. Обласна бібліотека: постаті
директорів (М. Т. Анікеєв, М. І. Мілютін, Р. В. Нагорна, В. П.
Гусько, Г. М. Гордєєва, С. Л. Карван) // Духовні витоки Поділля:
творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 9-11
верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1994.
– Ч. 1. – С. 188-191. – Про Г. М. Гордєєву – С. 191.
Карван С. Л. Ветерани бібліотечної праці Хмельниц. обл.
універс. наук. б-ки // Духовні витоки Поділля: творці історії
краю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 9-11 верес. 1994 р.
м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1999. – Ч. 1. –
С. 185-188. – Про Г. М. Гордєєву – С. 186.
Карван Станіслава Людвіківна
Директор Хмельницької державної обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. М. Островського
(1988 – 2003 рр.)
Народилася 25 липня 1949 року в
м. Хмельницький.
Закінчила
Київський
державний
університет імені Т. Г. Шевченка за
спеціальністю «Філолог». У 1974 – 1976 рр.
працювала
викладачем
Хмельницького
педагогічного училища, у 1976 – 1988 рр. –
на комсомольській і партійній роботі.
У липні 1988 р. Станіслава Людвіківна
призначена директором Хмельницької державної обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського.
Університетська освіта, досвід роботи з людьми, працелюбність,
вимогливість допомогли їй опанувати бібліотечну справу.
Буквально з перших днів керівництва бібліотекою
С. Л. Карван основну увагу приділяє пошуку шляхів підвищення
соціальної ролі бібліотеки в суспільстві, утвердженню іміджу та
авторитету наукової бібліотеки.
Вона стояла біля витоків комп’ютеризації бібліотеки. До
2003 року було створено 7 автоматизованих робочих місць,
14

5 електронних баз даних. Хмельницька обласна бібліотека стає
інформаційним центром, діяльність якого спрямована на
інформаційне забезпечення інтересів та запитів користувачів,
розвиток інформаційних ресурсів, впровадження новітніх
технологій.
Станіслава Людвіківна значну увагу приділяла пошуковій,
науково-дослідній роботі, вивченню історії краю, брала активну
участь у підготовці та проведенні міжнародних, всеукраїнських,
регіональних історико-краєзнавчих конференцій. За період 1991
– 2003 рр. проведено 18 науково-практичних конференцій.
С. Л. Карван була членом їх редакційних колегій.
Упродовж всього періоду керівництва бібліотекою вона
настирливо вирішувала проблеми матеріально-технічної бази
ОУНБ, розширення її площ.
С. Л. Карван постійно підвищувала свій фаховий рівень,
брала активну участь у міжнародних та республіканських
семінарах з проблем розвитку бібліотечної справи,
автоматизації. У серпні 1999 р. протягом трьох тижнів по лінії
інформаційного агентства США вивчала досвід роботи
американських
бібліотек
по
впровадженню
нових
інформаційних технологій.
У 1991 р. брала участь у роботі 57-ї сесії ІФЛА в Москві. З
1995 р. очолювала відділення УБА при Хмельницькій ОУНБ.
Своєю невтомною, творчою працею, вимогливістю,
організаторськими здібностями вона знайшла визнання серед
бібліотечних працівників області та всієї України.
Заслужений працівник культури України (2003 р.),
лауреат обласної премії імені Мелетія Смотрицького в галузі
бібліотечної справи (2001 р).
У грудні 2003 року перейшла працювати заступником
директора Державного архіву Хмельницької області.
Публікації С. Л. Карван:
Іон Срулевич Винокур: бібліогр. покажч. / Упр. культури
Хмельниц. облдержадміністрації; Хмельниц. обл. б-ка ім.
М. Островського; Кам’янець-Поділ. держ. педуніверситет; Обл.
орг. Всеукр. спілки краєзнавців; уклад. С. Л. Карван. –
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 80 с.
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Плоскирів. Проскурів. Хмельницький: (фактогр. зб.) /
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; ред.
кол.: А. Філінюк, Ю. Блажевич, С. Карван та ін. –
Хмельницький: Поділля, 1993. – 80 с.
***
Хмельницька державна обласна універсальна наукова
бібліотека ім. М. Островського: (до 100-річчя з часу заснування)
/ С. Л. Карван, Н. М. Синиця // Матеріали Х-ої Подільської
історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський,
2000. – С. 30-33.
Ветерани бібліотечної праці Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки // Духовні витоки Поділля:
творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький,
1999. – Ч. 1. – С. 185-188.
Участь поляків в діяльності Кам’янець-Подільської
«Просвіти» // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: зб.
наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф. (23-24 черв.
1999 р.). – Хмельницький, 1999. – С. 274-275.
С. К. Гуменюк – відомий бібліограф-краєзнавець Поділля
// Культура Поділля: історія і сучасність: матеріали другої наук.практ. конф., присвяч. 500-річчю Хмельницького. 27-29 серп.
1993 р. – Хмельницький, 1993. – С. 228-230.
Тема Визвольної війни у бібліотечному краєзнавстві //
Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни
середини XVII ст.: матеріали Всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ.
конф. 19 верес. 1998 р. / С. Л. Карван, Н. М. Синиця. – Стара
Синява, 1998. – С. 131-133.
***
Скарбниця мудрості і знань: до 90-річчя обласної наукової
бібліотеки ім. М. Островського // Рад. Поділля. – 1991. – 23 квіт.
Література про неї:
Синиця Н. М. Подвижниця бібліотечного та історичного
краєзнавства: (до 70-річчя з дня народження Станіслави
Людвіківни Карван) / Н. М. Синиця, К. А. Чабан // Хмельницькі
краєзнавчі студії. – Хмельницький, 2019. – Вип. 22. – С. 4-15.
16

Синиця Н. М. Станіслава Людвиківна Карван //
Енциклопедія освіти Хмельниччини. – Хмельницький, 2017. –
С. 278: фото.
***
Обласні премії // Поділ. вісті. – 1996. – 5 верес. – З тексту:
Обл. премію ім. М. Смотрицького присуджено Карван С. Л.
Синиця Надія Миколаївна
Директор Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. М. Островського
(2004 – 2017 рр.)
Народилася 11 листопада 1953 року в
с. Жабче Старокостянтинівського району
Хмельницької області.
Трудову діяльність розпочала в 1970
році
завідуючою
бібліотекою
села
Котюржинці Красилівського району. У 1977
році закінчила Київський державний
інститут культури ім. О. Є. Корнійчука за
спеціальністю
«Бібліотекознавство
та
бібліографія».
З 1977 року працювала у Хмельницькій обласній базовій
профспілковій бібліотеці старшим бібліотекарем, завідуючою
відділом комплектування, заступником директора.
У Хмельницьку обласну універсальну наукову бібліотеку
ім. М. Островського прийшла у 1988 році. Працювала старшим
бібліографом, головним бібліотекарем з питань координації
бібліотек усіх систем і відомств. З березня 1990 року –
заступник директора з наукової роботи та інформатизації. У
2004 р. призначена директором бібліотеки.
Велику увагу приділяє пошуковій, дослідницькій,
видавничій діяльності. Бере активну участь у підготовці та
проведенні щорічних науково-практичних конференцій з питань
історії культури та бібліотечної справи. Має понад 70 наукових
публікацій з питань бібліотечної справи, історії та культури
Хмельниччини.
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Надія Миколаївна – активний учасник учбових програм
навчального центру безперервної бібліотечної освіти. Брала
участь у Міжнародних професійних програмах, закордонних
тренінг-семінарах, конференціях, спрямованих на ефективні
зміни в бібліотеках: Брюссель (Бельгія) (2006); Плоцк (Польща)
(2007); «Білорусь бібліотечна», Мінськ (2013); «Литва.
Міжнародний бібліотечний діалог» Ніда (2015), Клайпеда
(Литва) (2016); як учасник проєкту «Лідер бібліотечної справи»
у 2010 році проходила навчання у США на базі інституту
бібліотекознавства Іллінойського університету; брала участь у
8-ми Міжнародних конференціях «Бібліотеки та асоціації в світі,
що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва»
(АР Крим, Судак), ряду міжнародних, всеукраїнських,
регіональних конференцій, що проводилися на Хмельниччині,
звідки приносила у бібліотеку нові ідеї, і спільно із згуртованим,
творчим колективом працювала над їх втіленням.
Н. Синиця працювала над розробкою та реалізацією
«Програми розвитку бібліотек Хмельниччини», «Програми
розвитку
краєзнавства»,
«Програми
інформатизації
Хмельницької ОУНБ», програми «Обласна бібліотека –
бібліотекам села». Велику увагу приділяла проєктній та
грантовій діяльності, залученню позабюджетних коштів для
розвитку ОУНБ та бібліотек області.
На Всеукраїнському ярмарку інноваційних бібліотечних
послуг та електронного врядування у 2011 році бібліотека,
очолювана нею, отримала диплом за кращу інноваційну послугу
за напрямом «Інновації бібліотек у сприянні економічному
розвитку регіону та у розбудові місцевого самоврядування». За
вагомі здобутки у сфері культури колектив бібліотеки у 2012
році занесений на обласну Дошку Пошани «Кращі люди
Хмельниччини».
Веде активну громадську діяльність. Є головою
Хмельницького обласного відділення ВГО Українська
бібліотечна асоціація, обиралася членом Президії УБА, член
президії Хмельницького обласного відділення Національної
спілки краєзнавців України, дійсний член Центру дослідження
історії Поділля.
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«Заслужений працівник культури України» (2007), має
Почесні відзнаки Міністерства культури України «За
багаторічну сумлінну працю в галузі культури» (2003), Почесну
відзнаку ВГО УБА «За відданість бібліотечній справі» (2012), є
Почесним краєзнавцем України, лауреатом обласних премій:
імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи та
імені Павла Фараонова в галузі культурно-освітньої роботи; має
грамоти та подяки від обласної адміністрації і ради, керівництва
галуззю області, ради федерації профспілок.
Публікації Н. М. Синиці:
Становлення обласної бібліотеки як центру бібліотечного
краєзнавства / Н. Синиця, К. Чабан // Розвиток національного
краєзнавства та історико-регіональних досліджень на Поділлі і
Південно-Східній Волині: досвід, проблеми, перспективи…:
матеріали наук. круглого столу 5 лют. 2021 р. – Кам’янецьПодільський, 2021. – С. 165-171.
Історія бібліотечної справи на Хмельниччині у виданнях
початку ХХI ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. Серія:
Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський,
2018. – Вип. 5. – С. 92-98.
Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток
бібліотек в умовах ОТГ // Реформа децентралізації і публічні
бібліотеки : зб. матеріалів. – Київ, 2018. – С. 97-103; Бібліотечна
планета. – 2017. – № 4. – С. 8-10.
Краєзнавча бібліографія Хмельниччини: сучасний та
історичний аспекти // Матеріали XV Подільської наукової
історико-краєзнавчої конференції, (17-18 листоп. 2017 р.). –
Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 375-379.
Книжкові раритети Хмельниччини як джерело вивчення
історії краю // Хмельниччина: історія та сучасність : матеріали
наук. іст.-краєзн. конф. з міжнар. участю. – Хмельницький,
2017. – С. 292-295.
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
імені Миколи Островського: традиції та динаміка змін //
Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукр.
наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 311-314.
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Бібліотека – світ нових можливостей // Місто
Хмельницький в контексті історії України: матеріали 3-ї наук.краєзн. конф. – Хмельницький, 2011. – С. 422-425.
Регіональні краєзнавчі ресурси: бібліотечний аспект //
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. праць II Міжнар.
наук.-практ. конф. – Київ, 2008. – С. 123-126.
Бібліотека сьогодні: місія та перспективи розвитку //
Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання :
матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. / Хмельниц. обл.
універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2005.
– С. 4-9.
Бібліотеки
Хмельниччини
у
створенні
єдиного
інформаційного простору : початок і перспективи // Бібліотеки у
створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини :
матеріали обл. міжвідомчої наук.-практ. конф. / Хмельниц. обл.
універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2004.
– С. 16-21.
***
На пульсі бібліотечного життя // Бібліотека : бюлетень
УБА. – 2017. – № 2. – С. 3 : фото.
Література про неї:
Про відзначення державними нагородами України
працівників бібліотечної справи: Указ Президента України від
26 верес. 2007 р. № 19/2007 // Уряд. кур’єр. – 2007. – 10 жовт.;
Культура і життя. – 2007. – 24 жовт. – Із змісту: Звання
«Заслужений працівник культури» присвоєно Синиці Н. М. –
директору Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського.
***
На вершині професійної майстерності. – Хмельницький:
Хмельницька ОУНБ, 2008. – 28 с.
***
Чабан К. А. Синиця Надія Миколаївна – професіонал
бібліотечної справи, краєзнавець Хмельниччини, громадська
діячка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство.
Книгознавство.– Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. –
С. 65-68.
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Баворовська
О. О.
Синиця
(Мартинюк)
Надія
Миколаївна // Енциклопедія освіти Хмельниччини. –
Хмельницький, 2017. – С. 373: фото.
Баворовська О. О. На ниві духовності: Бібліотечні
працівники Хмельниччини «Заслужені працівники культури
України» // Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю:
матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2012. –
С. 306-310.
Слободянюк Т. Життя, віддане бібліотеці // Поділ. вісті. –
2009. – 13 січ.
Синиця Надія Миколаївна // Календар знаменних і
пам’ятних дат Хмельниччини на 2008 рік / Хмельницька ОУНБ
ім. Островського. – Хмельницький, 2007. – С. 2.
Синиця Надія Миколаївна // Лауреати обласних премій
Хмельниччини: біобібліогр. покажч. – Хмельницький: [б. в.],
2004. – С. 63-65.
***
Михайленко В. З вірою у світле майбутнє // Поділ. вісті. –
2003. – 28 серп. – Із змісту: обл. премію ім. М. Смотрицького
присвоєно заступнику директора ХОУНБ ім. М. Островського
Синиці Н. М.
Чабан Катерина Анатоліївна
Директор Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки
(з 2017 р. – по даний час)
Народилася 8 жовтня 1967 року у
смт Білогір’я Хмельницької області.
Освіта вища спеціальна. У 1991 році
закінчила Київський державний інститут
культури ім. Корнійчука за спеціальністю
бібліотекар-бібліограф.
У
2014
році
закінчила
Хмельницький
університет
управління та права за спеціальністю
«Державна служба» та здобула кваліфікацію
магістр державної служби.
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Бібліотечну діяльність розпочала у 1985 році на посаді
бібліотекаря Хмельницької районної бібліотеки. З 1988 року по
2000 рік працювала у Хмельницькій обласній бібліотеці для
юнацтва на посадах методиста, головного бібліотекаря
читального залу, завідуючою відділом реклами та зв’язків з
громадськістю. З 2001 по 2006 рік – завідуюча науковометодичним відділом наукової бібліотеки Хмельницького
національного університету.
З 2006 року була державним службовцем на посаді
головного спеціаліста управління культури, національностей,
релігій та туризму Хмельницької ОДА.
Була розробником проєктів обласних планів заходів з
реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи області на
період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення
сталого розвитку України».
Розпорядженням голови Хмельницької обласної ради від
11 травня 2017 року призначена на посаду директора
Хмельницької ОУНБ.
Приділяє увагу підвищенню соціальної ролі бібліотеки у
суспільстві, співпраці бібліотеки з різноманітними установами,
громадськими закладами. Працює над удосконаленням
структури бібліотеки: створено відділи медичної літератури,
систематизації документів та організації каталогів, сектори
електронної бібліотеки, міжбібліотечного абонементу та
електронної доставки документів.
Особливу
увагу
приділяє
комп’ютеризації
та
інформатизації бібліотеки, створенню електронних баз даних. За
її ініціативою створено Електронну бібліотеку, яка поєднує
ресурси краєзнавчого характеру: колекції оцифрованих
краєзнавчих видань; бази електронних документів та
електронних аналогів друкованих творів авторів Хмельниччини
та документів про Хмельниччину; базу аналітико-методичних і
бібліографічних видань бібліотеки «Наші видання», розпочато
автоматизовану документовидачу літератури читачам.
Є членом Української бібліотечної асоціації, Національної
спілки краєзнавців України, входить до складу ряду
колегіальних та дорадчих органів обласної державної
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адміністрації та обласної ради.
Неодноразово нагороджувалась грамотами: Міністерства
освіти
і
науки
України
(2005),
Хмельницької
облдержадміністрації (2009), Всеукраїнського об’єднання «За
помісну Україну» (2010), Почесною грамотою Міністерства
культури України (2017), Почесною грамотою Всеукраїнського
товариства» Просвіта» ім. Тараса Шевченка (2018), грамотою
Хмельницької обласної ради (2021). Колектив бібліотеки у
період її діяльності отримав перемоги у обласному оглядіконкурсі на кращий інтерактивний правоосвітній захід,
визнання найактивнішої бібліотеки у конкурсі Вікіпедії, подяки
Митрополита
Хмельницького
і
Старокостянтинівського
Антонія, Українського Фонду культури, військових частин за
участь у акції «Бібліотека українського воїна» тощо.
Публікації К. А. Чабан:
Практичні аспекти функціонування публічно-шкільних
бібліотек // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків
історичних подій: зб. наук.-краєзн. праць, за матеріалами наук.краєзн. конф. «Освіта і освітяни в історії Дунаєвеччини»,
25 верес. 2020 р. – Дунаївці; Кам’янець-Подільський, 2020. –
Вип. 8. – С. 172-176.
Етапи реорганізації бібліотеки шляхом приєднання (на
прикладі Хмельницької обласної медичної бібліотеки) //
Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального
розвитку громад : матеріали обл. наук.-практ. конф.
(м. Хмельницький, 25 верес. 2019 р.). – Хмельницький, 2019. –
С. 6-12.
Публічні
бібліотеки
Хмельниччини
в
умовах
децентралізації: проблеми та роль ОУНБ у їх вирішенні //
Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування
місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи :
матеріали обл. наук.-практ. конф., 25 верес. 2018 р. –
Хмельницький, 2018. – С. 3-7.
Синиця Надія Миколаївна – професіонал бібліотечної
справи, краєзнавець Хмельниччини, громадська діячка //
Хмельницькі
краєзнавчі
студії:
наук.-краєзн.
зб.
–
Хмельницький, 2018. – Вип. 18. – С. 4-6; Наукові праці
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Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янецьПодільський, 2018. – Вип. 5. – С. 65-68.
Виховуємо патріотів : з досвіду Хмельниц. універс. наук.
б-ки // Формування національно-патріотичної свідомості дітей в
бібліотечному просторі Хмельниччини : матеріали наук.-практ.
конф., присвяч. 80-річчю Хмельниц. обл. б-ки для дітей ім.
Т. Г. Шевченка (28-29 листоп. 2017 р.). – Хмельницький, 2017. –
С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст.
Бібліотеки і правова освіта: від нігілізму до правової
обізнаності // Бібліотека в освітньому просторі / Хмельницький
національний університет, Наукова бібліотека. – Хмельницький,
2014. – С. 46-51.
Веб-сайти бібліотек Хмельницької області як засіб
підтримки і розвитку читання // Бібліотека в освітньому
просторі / Хмельницький національний університет, Наукова
бібліотека. – Хмельницький, 2013. – С. 55-61.
Інновації публічних бібліотек області у розвитку нових
послуг та в організації взаємодії з користувачами /
І. М. Трунова, К. А. Чабан // Бібліотека та сучасні тенденції в
інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та
інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали
наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац.
ун-ту, 15-16 берез. 2012 р. – Хмельницький, 2012. – С. 21-24.
Бібліотеки-музеї Хмельниччини: симбіоз форм для
користувача // Бібліотека для дітей: нове бачення, нові
орієнтири та соціальне партнерство: матеріали Всеукр. наук.практ. конф. дир. обл. б-к для дітей, 19-23 верес. 2011 р. –
Хмельницький, 2011. – С. 240-242.
Психологічні та професійні особливості роботи в
жіночому колективі / К. А. Чабан, О. О. Мацей // Бібліотека в
освітньому просторі / Хмельницький національний університет,
Наукова бібліотека. – Хмельницький, 2010. – С. 59-70.
З досвіду діяльності бібліотек-музеїв // Методичні
рекомендації щодо створення на базі публічних бібліотек
поліфункціональних установ бібліотек-музеїв. – Хмельницький,
2009. – С. 18-31.
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Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека

1961 рік. Колектив обласної бібліотеки. Директор Мілютін М.І.

1977 рік. Колектив Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. М. Островського. Директор Гусько В. П.

2003 рік. Колектив Хмельницької державної обласної бібліотеки
ім. М. Островського. Директор Карван С. Л.

2012 рік. Колектив Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки імені Миколи Островського. Директор
Синиця Н. М.

2016 рік. Колектив Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки на святкуванні Дня Державного Прапора

2017 рік. Колектив Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки. Директор Чабан К. А.

Обласна бібліотека для дітей

1976 рік. Колектив обласної бібліотеки для дітей

2012 рік. Колектив обласної бібліотеки для дітей ім.
Т. Г. Шевченка

Обласна бібліотека для юнацтва

1987 рік. Колектив обласної бібліотеки для юнацтва

1997 рік. Колектив обласної бібліотеки для юнацтва з
Миколою Луківим

День бібліотек, форуми

2014 рік. Учасники обласного бібліотечного форуму

2018 рік. Учасники форуму

2019 рік. Вулична акція

2020 рік. Представники обласного бібліотечного форуму

Професійні поїздки

2015 рік. Творча зустріч директорів районних бібліотек
Хмельницької та Чернівецької областей

2019 рік. Професійна поїздка до Тернопільської ОУНБ

2019 рік. Професійна поїздка по бібліотеках Львова

2019 рік. Делегація працівників Хмельницької області на
книжковому форумі у Львові

Семінари директорів

1978 рік. Семінар директорів у Волочиську

1990 рік. Обласний семінар директорів у Красилові

1991 рік. Семінар методистів у Старокостянтинові

2003 рік. Конференція директорів бібліотек області в ОУНБ

2008 рік. Семінар директорів в Ізяславі

2016 рік. Семінар директорів у Хмельницькій ОУНБ

2018 рік. Семінар директорів у м. Хмельницькому

2019 рік. Семінар директорів у Теофіполі та Білогір’ї

ВНЗ

2012 рік. Учасники наукової конференції до ювілею бібліотеки
ХНУ

2019 рік. Колектив наукової бібліотеки ХНУ

Про стан і перспективи розвитку публічних бібліотек
Хмельницької області // Сучасні проблеми бібліотечної
діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до
інформаційного суспільства: зб. матеріалів наук.-практ. конф.,
23-24 квіт. 2008 р. – Хмельницький, 2008. – С. 8-10.

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
Починок Діна Тимофіївна
Директор Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
(1977 – 1985 рр.)
Народилася 25 січня 1925 року в
м. Боровичі Новгородської області (Росія). В
1952 році закінчила Кам’янець-Подільський
технікум
підготовки
культосвітніх
працівників та отримала фах бібліотекаря.
Д. Т. Починок працювала на різних
посадах в бібліотеках Хмельниччини: 1949
р. – Кам’янець-Подільська міська бібліотека
ім. В. Затонського, бібліотекар читального
залу; 1952 р. – м. Славута, бібліотекар шкільної бібліотеки № 2;
1957-й – завідуюча Грицівською районною бібліотекою; 1962-й
рік – завідуюча Волочиською районною бібліотекою для дітей. З
1972 року старший бібліотекар, а згодом завідуюча відділом
мистецтв Хмельницької обласної бібліотеки для дітей.
16 березня 1977 року Д. Починок призначена директором
новоствореної Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва.
Тут сповна проявились її творчі та організаторські здібності –
від спорудження приміщення бібліотеки, формування фондів,
підбору і виховання кадрів – до пошуку нових форм роботи з
юнацтвом. У 1984 році з метою поширення досвіду бібліотеки
по роботі з читачами на базі бібліотеки проведено
республіканський семінар директорів юнацьких бібліотек. Після
виходу на пенсію у 1985 році Д. Т. Починок брала активну
участь в роботі обласної Ради ветеранів, створила та тривалий
час очолювала клуб жінок-ветеранів Другої світової війни
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«Бойова подруга».
Має нагороди та почесні звання: медаль «За оборону
Ленінграда» (1944 р.); звання «Відмінник Міністерства культури
СРСР» (1968 р.); звання «Заслужений працівник культури
УРСР» (1968 р.).
Література про неї:
Демченко Ж. О. Робота для людей – це щастя // Духовні
витоки Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.практ. конф., 9-11 верес. 1994 р., м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1 – С. 203-205.
***
Тарчевська В. Б. Першій директорці Хмельницької
обласної бібліотеки для юнацтва Діні Тимофіївні Починок – 95
// Бібліосвіт: інформ. вісн. / Держ. б-ка України для юнацтва. –
2020. – № 2 (74). – С. 26-27.
Шкробот П. Дорогою перемог і з любов’ю до людей: про
Д. Т. Починок // Сімейна газета. – 2020. – 10-16 лют.
Захарова Н. Початок біографії // Соціаліст. культура. –
1980. – № 6. – С. 16-17.
Буяновська Галина Костянтинівна
Директор Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
(1985 – 1998 рр.)
Народилася 27 серпня 1943 року в
с. Монастирище Приморського краю (Росія).
В 1967 році закінчила Харківський
державний
інститут
культури
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство
та
бібліографія». Працювала в Хмельницькій
державній обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. М. Островського на посадах
бібліографа,
завідуючої
відділом
бібліографії. 1 жовтня 1979 року стала заступником директора
Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. У квітні 1985
року призначена директором ОЮБ.
Г. К. Буяновська сприяла становленню мережі юнацьких
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структурних підрозділів в бібліотеках області, стала ініціатором
проведення двох наукових конференцій: Всеукраїнської –
«Культура і екологія юнацтва» (1996 р.); обласної – «ПівденноСхідна Волинь: наука, освіта, культура» (1995 р.). Вона
ініціювала створення на базі бібліотеки телефону довіри для
молоді «0-50», входила до ініціативної групи по організації
музею А. Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська Деражнянського
району. Бібліотека на чолі з Г. Буяновською була серед
співзасновників
міської
літературно-мистецької
спілки
«Поділля». У 1988 році бібліотека під її керівництвом стала
дипломантом Виставки досягнень народного господарства
України.
Нагороджена Почесною відзнакою Міністерства культури
і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і
мистецтв» (1998).
Публікації Г. К. Буяновської:
Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва – 20 //
Хмельниччина: роки становлення та поступу: матеріали Всеукр.
наук. іст.-краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997.
– С. 322-324.
Бібліотека і зміна ціннісних орієнтацій молоді в нових
соціально-економічних відносинах // Культура і екологія
юнацтва: матеріали Всеукр. конф. – Хмельницький, 1996. –
С. 243-245.
Організація служби соціальної підтримки молоді в умовах
обласної юнацької бібліотеки // Культура Поділля: історія і
сучасність: матеріали 2-ї наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю
м. Хмельницького, 27-29 серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. –
С. 197-198.
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Таньчук Тамара Миколаївна
Директор Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва
(з 1998 – по даний час)
Народилася 12 жовтня 1958 року в
с. Новичі
Шепетівського
району
Хмельницької області. В 1979 році закінчила
Київський державний інститут культури за
спеціальністю
«Бібліотекознавство
та
бібліографія».
За направленням вузу працювала на
різних посадах в Хмельницькій обласній
бібліотеці для юнацтва: старший бібліотекар, завідуюча
науково-методичним відділом, заступник директора з наукової
роботи. З 15 вересня 1998 р. – директор бібліотеки. Колектив під
керівництвом Т. Таньчук зміг оперативно запровадити
бібліотечний програмний комплекс УФД «Бібліотека»,
автоматизувати всі процеси – від наукової обробки видань до
автоматизованої документовидачі, створити власний веб-сайт та
забезпечити вільний та безоплатний доступ користувачам до
інтернет-ресурсів.
Бібліотека
є
постійним
учасником
міжнародних і регіональних проєктів та програм: в 2001 р. за
сприяння Програми розширення доступу та навчання Інтернет
(IATP) Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX) відкрито перший в області безкоштовний інтернетцентр, в 2013 р. бібліотека здобула перемогу в конкурсі
програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг
з використанням вільного доступу до Інтернету». Активно
впроваджує інноваційні форми роботи з користувачами.
Запроваджено видання серійного інформаційно-методичного
бюлетеня «Методика. Пошук. Досвід».
У 2002 р. книгозбірня удостоєна обласної премії ім.
Мелетія Смотрицького.
Колектив
бібліотеки
нагороджений
грамотами
Хмельницького міського голови за активну волонтерську
допомогу воїнам АТО (2016); за сприяння молодіжним
ініціативам (2018). Успішним та змістовним заходом бібліотеки
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під керівництвом Т. М. Таньчук стала Всеукраїнська науковопрактична конференція директорів обласних бібліотек для
юнацтва «Бібліотеки для юнацтва в демократичному
суспільстві» (2007).
Т. Таньчук – член Національної спілки краєзнавців
України та Української бібліотечної асоціації. Нагороджена
Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України
«За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2003).
Публікації Т. М. Таньчук:
Нова бібліотечна реальність: крок за кроком // Бібліотеки
для юнацтва в демократичному суспільстві: матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., 17-19 жовт. 2007 р. – Хмельницький, 2007. –
С. 13-21.
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва: 25 років
творчої біографії // Чверть століття в світі юності і книги:
матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю обл. б-ки для
юнацтва, 1-2 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2002. – С. 9-24.
Формула успіху обласної бібліотеки для юнацтва //
Бібліотеки в інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ.
конф.,
присвяч.
100-річчю
Хмельниц.
ОУНБ
ім.
М. Островського, 21 верес. 2001 р. – Хмельницький, 2001. –
С. 181-184.
***
Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва – 40 років
// Бібліосвіт: інформ. вісн. / Держ. б-ка України для юнацтва. –
2017. – Вип. 4 (64). – С. 8-12.
Література про неї:
Тарчевська В. Б. Директору Хмельницької обласної
бібліотеки для юнацтва Тамарі Миколаївні Таньчук – 60! //
Бібліосвіт: інформ. вісн. / Держ. б-ка України для юнацтва. –
2018. – Вип. 4 (68). – С. 7-11.
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Хмельницька обласна бібліотека для дітей
ім. Т. Г. Шевченка
Бабич Ася Абрамівна
Директор Хмельницької обласної бібліотеки
для дітей і юнацтва
(1946 – 1967 рр.)
Очолювала бібліотеку 21 рік. Вчитель
за освітою, учасник Другої світової війни.
Вмілий організатор і досвідчений
спеціаліст. Свою діяльність спрямувала на
створення системи бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей та підлітків.
Розвивала
методичне
керівництво
районними
дитячими
та
шкільними
бібліотеками.
В повоєнні роки завдяки її наполегливості бібліотека
стала активно відроджуватись, накопичувати бібліотечні фонди.
У 1955 році бібліотека нараховувала 22,4 тис. прим. фонду.
Тільки за 1950 рік було закуплено майже 6 тисяч книг. У 1964
році
була
учасником
Першого
з’їзду
бібліотекарів
Хмельниччини.
Працювала над впровадженням нових форм роботи,
зміною наочної популяризації книги і методів організаційнометодичної роботи.
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Олександрова Тамара Опанасівна
Директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей
ім. А. О. Жданова
(1967 – 1978 рр.)
Народилася 1 травня 1928 року в
м. Балаклєя Харківської області. Освіта
вища. Закінчила Харківський державний
бібліотечний
інститут.
Отримала
спеціальність
бібліотекар
дитячої
бібліотеки.
Розпочала трудову діяльність у 1951 р.
у Хмельницькій обласній бібліотеці для
дітей, де очолила методичну службу, почала
створювати перший в Україні методичний кабінет. У 1967 р.
Олександрова Т. О. очолила колектив бібліотеки. За її
клопотанням у 1974 р. бібліотека отримала нове приміщення,
було створено своєрідний інтер’єр. Створена кімната дитячої
технічної творчості, наповнена незвичними електронними
іграшками «Кімната казок». Починає працювати клуб
«ФОТОН» та перший в Україні відділ мистецтв.
Запроваджено диференційовану систему обслуговування
читачів. З 1976 р. бібліотека співпрацює з дитячою кафедрою
Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука.
Новим етапом стає централізація мережі бібліотек.
Тамара Опанасівна як досвідчений, енергійний і творчий
керівник, визначила стиль роботи бібліотеки на багато років. У
1978 р. їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
культури України».
Публікації Т. О. Александрової:
Техника на службе прекрасного. Эстетическое воспитание
школьников // Библиотекарь. – 1977. – № 4. – С. 19-22.
Сеанс повсякдення // Рад. Поділля. – 1975. – 15 лют.
Література про неї:
Олександрова Тамара Опанасівна // Дитячі бібліотекарі
України. Сто кращих. – Київ, 2012. – С. 170-171.
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Суховірська О. А. Її покликання // Матеріали ІХ-ої
Подільської історико-краєзнавчої конференції : конф. присвяч.
50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. –
Хмельницький, 1995. – С. 412-413.
Луцюк Ніна Олександрівна
Директор обласної бібліотеки для дітей ім. А. О. Жданова
(1978 – 1983 рр.)
Народилася 3 квітня 1941 року в
с. Свердлівка
Липовецького
району
Вінницької області. Освіта вища. Закінчила
Харківський
державний
бібліотечний
інститут,
отримала
кваліфікацію
бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.
Трудову діяльність розпочала у 1958 р.
завідуючою
Бучанською
сільською
бібліотекою
Ямпільського
району
Вінницької області. З 1963 по 1964 рік – методист Бершадської
районної бібліотеки Вінницької області. У 1964 – 1966 рр.
працювала завідуючою Летичівською районною бібліотекою
для дітей.
У 1966 р. переїхала у Хмельницький і працювала у
Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. А. О. Жданова
методистом, головним бібліотекарем, заступником директора. З
1978 по 1983 рр. – директор Хмельницької обласної бібліотеки
для дітей. У 1978 р. обиралась депутатом Хмельницької міської
ради.
Досвідчений спеціаліст, вмілий організатор. Ніна
Олександрівна розвивала традиції бібліотечного обслуговування
дітей. Успішно працювали клуби за інтересами «Подорож у
професію», «Слово», «Школа ввічливих дітей», проводились
читацькі
конференції,
захист
читацького
формуляра.
Започатковуються нові підходи довідково-бібліографічного
обслуговування читачів.
Активно продовжувала працювати кімната дитячої
технічної творчості, яка наповнювалась новими моделями.
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Зверталась велика увага на методичне забезпечення дитячих
бібліотек області.
Луцюк Н. О. за свою трудову діяльність була нагороджена
грамотами Міністерства культури, управління культури та
органів державної влади.
З 1983 року обрана заступником голови, а з 1995 по
2011 р. – головою обкому профспілки працівників культури.
Публікації Н. О. Луцюк:
Ювілей дитячого центру знань : обл. бібліотеці для дітей
ім. Т. Г. Шевченка – 70 років // Позиція. – 2007. – № 23.
І відповідально, і почесно // Рад. Поділля. – 1983. –
12 серп.
До книжки в гості // Корчагінець. – 1981. – 26 берез.
Розмаїття форм // Корчагінець. – 1981. – 15 січ.
В залах читай-дворца / Н. Луцюк, Б. Грищук //
Библиотекарь. – 1980. – № 7. – С. 18-20.
Світ, в якому діти не гості // Рад. Поділля. – 1979. –
5 жовт.
Киричук Олена Олексіївна
Директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей
імені Т. Г. Шевченка
(1983 – 2004 рр.)
Народилася 21 жовтня 1938 року в
с. Бабино
Старосинявського
району
Хмельницької області. Освіта вища. У
1974 р. закінчила Київський державний
інститут культури ім. О. Є. Корнійчука і
отримала
спеціальність
бібліотекарябібліографа.
Працювала завідуючою Красилівською районною бібліотекою для дітей. З 1976 р. – у
Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей на посадах
головного бібліографа, заступника директора з наукової роботи.
З 1983 року – директор бібліотеки. Глибока професійність,
знання, досвід, творчість і енергійність, вимогливість Олени
Олексіївни дали можливість бібліотеці іти в ногу з часом.
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За ініціативи Олени Олексіївни в бібліотеці розпочалось
відродження української культури, звичаїв і традицій. Змінився
основний акцент організаційно-методичної роботи, проводились
наукові дослідження та соціологічні вивчення, розпочалась
комп’ютеризація бібліотеки. Була організована Мала академія
народознавства
«Соняшник»,
започатковане
обласне
літературно-мистецьке свято «Іду з дитинства до Тараса», студія
соціальної і трудової активності «Книга». На базі бібліотеки
проводяться Всеукраїнські семінари і конференції, обласні
краєзнавчі
експедиції. О.
Киричук
була депутатом
Хмельницької міської ради.
Досвідчений спеціаліст, вмілий організатор, ділова
людина, вона очолювала бібліотеку до 2004 року.
Киричук О. О. має почесне звання «Заслужений працівник
культури України» (1987), нагороджена Почесною відзнакою
Міністерства культури України «За досягнення у розвитку
культури і мистецтв» (2003).
Публікації О. О. Киричук:
Роль дитячих бібліотек в новій соціокультурній ситуації //
Культура Поділля: історія і сучасність. – Хмельницький, 1993. –
С. 184-185.
***
Дитина тягнеться до книги // Хмельниччина. – 2003. –
№ 24.
Духовні скарбниці для дітей: Хмельницька обласна
бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка // Світ дитячих
бібліотек. – 2003. – № 3. – С. 20-22.
Книга – скарбниця розуму людського // Майбуття. – 1996.
– № 7.
Всеукраїнський тиждень книги – в області // Поділ. вісті. –
1996. – 29 берез.
Розвивати технічне мислення : [використання техзасобів у
роботі обл. б-ки для дітей] // Культура і життя. – 1985. – 7 лип.
Література про неї:
Про присвоєння Киричук О. О. почесного звання
Заслуженого працівника культури УРСР : указ Президії
Верховної Ради УРСР // Рад. Поділля. – 1988. – 3 січ.
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***
Киричук Олена Олексіївна (1938 – 2004) // Дитячі
бібліотекарі України. Сто кращих. – Київ, 2012. – С. 168-169.
Черноус Валентина Юхимівна
Директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей
імені Т. Г. Шевченка
(з 2004 р. – по даний час)
Народилася 16 травня 1957 року в
с. Іванківці
Хмельницького
району
Хмельницької
області.
Освіта
вища.
Закінчила Київський державний інститут
культури ім. О. Є. Корнійчука. Отримала
кваліфікацію бібліотекаря-бібліографа.
Розпочала трудову діяльність в 1979 р.
у Хмельницькій обласній бібліотеці для
дітей старшим бібліотекарем, завідуючою
відділом. У 1996 – 2004 рр. була головою
профспілкового комітету бібліотеки. З 2004 р. – директор
бібліотеки.
Враховуючи сучасні вимоги, Валентина Юхимівна
забезпечує постійне вдосконалення змісту роботи бібліотеки,
втілює в практику інноваційні підходи, приймає креативні
рішення в організації обслуговування читачів та впроваджує
нові інформаційні технології.
За час керівництва Черноус В. Ю. розпочався новий
стратегічний розвиток бібліотеки: перехід на автоматизоване
обслуговування користувачів, надання онлайн-послуг, відкрито
Інтернет- та медіа-центри. Бібліотека стає переможцем
грантової програми «Інклюзивне мистецтво» від Українського
культурного фонду (2019, 2020 рр.), програми «House of Europe»
(2020). В бібліотеці створено умови для дітей з особливими
потребами. Діє проєкт в підтримку інклюзивної освіти
«Бібліотечна інклюзія: інформаційний простір для особливих
дітей», відкритий релакс-майданчик для занять з використанням
сенсорного обладнання та казкотерапії.
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Черноус В. Ю. член ВГО «Українська бібліотечна
асоціація», ВГО «Українська бібліотечна асоціація працівників
дитячих бібліотек», ГО «Творча сотня – Рух до перемоги».
Має почесне звання «Заслужений працівник культури
України»
(2017),
нагороджена
Почесною
відзнакою
Міністерства культури України «За досягнення у розвитку
культури і мистецтв» (2005), Почесною грамотою Верховної
Ради України (2011), Почесною відзнакою УБА «За відданість
бібліотечній справі» (2017).
Публікації В. Ю. Черноус:
На концерт? До мистецької галереї? – У бібліотеку! //
Сучасна бібліотека для дітей – платформа для культурного
розвитку громади : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. дир.
обл. б-к для дітей, 8-10 жовт. 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль,
2019. – С. 185-187.
Надання бібліотечних послуг дітям в умовах
децентралізації // Бібліотеки для дітей в умовах реформи
децентралізації: нові практики і технології розвитку : матеріали
всеукр. наук.-практ. конф. дир. обл. б-к для дітей, 9-11 жовт.
2018 р., м. Маріуполь. – Київ, 2018. – С. 77-81.
Бібліотечне обслуговування дітей Хмельниччини в умовах
адміністративно-територіального
реформування:
нова
реальність, нові рішення // Заради дитини працюємо і творимо! :
зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-7 жовт. 2017 р. –
Київ, 2017. – С. 181-183.
З дитинства, з родини, з рідного краю: виховуємо
патріотів у бібліотеці // Формування національно-патріотичної
свідомості дітей в бібліотечному просторі Хмельниччини :
матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю Хмельниц. обл.
б-ки для дітей ім. Т. Г. Шевченка (28-29 листоп. 2017 р.). –
Хмельницький, 2017. – С. 7-9.
Інноваційні технології в обслуговуванні користувачів –
шлях до створення позитивного іміджу бібліотеки //
Цивілізаційні ідеї Івана Франка й сучасні виклики перед
Україною і українством. Бібліотечна реальність: Всеукр. наук.практ. конф. дир. обл. б-к для дітей, 4 жовт. 2016 р. – Вінниця,
2016. – С. 113-115.
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Науково-методичне
забезпечення
функціонування
бібліотек для дітей Хмельницької області // Бібліотеки для дітей
в контексті культурно-історичного розвитку України: Всеукр.
наук.-практ. конф. – Київ, 2015. – С. 108-111.
Бібліотека для дітей – пріоритети на шляху трансформації
// Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого і
сучасного досвіду : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. дир.
обл. б-к для дітей, 28-30 жовт. 2015 р. – Полтава, 2015. – С. 105106.
Бібліотека для дітей: соціокультурний інститут та
соціальний партнер // Дитяча бібліотека в новому вимірі:
професійні цінності та інновації. – Севастополь, 2013. – С. 190194.
Книга і бібліотека: минуле і сучасне // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 197-199.
***
Дитячі бібліотеки і нове покоління: проблеми сьогодення і
майбутнього // Світ дитячих бібліотек. – 2008. – Спец. вип. –
С. 43-44.
Діти, книга, читання: погляд на проблему // Світ дитячих
бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 21.
Література про неї:
Про відзначення державними нагородами України з
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва: Указ Президента України № 355/2017 від
8 листоп. 2017 р. (Витяг) // Бібліотечна планета. – 2017. – № 4. –
С. 38. – З тексту: Присвоїти почесні звання: … «Заслужений
працівник культури України» …Черноус Валентині Юхимівні –
директорові Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені
Т. Г. Шевченка.
***
Особлива місія // Быть лидером. – 2011. – № 11. – С. 35.
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ЦЕНТРАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ МІСТ
ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ
Місто Кам’янець-Подільський
Бойцова Маргарита Олександрівна
Директор Кам’янець-Подільської міської Центральної
бібліотеки імені В. Затонського
(1973 – 1996 рр.)
Народилася 17 квітня 1936 року в
м. Харків. У 1954 році закінчила Кам’янецьПодільську жіночу школу № 9. Упродовж
1954 – 1958 рр. навчалася в Харківському
державному бібліотечному інституті на
факультеті дитячих та юнацьких бібліотек.
Після закінчення інституту з 1958 по
1961 рік працювала в м. Ківерці Волинської
області викладачем спеціальних дисциплін культосвітнього
училища, а протягом 1961 – 1963 рр. – викладачем бібліотечного
відділення Кам’янець-Подільського культосвітнього училища. З
1963 по 1970 рік – бібліограф бібліотеки Кам’янецьПодільського педагогічного університету.
З 1970 по 1972 рік Маргарита Олександрівна працювала
на посаді методиста центральної міської бібліотеки імені
В. Затонського. У 1973 році призначена на посаду директора
бібліотеки.
Працюючи
директором
Маргарита
Олександрівна
докладала усіх зусиль для вдосконалення діяльності ЦБС, її
структури. Під її керівництвом було відкрито бібліотеку-філію
№ 11 для юнацтва, покращено матеріальну базу усіх бібліотекфілій міста. Маргарита Олександрівна – керівник-організатор,
людина – практик, чудовий аналітик. Упродовж всього періоду
керівництва вона виховала не одне покоління бібліотекарів.
Серйозну увагу приділяла комплектуванню фондів бібліотек,
книгозбереженню,
обслуговуванню
читачів.
Маргарита
Олександрівна своєю невтомною працею, вимогливістю,
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організаторськими здібностями здобула
повагу серед
бібліотечних працівників міста та області. Портрет Маргарити
Олександрівни Бойцової був розміщений на обкладинках
професійних
журналів
«Соціалістична
культура»
та
«Бібліотекар».
З 1996 по 2003 рік працювала заступником директора
ЦБС.
За трудову діяльність М. Бойцова неодноразово
нагороджувалась Почесними грамотами обласного управління
культури, міського відділу культури. ЇЇ портрет у 1973 – 1974 рр
занесено на міську Дошку Пошани.
Публікації М. О. Бойцової:
За покликом душі // Духовні витоки Поділля : творці
історії краю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 9-11 верес.
1994 р. м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1994. –
Ч. 1. – С. 210-211.
З
історії
Кам’янець-Подільської
бібліотеки
ім.
В. П. Затонського // Хмельницькому – 500 : тези наук.-теорет.
конф. – Хмельницький, 1991. – С. 139-142.
***
Вірність професії // Прапор Жовтня. – 1985. – 5 листоп.
Враховуючи вимоги часу і особливості людей :
ідеологічна робота. Вихованню – диференційний підхід //
Прапор Жовтня. – 1984. – 25 квіт.
Книга, що єднає // Прапор Жовтня. – 1982. – 26 жовт.
Бойцова М. Привласнити книгу не злочин? // Прапор
Жовтня. – 1981. – 4 верес.
Народні читання // Прапор Жовтня. – 1976. – 17 листоп.
Слово про дружбу // Прапор Жовтня. – 1972. – 27 верес.
Література про неї:
Бойцова Маргарита Олександрівна // Кам’янець-Поділ.
вісн. – 2013. – 15 лют. – С. 14.
Привітання з ювілеєм Бойцову Маргариту Олександрівну
// Кам’янець-Поділ. вісн. – 2006. – 14 квіт.
Макаренко Л. Определить стратегию и тактику :
краеведение // Библиотекарь. – 1990. – № 2. – С. 22-25.
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Дошка пошани : [за досягнуті успіхи в роботі Бойцову
Маргариту Олександрівну занесено на міську Дошку пошани] //
Прапор Жовтня. – 1973. – 31 жовт.
Методист центральної бібліотеки ім. В. П. Затонського
М. Бойцова : [фото] // Соціаліст. культура. – 1973. – № 2. – С. [1]
(Обкладинка).
Любецький Валерій Миколайович
Директор Кам’янець-Подільської міської централізованої
бібліотечної системи
(1996 – 2014 рр.)
Народився 26 вересня 1961 року в
с. Лясківці Кам’янець-Подільського району
Хмельницької
області
в
родині
культосвітніх працівників.
Після закінчення бібліотечного відділу
Кам’янець-Подільського училища культури
в 1979 році був направлений на роботу в
Кам’янець-Подільську
міську
ЦБС.
Працював
на
посаді
бібліотекаря,
бібліографа, методиста, а з 1982 по 1996 рік був заступником
директора ЦБС. Без відриву від основної роботи у 1985 році
закінчив бібліотечний факультет Київського державного
інституту культури ім. О. Корнійчука. З 1 лютого 1996 року
очолив
Кам’янець-Подільську
міську
централізовану
бібліотечну систему.
Це був непростий час: постійні намагання скорочення
кадрів, фактичне припинення фінансування бібліотек. Але
завдяки Валерію Миколайовичу та підтримці міської влади
бібліотечній системі вдалося вижити, зберегти кадри. Високий
професіоналізм, толерантність, скромність, людяність – риси,
що притаманні Валерію Миколайовичу.
За багаторічну та сумлінну працю неодноразово
нагороджувався почесними грамотами, подяками Хмельницької
обласної державної адміністрації, обласної ради, виконавчого
комітету Кам’янець-Подільської міської ради, управління
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культури і туризму. У 1999-му та 2013 рр. його ім’я занесено на
обласну Дошку пошани. В серпні 2004 року за вагомий внесок у
розвиток та збереження бібліотечних ресурсів, впровадження
новітніх технологій, популяризацію української літератури,
мови, історії та культури рідного краю В. Любецькому
присуджено обласну премію імені Мелетія Смотрицького в
галузі бібліотечної роботи. У 2011 році Валерій Миколайович
нагороджений відзнакою міського голови «За заслуги перед
міською громадою».
Публікації В. М. Любецького:
У дарунок бібліотеці // Кам’янець-Поділ. вісн. – 2012. –
1 січ. – С. 8.
Книга – неоціненне багатство // Кам’янець-Поділ. вісн. –
2011. – 28 січ. – С. 6.
У бібліотеці буде тепло // Кам’янець-Поділ. вісн. – 2007. –
30 листоп.
Центр духовного збагачення // Кам’янець-Поділ. вісн. –
2004. – 24 верес.
Еволюція та революція книгозбірень // Кам’янець-Поділ.
вісн. – 2002. – 27 верес.
Хранителі мудрості слова // Кам’янець-Поділ. вісн. – 2001.
– 28 верес.
Закохана у професію // Прапор Жовтня. – 1983. – 10 берез.
Дітям про мораль і право // Прапор Жовтня. – 1982. –
10 серп.
Про край наш подільський // Прапор Жовтня. – 1981. –
5 верес.
Література про нього:
Життя прожито гідно: Валерій Любецький // Кам’янецьПоділ. вісн. – 2014. – 19 верес. – С. 2.
Геплюк Л. Володар царства книг // Кам’янець-Поділ.
вісн. – 2001. – 21 верес.

41

Геплюк Людмила Василівна
Директор Кам’янець-Подільської міської
централізованої бібліотечної системи
(з 2015 р. – по даний час)
Народилася 20 травня 1968 року в
м. Ташкент Республіки Узбекистан в сім’ї
будівельників. У 1985 році закінчила
середню школу № 16 м. Кам’янецьПодільського.
З 1985 року працює у міській
централізованій бібліотечній системі на
посаді бібліотекаря бібліотеки-філії № 8 для
дітей. В 1988 році без відриву від
виробництва закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільське
культурно-освітнє училище.
З 1991 року переведена на посаду старшого бібліотекаря
бібліотеки-філії № 11 для юнацтва. З 1991 року по 2005 рік була
головою профспілкового комітету. В 1995 році без відриву від
виробництва закінчила Харківський державний інститут
культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія».
З листопада 2000 р. по червень 2001 р. навчалась на
факультеті муніципального управління та прослухала курс
«Муніципальний менеджмент».
З 2003 року працювала заступником директора ЦБС, а у
2015 р. призначена директором Кам’янець-Подільської міської
центральної
бібліотеки.
Людмила
Василівна
яскрава
особистість, цілеспрямована і наполеглива, високоерудована та
ініціативна, сповнена цікавих ідей і творчих планів і пошуків,
нових підходів до роботи. Досвідчений фахівець і талановитий
організатор вона багато уваги приділяє наданню практичної та
методичної допомоги бібліотекам, бере активну участь у
громадському житті міста.
За багаторічну працю, значний внесок у розвиток
бібліотечної справи нагороджена відзнакою Кам’янецьПодільського міського голови «За заслуги перед міською
громадою», грамотами обласного управління культури,
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національностей, релігій та туризму та міського управління
культури і туризму, грамотами та подякою виконавчого
комітету Кам’янець-Подільської міської ради, а також подякою
Кам’янець-Подільського міського голови та почесними
грамотами міського профспілкового комітету працівників
культури, Хмельницького відділення ВГО Українська
бібліотечна асоціація.
Публікації Л. В. Геплюк:
«Бібліотека – не музей, а бібліотекарі – не «сірі мишки» /
[з директором МЦБС розмовляла Л. Петрук] // Кам’янець-Поділ.
вісн. – 2016. – 29 січ. – С. 7.
У майбутнє – разом з бібліотеками / [Н. Добрунова
спілкувалась з директором МЦБС Л. Геплюк] // Кам’янецьПоділ. вісн. – 2015. – 2 жовт. – С. 10.
У пам’яті народній // Кам’янець-Поділ. вісн. – 2012. –
2 берез. – С. 2.
Юнацькій бібліотеці – 20 років // Кам’янець-Поділ. вісн. –
2002. – 22 лют.
Володар царства книг // Кам’янець-Поділ. вісн. – 2001. –
21 верес.

Місто Нетішин
Омельчук Марія Леонідівна
Директор Нетішинської міської централізованої
бібліотечної системи
(з 1995 р. – по даний час)
Народилася 21 листопада 1957 року в
с.
Гільча-1
Здолбунівського
району
Рівненської області.
Освіта вища. У 1976 році закінчила
Дубнівське культурно-освітнє училище за
спеціальністю «Бібліотечна справа», а у
1982 році – Рівненський інститут культури
за спеціальністю «Бібліотекознавство та
бібліографія».
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Трудову діяльність розпочала у 1976 році на посаді
бібліотекаря в Здолбунівській центральній районній бібліотеці
Рівненської області, де працювала до 1983 року. Переїхавши на
постійне місце проживання у місто Нетішин Хмельницької
області, понад 30 років працює у міській бібліотеці, 26 із них на
посаді директора. З 1 січня 1995 року по 20 грудня 2019 року –
директор Нетішинської міської центральної бібліотеки. У
зв’язку з утворенням Нетішинської міської ОТГ з 20 грудня
2019 року є директором КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської
міської ОТГ».
Здійснила вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи,
залучення значних міжнародних інвестицій на розвиток
бібліотек, а саме: на відкриття інтернет-центру за проєктами
«Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-II), «Connect»,
«Connect-2» та Пункту вільного доступу до інтернету за
програмою «Бібліоміст». Завдяки реалізації проєктів відбулися
радикальні перетворення у бібліотечній справі: впровадження
комп’ютерних технологій, використання інформаційних
технологій в роботі бібліотек.
Бібліотеки громади стали сучасними інформаційними
центрами, де користувачі отримують цілий спектр нових
бібліотечних послуг; сучасними культурними центрами із
затишними зонами відпочинку, місцем спілкування та ділових
зустрічей, де творчо, в тісній співдружності із громадськістю
проводиться просвітницька робота.
Неодноразово була нагороджена почесними грамотами
Міністерства культури України, грамотами відділу культури та
туризму, управління культури Хмельницької державної
адміністрації; управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради, виконавчого комітету міської ради,
ВП «Хмельницької АЕС»; подяками Хмельницького обласного
відділення ВГО УБА.
Публікації М. Л. Омельчук:
Міській бібліотеці № 3 – 95 літ // Нетішин. вісн. – 2019. –
26 верес. – С. 4.
Перетворення бібліотек в сучасні інформаційні центри
при збереженні їхніх традиційних функцій – одне з основних
44

завдань сьогодення // Нетішин. вісн. – 2017. – 29 верес. – С. 8.
Найбільше свято – це зустріч з новою книгою // Нетішин.
вісн. – 2016. – 29 січ. – С. 8.
Подарунок для бібліотеки // Нетішин. вісн. – 2013. –
12 квіт. – С. 10.
Книги – джерело мудрості // Нетішин. вісн. – 2015. –
16 жовт. – С. 9.
90 Х 60 Х 90: [ювілеї бібліотек № 3, № 4] // Перспектива. –
2014. – 27 верес. – С. 8.
Шляхом інновацій // Перспектива. – 2013. – 28 верес. –
С. 8.
Коли навчання приносить задоволення // Нетішин. вісн. –
2013. – 12 квіт. – С. 10.
Волонтер – це той, хто завжди прийде на допомогу //
Перспектива. – 2011. – 20 серп. – С. 4; Енергобудівник. – 2011. –
19 серп. – С. 2.
Бібліотека – це лабораторія, в якій проектується світ //
Нетішин. вісн. – 2009. – 2 жовт. – С. 9.
Інтернет-центр діє // Нетішин. вісн. – 2004. – 16 лип. –
С. 2.
Вікно у світ цікавого і корисного // Нетішин. вісн. – 2003.
– 27 верес. – С. 4.
Література про неї:
Її покликання – бібліотека // Перспектива. – 2017. –
4 листоп. – С. 5.
Хранителі мудрості та історичної правди // Перспектива.
– 2009. – 26 верес. – С. 8.
Є ювілеї різні, а є – золоті. М. Л. Омельчук – 50 //
Нетішин. вісн. – 2007. – 23 листоп. – С. 13.
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Місто Хмельницький
Орлова Зінаїда Іванівна
Директор Хмельницької міської
централізованої бібліотечної системи
(1970 – 1978 рр.)
Народилася 24 жовтня 1923 року в
с. Устинка
Оленінського
району
Калінінської області.
Після закінчення семирічки навчалася
в Зубцівському бібліотечному технікумі,
потім там працювала в бібліотеці.
З 1941 р. перебувала у військовобудівничому загоні, де знаходилася до
вересня 1943 р., потім служила солдатом у
запасному полку, де працювала бібліотекарем. Демобілізована у
грудні 1943 р. У 1945 р. переїхала до батьків в Україну.
З 1949 до 1950 рр. навчалася в Бердичівському
вчительському інституті на історико-філологічному факультеті,
після закінчення якого працювала в Гвардійській середній школі
вчителем російської мови.
З 1952 р. завідуюча бібліотекою Гвардійського райкому
партії, а після розформування району була бібліотекарем
Білоцерківської бібліотеки.
У 1958 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний
педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова та
література», отримала кваліфікацію «Вчитель середньої школи»
і переїхала до чоловіка у м. Хмельницький, де працювала в
обласному краєзнавчому музеї науковим співробітником відділу
історії дореволюційного періоду, інструктором та методистом в
партійних та профспілкових організаціях. У 1970 р. Орлову З. І.
перевели на посаду завідуючої Хмельницької міської бібліотеки
№ 1.
Після проведення централізації міських бібліотек у 1976 р.
стала першим директором ЦБС, сприяла об’єднавчій роботі
бібліотек, розвитку їх матеріально-технічної бази. Орлова
46

керувала центральною книгозбірнею міста з 1976 р. до виходу
на пенсію в 1978 р. За ці роки зарекомендувала себе знаючим,
чесним, принциповим керівником. Багато уваги приділяла
методичній роботі, вихованню молодого покоління, а також
суспільній роботі – була активним лектором та пропагандистом
міського товариства «Знання». Користувалася повагою серед
працівників культури та місцевої громади, неодноразово
відзначалася грамотами та преміями.
Билинка Леокадія Іванівна
Директор Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи
(1978 – 1986 рр.)
Народилася 23 червня 1935 року в
поселені Піндуші Медвежогірського району
Карелії, у сім’ї Вишневських, репресованих
поляків, висланих з с. Оринін Кам’янецьПодільського району на будівництво
Біломор-Балтійського каналу.
У 1956 р. з відзнакою закінчила
Кам’янець-Подільський культурно-освітній
технікум,
отримала
призначення
у
м. Городок, де працювала три роки на посаді інспектора
райвідділу культури по клубах та бібліотеках. Після переводу до
Хмельницького у 1958 – 1959 рр. працювала інспектором по
бібліотеках обласного управління культури і один рік – зав.
бібліотекою передмістя Гречани. У 1960 р. переведена в міську
дитячу бібліотеку № 5 на посаду завідуючої читального залу, де
працювала 18 років. У 1961 р. закінчила Харківський
бібліотечний інститут, отримала спеціальність «Бібліотекарбібліограф вищої кваліфікації».
З березня 1976 р. Леокадія Іванівна або Ліля Іванівна (як
скорочено називали її колеги) працювала заступником
директора Хмельницької централізованої бібліотечної системи,
а з 1.12.1978 р. – на посаді директора ЦБС, яку очолювала 7
років. За час роботи на цих посадах проявила себе вмілим
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організатором і керівником, зуміла створити навколо себе
творчу атмосферу і зібрати команду професіоналів, з якої потім
вийшла низка керівників книгозбірень.
Багато уваги приділяла розвитку мережі бібліотек міста.
За її активної участі та підтримки очільника міського відділу
культури П. Я. Слободянюка відкрилася низка бібліотек у
різних мікрорайонах міста. Билинка Л. І. зуміла організовувати
планове комплектування книжкових фондів, розвиток МТБ,
оформлення інтер’єрів, навчання кадрів. Підтримувала зв’язки з
обласними бібліотеками та колегами з інших міст, сприяла
підвищенню кваліфікації працівників не тільки міських
публічних, а й шкільних та профспілкових бібліотек:
організовувала семінари, навчання, виступала з доповідями на
конференціях тощо. Кадрові питання, розв’язання проблем
матеріально-технічного забезпечення бібліотек системи,
наповнення та збереження фондів, робота міжвідомчої ради,
зовнішні зв’язки займали левову частку в діяльності директорки,
але на першому місці завжди були читачі – і діти, і дорослі,
задоволення їх запитів, вивчення інтересів, зацікавлення до
читання.
Творчою працею, вимогливістю, організаторськими
здібностями здобула авторитет і повагу серед бібліотечних
працівників не тільки міста, а й області.
Бєлова Майя Іванівна
Директор Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи
(1986 – 1990 рр.)
Призначена на посаду директора
Хмельницької міської ЦБС у 1986 році, на
якій працювала до 1990 року.
Особливу
увагу
приділяла
формуванню та поповненню книжкового
фонду
системи,
надаючи
перевагу
відновленню народних традицій та закупівлі
книг письменників, які не видавалися
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раніше. Головним в удосконаленні бібліотечної діяльності для
неї було надання практичної допомоги в поглибленні роботи з
читачами, пошуку найбільш ефективних її форм.
Бібліотека з центру міста переїхала в приміщення по
вулиці Галана, 6а. Воно знаходилося на околиці міста, тому
працівникам ЦБ доводилося чимало працювати для того, аби
залучити місцевих читачів. Багато уваги приділяла
удосконаленню мережі бібліотек міста, формуванню єдиного
фонду ЦБС.
Костак Галина Григорівна
Директор Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи
(1990 – 2002; 2006 – 2008 рр.)
Народилася 14 березня 1941 року в
с. Росішки Тетіївського району Київської
області.
У 1967 р. закінчила Харківський
державний інститут культури.
З 1972 по 1976 роки працювала
завідуючою відділом читального залу
Хмельницької міської бібліотеки для дітей
№ 10. З 1976 р. була завідуючою відділом
комплектування і обробки. літератури.
Директор ЦБС з 1990 по 2002 і з 2006 по 2008 роки.
Г. Костак була добре обізнана з усіма процесами
бібліотечної роботи. Особливу увагу приділяла формуванню та
поповненню книжкового фонду, входила до складу комісії по
розподілу книг для бібліотек області.
За професійну компетентність, чуйність і відвертість
користувалася авторитетом і повагою. Вона щиро вболівала за
збереження мережі бібліотек, працювала над підвищенням
престижу та іміджу бібліотеки і бібліотекаря.
Публікації Г. Г. Костак:
Книжкова фея працює у десятій міській книгозбірні //
Проскурів. – 2001. – 7 груд.
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З нагоди дня Конституції // Проскурів. – 1999. – 30 черв.
Навчаються бібліотекарі // Проскурів. – 1999. – 23 квіт.
Дзеркало культури // Літ. громада. – 1998. – № 3. – С. 7.
Бібліотекам вкрай потрібен фонд // Проскурів. – 1996. –
1 черв.
Про поета – з любов’ю // Проскурів. – 1995. – 8 лют.
Пишуть книгу поколінь // Проскурів.– 1994. – № 93. – С. 4.
Література про неї:
Про неї кажуть: фанат своєї справи // Поділ. кур’єр. –
2001. – 8 берез.
Зярська Ганна Олексіївна
Директор Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи
(2002 – 2005 рр.)
Народилася 3 червня 1961 року.
Закінчила Київський державний інститут
культури, бібліотекар-бібліограф.
Працювала на посаді директора
Хмельницької міської ЦБС з 2002 по 2005
рік. Діяльність книгозбірень у цей період
була спрямована на підвищення соціальної
ролі бібліотек у суспільстві, на розвиток їх
інформаційних можливостей. У бібліотеці
з’явилися перший комп’ютер та оргтехніка.
За час керівництва організовано громадські слухання і
прийнята перша в місті Хмельницькому Програма розвитку
бібліотек міської комунальної власності на 2003 – 2006 роки.

50

Кулаківський Валентин Олександрович
Директор Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи
(2008 – 2013 рр.)
Народився 20 лютого 1950 року в
с. Грузливець Червоноармійського району
Житомирської області.
У 1971 році закінчив Житомирський
державний педагогічний інститут ім.
Франка за спеціальністю «Викладач
української мови та літератури».
З 1981 по 1987 рр. працював
директором
Хмельницької
районної
бібліотеки. З 1987 р. – на посаді завідуючого районним відділом
культури, пізніше – директором Будинку народної творчості
профспілок області.
На посаду директора Хмельницької міської ЦБС
Кулаківський В. О. призначений у 2008 році.
Багато уваги приділяв питанням організації мережі,
співпраці з місцевою владою та громадою. Вже у 2008 році в
рамках міського огляду-конкурсу серед бібліотек централізованої бібліотечної системи на краще інформування населення про
роботу органів місцевого самоврядування «Населення. Бібліотека. Влада» відбулося 4 круглих столи, на яких були вироблені
рекомендації щодо інформатизації бібліотек. Розуміючи
важливість цього напрямку Хмельницька міська рада у грудні
2008 року виділила 150,0 тис. грн на інформатизацію бібліотек.
В. Кулаківський працював над впровадженням нових
послуг у роботу бібліотек міста, завдяки чому Хмельницька
міська ЦБС стала переможцем другого раунду конкурсу
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням
вільного доступу до Інтернету» за програмою «Бібліоміст». У
2011 році одночасно у чотирьох бібліотеках системи (філії № 2,
9, 7, 14) відкрили Пункти публічного доступу до Інтернету. Ці
бібліотеки отримали 15 сучасних комп’ютерів, програмне
забезпечення від корпорації Microsoft, комплекти техніки
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(принтери, вебкамери, навушники). Місто Хмельницький стало
першим в області, де відкрили Пункти публічного доступу до
Інтернету в рамках модернізації бібліотечної системи України.
У 2012 році центральна бібліотека та бібліотека-філія
№ 12 стали переможцями п’ятого раунду конкурсу з організації
нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу
до Інтернету. Для бібліотек було закуплено 5 комп’ютерів.
У 2005 році Кулаківський В. О. отримав відзнаку фонду
культури України «За подвижництво у культурі».
Публікації В. О. Кулаківського:
Бібліотека – джерело знань / інтерв’ю з директором
Хмельницької міської ЦБС В. Кулаківським з приводу ювілею
60-річчя ЦБ // Проскурів. – 2010. – 25 берез. – С. 14.
Козицька Тамара Степанівна
Директор Хмельницької міської
централізованої бібліотечної системи
(з 2014 р. – по даний час)
Народилася 31 жовтня 1969 року в
м. Хмельницький.
У 1993 р. закінчила Хмельницький
технологічний інститут за спеціальністю
інженер-механік, а у 2012 році закінчила
Національну академію керівних кадрів
культури
і
мистецтв
та
отримала
спеціальність документознавця, менеджера
інформаційно-аналітичних
структур,
викладача спеціальних дисциплін.
З 1995 року почала трудову діяльність у бібліотеці-філії
№ 4 на посаді бібліотекаря. 10 років очолювала у центральній
бібліотеці сектор автоматизації. З 2009 року – заступник
директора з питань комп’ютеризації та автоматизації
бібліотечних процесів. У 2014 році призначена на посаду
директора Хмельницької міської ЦБС.
Як фахівець з інформаційних технологій змогла
забезпечити цілеспрямований рух бібліотек-філій системи у
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напрямку автоматизованої книговидачі. Серйозною подвійною
перемогою при кураторстві Тамари Степанівни завершилася
участь міської системи книгозбірень у програмі «Бібліоміст».
Активно співпрацює з громадою міста Хмельницького. Її
проєкти «БібліоХаб: сучасний простір у центральній бібліотеці»
(2016 р.) та «SMART-бібліотека – помічник «розумного міста»»
(2018 р.) обрано переможцями Бюджету участі (Громадський
проєкт «Бюджет міських ініціатив»).
За проєктом БібліоХаб створено у центральній бібліотеці
безкоштовний мультимедійний простір для зустрічей, навчання,
обміну думками та ідеями. БібліоХаб – це окрема кімната для
спільної праці, проведення тренінгів, лекцій, майстер-класів для
творчих активних, креативних хмельничан, які генерують ідеї
для розвитку міста. У результаті на базі створеного БібліоХабу
виникла «Школа медіаграмотності». Т. Козицькій належить ідея
відкриття школи. Вона ж і є тренеркою з медійної грамотності.
«SMART-бібліотека – помічник «розумного міста»»
(центральна бібліотека) – проєкт, яким передбачено можливість
самостійно друкувати на 3D-принтері, читання книги, що
«оживають», можливість спробувати себе в ролі книжкового
ілюстратора, навчитися використовувати електронні сервіси
«розумного міста».
Вона активно працює над створенням краєзнавчої бази
про місто, її людей.
Була нагороджена почесними грамотами Хмельницької
міської ради «Кращий за професією в 2013 р.» у номінації
«Кращий працівник культури» та відзнакою Верховної Ради
України за особливі заслуги перед Українським народом.
Отримала нагороду до 50-річчя IREX у номінації «Та, що будує
мости».
Публікації Т. С. Козицької:
Розвиток
інформатизації
Хмельницької
міської
централізованої бібліотечної системи // Хмельниччина в
контексті історії України: матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф.
– Хмельницький, 2012. – С. 314-318.
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***
Тамара Козицька: «Мрію, аби комфортні умови доступу
до інформації були в кожній бібліотеці міста»: розмова з
директором Хмельницької міської централізованої бібліотечної
системи / [розмовляв] І. Салій // Проскурів. – 2018. – 4 січ. –
С. 7.
У бібліотеці з’явився бібліохаб : 2017 рік // Проскурів. –
2017. – 5 жовт. – С. 4.
«Гарячі» послуги сучасної бібліотеки // Бібліотечна
планета. – 2016. – № 4. – С. 16-20.
Українці менше купують, але щоразу сильніше
згуртовуються : Тамара Козицька на форумі видавців у Львові //
Культура і життя. – 2016. – 23 верес. – С. 5.
Хмельницькі бібліотекарі кращі : «Піар-офіс сучасних
бібліотек в Україні» // Проскурів. – 2015. – 10 груд. – С. 14.
Бібліотекарі привезли з Києва перемогу : ЦБ // Проскурів.
– 2015. – 16 лип.– С. 14.
Як надати туристичної привабливості мальовничим
ландшафтам?: архітектурна пам’ятка Свято-Покровської
церкви-фортеці ХІV-ХІХ ст. // Слово Просвіти. – 2015. – 410 черв. – С. 8.
Нам разом – 100 // Позиція. – 2010. – № 18. – С. 2.
Література про неї:
З інформаційними технологіями на ти : срібним
призером всеукраїнського онлайн-конкурсу «З ІТ на Ти-2» стала
заступник директора з питань механізації, комп’ютеризації та
автоматизації бібліотечних процесів ХМЦС // Проскурів. – 2013.
– 21 берез. – С. 2.
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РАЙОННІ БІБЛІОТЕКИ
Білогірський район
Міцкань Ніна Володимирівна
Директор Білогірської районної централізованої
бібліотечної системи
(1970 – 1980 рр.)
Народилася 31 серпня 1931 року у
селищі Летичів Хмельницької області.
У 1955 році закінчила Кам’янецьПодільський
технікум
підготовки
культурно-освітніх працівників за фахом
«бібліотекар».
Трудовий шлях розпочала з посади,
бібліотекаря. З 1978 по 1980 роки Ніна
Володимирівна займала посаду директора
Білогірської районної бібліотеки. Під її керівництвом
проводилася робота по централізації бібліотек району. Мережа
бібліотек становила 52 заклади. Працювала над удосконаленням
структури центральної районної бібліотеки. Було створено нові
відділи, які здійснювали методичний супровід бібліотек
системи: відділ комплектування та обробки літератури,
збереження бібліотечних фондів, методично-бібліографічний
відділ. Відбулись зміни у фінансуванні, всі кошти були
зосереджені на балансі центральної бібліотеки. Це дозволило
рівномірно здійснювати розподіл коштів на основні потреби
бібліотек Білогірщини: придбання нової літератури, покращення
матеріально-технічної бази.
Ніна Косяк – чудовий організатор, зуміла згуртувати біля
себе колектив, мала творчий підхід до організації виробничого
процесу.
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Шевчук Катерина Андріївна
Директор районної Білогірської централізованої
бібліотечної системи
(1980 – 1984 рр.)
Народилася 24 червня 1940 року в
с. Вільшаниця
Білогірського
району
Хмельницької області.
У 1964 році закінчила Кам’янецьПодільське культосвітнє училище за
спеціальністю – бібліотекар; в 1981 році
заочно закінчила навчання в Рівненському
державному
інституті
культури
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство
та
бібліографія».
Трудовий шлях розпочала у 1971 році на посаді методиста
районної бібліотеки для дорослих. З 1978-го – завідуюча
методичним відділом. На посаду директора призначена у 1980
році. Під час перебування на посаді Катерина Андріївна зробила
значний внесок в розвиток системи підвищення кваліфікації
працівників району. Організовувала навчальні семінари та
практикуми. Завжди знаходилась у творчому пошуку, віддавала
багато зусиль і натхнення для організації бібліотечного
обслуговування населення. Часто виїжджала до сільських
бібліотек для навчання працівників.
За роки роботи на посаді директора Денисівській,
Гулівецькій, Лепесівській, Окіпській, Шунецькій, Веснянській,
Степанівській, Великоборовицькій, Малоборовицькій сільським,
Ямпільській бібліотеці для дорослих та для дітей, було
присвоєно звання «Бібліотека відмінної роботи».
Очолювала
профспілку
бібліотечних
працівників
Білогірського району, була секретарем партійної організації
відділу культури.
Нагороджувалась Почесними грамотами за успіхи в роботі
Ветеран праці.
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Мартинюк Галина Іванівна
Директор Білогірської районної централізованої
бібліотечної системи
(з 1985 р. – по даний час)
Народилася 15 серпня 1958 року в
с. Коритне
Білогірського
району
Хмельницької області.
У 1976 році закінчила факультет
«Бібліотечна
справа»
Кам’янецьПодільського
училища
культури
за
спеціальністю бібліотекар. У 1984 році
заочно закінчила Київський інститут
культури
ім.
Корнійчука,
факультет
«Бібліотекознавство та бібліографія» та отримала кваліфікацію
– бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації.
З 1976 року працювала у Білогірській районній бібліотеці
для дітей. У 1978 році переведена в Білогірську центральну
районну бібліотеку на посаду старшого редактора відділу
комплектування. З 1983 по квітень 1985 року – заступник
директора по роботі з дітьми Білогірської централізованої
бібліотечної системи, з квітня 1985 року – директор ЦБС.
Під керівництвом Галини Іванівни мережа бібліотек
модернізується відповідно до потреб громади, впроваджується
комп’ютеризація бібліотек та інтернет-послуги, сучасні форми і
методи роботи. Галина Іванівна багато працювала над
залученням позабюджетних коштів, завдяки чому зміцнилась
матеріально-технічна база бібліотек.
За ініціативою директора, бібліотечна система ставала
учасником різноманітних конкурсів, неодноразово була базою
проведення обласних заходів, організовувала професійні візити
до бібліотек-філій. Власним прикладом надихає колектив на
цікаві ідеї та проєкти. Бере активну участь в громадському житті
району.
Нагороджена грамотами та відзнаками обласної та
районної ради, районної адміністрації, обласного управління
культури, пам’ятним знаком до 90-річчя Білогірського району.
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У 2012 році, за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціальноекономічний розвиток району, Галина Іванівна була занесена на
районну Дошку Пошани. Є членом Національної спілки
краєзнавців України, членом Всеукраїнської громадської
організації Українська бібліотечна асоціація.
Публікації Г. І. Мартинюк:
Скарбниця духовності // Життя і слово. – 2010. – 1 жовт.
Вклоняюсь Вам усім, книжкові берегині // Життя і слово.
– 2008. – 26 верес.
Чужого болю не буває // Життя і слово. – 2006. – 29 квіт.
Книга заслуговує на гімн // Життя і слово. – 2005. –
29 верес.
Для дітей і дорослих // Рад. село. – 1991. – 24 січ.
Вивчай і знай свій рідний край // Рад. село. – 1989. –
26 серп.

Віньковецький район
Шкляр Поліна Євсеївна
Директор Віньковецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1949 – 1966 рр.)
Народилася 10 лютого 1918 року в
смт Віньківці Хмельницької області.
У 1951 році закінчила Кам’янецьПодільський
технікум
підготовки
культосвітніх працівників.
Розпочала свою роботу у 1949 році
завідуючою бібліотекою при районному
будинку
культури.
Після
створення
Віньковецької центральної районної бібліотеки була призначена
її завідуючою. У бібліотеці було тільки дві тисячі примірників
книг для дорослих і дітей. Велику увагу приділяла
комплектуванню книжкового фонду. На посаді завідуючої
бібліотекою пропрацювала до 1966 року.
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За розвиток бібліотечної справи Віньковеччини
неодноразово була нагороджена подяками та грамотами від
керівництва.
Кайзер Цезарія Францівна
Директор Віньковецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1966 – 1996 рр.)
Народилася 6 серпня 1939 року в
смт Віньківці Хмельницької області.
У 1962 році закінчила Кам’янецьПодільське культурно-освітнє училище
здобувши фах – клубний працівник.
По завершенню навчання, трудовий
шлях розпочала на посаді завідуючої
сільським клубом с. Майдан-Віньковецький,
згодом
с.
Пилипи-Олександрівські
Віньковецького району.
З 1966 року очолила Віньковецьку районну бібліотеку для
дорослих. В 1977 році створено централізовану бібліотечну
систему, до складу якої увійшло 36 бібліотек. Протягом 1977 –
1996 років перебувала на посаді директора ЦБС.
Працювала над розвитком мережі бібліотек, створенням
нових функціональних відділів: комплектування та обробки
літератури; організації та використання єдиного книжкового
фонду; обслуговування; методично-бібліографічний відділ.
Введено посаду заступника директора по роботі з дітьми.
Працювала над поповненням фондів, комплектувала їх через
книжкові магазини та видавництва. Активізувала роботу по
каталогізації книжкових фондів.
Нагороджувалася грамотами обласного управління
культури, районного відділу культури, райдержадміністрації.
Публікації Ц. Ф. Кайзер:
Допомагати книгою // Сіл. новини. – 1981. – 17 листоп. –
С. 2.
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Читачу зручно: [інтерв’ю з директором Віньковецької
ЦБС Ц. Ф. Кайзер] // Сіл. новини. – 1980. – 3 лип. – С. 4.
Єднає книга покоління // Сіл. новини. – 1975. – 25 верес. –
С. 2.
Пов’язувати з сучасністю // Сіл. новини. – 1974. – 18 лип.
– С. 4.
Нетреба Людмила Мойсеївна
Директор Віньковецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1996 – 2019 рр.)
Народилася 11 липня 1960 року в
с. Покутинці
Віньковецького
району
Хмельницької області.
У 1978 р., після закінчення Кам’янецьПодільського культурно-освітнього училища
працювала у Віньковецькій районній
бібліотеці на посаді старшого бібліографа. У
1984 році заочно закінчила Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Є. Корнійчука.
З 1979 року працювала на посаді завідуючої відділу
обслуговування, а з 1985 року – заступника директора по роботі
з дітьми. Віньковецьку ЦРБ Людмила Мойсеївна очолила у 1996
році.
У 2009 році Віньковецька районна бібліотека визнана
кращою серед районних бібліотек області. Значну увагу
приділяла проєктній діяльності. У 2011 році бібліотекою
отримано грант у конкурсі «Організація нових бібліотечних
послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет» у
рамках програми «Бібліоміст», в результаті чого бібліотеки
отримали 14 комп’ютерів та технологічне обладнання.
Людмила Мойсеївна грамотний, досвідчений, творчий
працівник, скромна, толерантна, але одночасно і вимоглива.
Постійна співпраця Нетреби Л. М. з органами місцевого
самоврядування
сприяла
покращенню
та
зміцненню
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матеріально-технічної
бази
ЦРБ
та
впровадженню
інформатизації та комп’ютеризації у публічних бібліотеках
району, переведенню публічних бібліотек сіл Зіньків № 1,
Калюсик, Карачіївці, Охрімівці, Петраші, Пирогівка, Ст.
Нетечинці, Станіславівка, Яснозір’я у кращі приміщення.
Неодноразово нагороджувалася грамотами обласного
управління
культури,
районного
відділу
культури,
райдержадміністрації, подякою Міністерства культури і
мистецтв України, подякою обласної організації УТОС.
У 2012-му році колектив центральної районної бібліотеки
занесено на районну Дошку пошани. Людмила Мойсеївна –
переможець районного конкурсу «Жінка року – 2018» у
номінації «Жінка-керівник».
Публікації Л. М. Нетреби:
Бібліотеки Віньковеччини в еру інформаційного
суспільства // Віньковеччина в історії Поділля: матеріали наук.
іст.-краєзн. конф. – Віньківці, 2015. – С. 160-167.
***
Стартує проект скайп-консультацій // Сіл. новини. – 2014.
– 21 берез.– С. 2.
Бути здоровим – стильно і красиво // Сіл. новини. – 2013.
– 24 трав.– С. 2.
Чи потрібні книги сьогодні //Сіл. новини. – 2012. –
9-10 лют. – С. 2.
Бібліотеки користуються шаною // Сіл. новини. – 2009. –
25 верес. – С. 2.
Працюємо для задоволення інформаційних потреб // Сіл.
новини. – 2008. – 30 верес. – С. 2.
Центр регіональної інформації діє // Сіл. новини. – 2008. –
22 лип. – С. 2.
«Я – Книгар! Бібліотекар! На заздрість всім, всьому
наперекір» // Сіл. новини. – 2003. – 26 верес. – С. 2.
Платно, але необхідно // Сіл. новини. – 2003. – 21 берез. –
С. 2.
Література про неї:
Кірик Т. Торкнутися серцем до книги… // Поділ. вісті. –
2019. – 3 трав. – С. 6.
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Воловник Л. Мій рідний край, моя земля // Сіл. новини. –
1994. – 4 черв. – С. 2.
Кушнір Світлана Василівна
Директор Віньковецької районної централізованої
бібліотечної системи
(з 2019 р. – по даний час)
Народилася 7 грудня 1963 року в с.
Вільхівці
Новоушицького
району
Хмельницької області.
У 1982 р., закінчивши Кам’янецьПодільське культурно-освітнє училище,
прийнята на роботу у Віньковецьку ЦРБ на
посаду методиста по роботі з дітьми. У
1989 р.
заочно
закінчила
Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Є. Корнійчука.
З 1983 по 2019 роки – провідний бібліотекар відділу
обслуговування. У 2019 р. призначена директором
Віньковецької ЦРБ.
Бере активну участь у визначенні основних напрямків
діяльності бібліотек району, аналізує їх роботу, надає
консультативно-методичну і практичну допомогу, вивчає та
впроваджує в практику роботи бібліотек інноваційний
бібліотечний досвід, нові форми та методи бібліотечної роботи,
надає фахові консультації з різних питань бібліотечної роботи
на семінарах, нарадах, інших заходах з підвищення фахового
рівня бібліотечних працівників району.
Вона є ініціатором реалізації у ЦРБ правопросвітницького проєкту «Правова культура як фактор цілісного
виховання особистості» у 2018 – 2019 рр.
Володіючи широким обсягом професійних знань,
ерудицією, вона є справжнім генератором ідей, ведучою
цікавих, неординарних не тільки бібліотечних соціокультурних
заходів, а й районних свят.
Світлана Василівна нагороджувалась почесною грамотою
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відділу
культури
Віньковецької
райдержадміністрації,
грамотами Віньковецької районної державної адміністрації,
районної ради, районного відділу культури, почесною грамотою
обласної організації професійної спілки працівників культури
України.
Публікації С. В. Кушнір:
Літературна Віньковеччина в другій половині ХХ – на
початку ХХІ століття // Віньковеччина в історії Поділля:
матеріали наук. іст.-краєзн. конф. – Віньківці, 2015. – С. 151159.
Літературна Віньковеччина // Віньковеччина: історія і
сучасність: тези наук.-практ. конф. – Віньківці, 1993. – С. 56-58.
***
Бібліотекарі святкують // Сіл. новини. – 2018. – 5 жовт. –
С. 5.
Пам’ятаємо живих і погиблих // Сіл. новини. – 2004. –
9 квіт. – С. 2.
Храм людського розуму // Сіл. новини. – 2003. – 2 верес. –
С. 2.
Розповідають книги // Сіл. новини. – 2002. – 26 лют. –
С. 2.
Криниця буття // Сіл. новини. – 1994. – 13 квіт. – С. 2.
Розкриваємо фонд // Сіл. новини. – 1989. – 26 груд. – С. 2.
Література про неї:
Костишен В. Бібліотекар // Сіл. новини. – 2019. –
27 верес. – С. 1.
Костишен В. Перший крок // Сіл. новини. – 2018. –
30 берез. – С. 5.
Плетеньова С. «Не уявляю життя без книги» // Сіл.
новини. – 2009. – 21 серп. – С. 2.
Удостоєні високої честі // Сіл. новини. – 2009. – 21 серп. –
С. 1.
Пазюк М. Керманичі книжкового моря // Сіл. новини. –
2003. – 2 верес. – С. 2.
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Волочиський район
Федорков Федір Степанович
Директор Волочиської районної бібліотеки
(1934 – 1952 рр.)
Народився в с. Поляни Волочиського
району Хмельницької області.
Закінчив
бібліотечний
відділ
Проскурівського технікуму політосвіти. У
1934 році очолив Волочиську районну
бібліотеку, де пропрацював до 1952 р.
Ініціативний, наполегливий. Велику
увагу приділяв комплектуванню фонду. У
1937 році бібліотека нараховувала уже
понад 20 тис. книг, мала 26 пересувних бібліотек при сільських
клубах, хатах-читальнях району і була однією із кращих в
області.
В 1948 році у співавторстві з редактором газети
І. Т. Дузем видав книгу про бібліотечну роботу, за що отримав
Другу Республіканську премію.
Література про нього:
Культура // Історія Волочиського району: наук.-іст. вид. –
Хмельницький, 2010. – С. 75-88. – Про Ф. С. Федоркова – С. 77.
Історія бібліотечної справи у Хмельницькій області //
Слободянюк П. Культура Хмельниччини. – Хмельницький,
1995. – С. 216-232. – Про Ф. С. Федоркова – С. 232.
Гусько В. Становлення бібліотечної справи на
Хмельниччині // Культура Поділля: історія і сучасність:
матеріали Другої наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю
Хмельницького, 27-29 серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. –
С. 175-177.
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Іванов Ігор Мефодійович
Директор Волочиської районної бібліотеки
(1963 – 1964 рр.)
Народився 15 травня 1927 року в
с. Дашківці
Старосинявського
району
Хмельницької області.
Закінчив
Кам’янець-Подільське
культурно-освітнє
училище
та
Ленінградський бібліотечний інститут ім.
Н. Крупської.
Працював
спочатку
директором
районних бібліотек у бібліотеці Базалії,
потім – в Кам’янці-Подільському. У 1963 р.
– переведений на посаду директора Волочиської районної
бібліотеки для дорослих, де пропрацював тільки один рік.
З 1964 по 1986 рік працював завідуючим відділом
культури. На цій посаді багато уваги приділяв поліпшенню
матеріальної бази бібліотек. За його керівництва побудовано
приміщення нової бібліотеки.
Ветеран Великої Вітчизняної війни. Нагороджений
орденом Великої Вітчизняної війни, медалями «За перемогу над
Німеччиною», «За хоробрість», «За бойові заслуги». Ветеран
культосвітньої роботи, нагороджений значком Міністерства
культури СРСР «За відмінну роботу».
Публікації І. М. Іванова:
Внесок культармійця // Зоря. – 1982. – 1 лип.
Складові матеріальної бази // Зоря. – 1982. – 14 черв.
Палає вогонь фестивалю // Зоря. – 1979. – 8 лют.
Клубні заклади і виховання нової людини // Зоря. – 1976. –
21 верес.
У дружбі з піснею // Зоря. – 1975. – 18 січ.
Вирує духовне життя // Зоря. – 1973. – 13 лют.
Література про нього:
Войтюк Л. Творці доброго настрою // Зоря. – 2011. –
7 берез.
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Пендрак Г. У складі Першого Українського…
Г. Пендрак, О. Краковська // Зоря. – 2010. – 7 трав.

/

Головкіна Ірина Мар’янівна
Директор Волочиської районної централізованої
бібліотечної системи
(1964 – 1986 рр.)
Народилася 17 лютого 1937 року в
м. Сатанів
Городоцького
району
Хмельницької області.
Закінчила
Кам’янець-Подільське
культурно-освітнє училище та Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Є. Корнійчука.
У Волочиській районній бібліотеці
працювала з 1960 року, спочатку
завідуючою читальним залом, а з 1964 р. – завідуючою
районною бібліотекою. З 1976 по 1986 р. – директор ЦБС.
Зарекомендувала себе компетентним, творчим працівником,
хорошим організатором. Після переходу бібліотеки в нове
приміщення багато сил вклала в зміцнення матеріальнотехнічної бази.
На базі бібліотеки проходили міжобласні та Всесоюзні
семінари, її відвідували делегації з різних регіонів України,
республік Радянського Союзу та навіть зарубіжних країн.
У 1966 році бібліотеці було присвоєно звання «Установа
відмінної роботи».
У 1970 році бібліотека стала переможцем Всесоюзного
огляду і відзначена Дипломом І-го ступеня та занесена до
районної Книги Трудової Слави. За досягнуті показники в
роботі Головкіна І. М. була нагороджена Почесною грамотою
Міністерства культури УРСР та значком Міністерства культури
СРСР «За відмінну роботу».
Ірина Мар’янівна була активним громадським діячем
району: головою місцевого комітету бібліотечних працівників,
секретарем комсомольської організації райвідділу культури,
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пропагандистом
політшколи,
секретарем
первинної
парторганізації райвідділу культури.
Публікації І. М. Головкіної:
Повернулись в граніті // Зоря. – 2011. – 14 лют.
Погляд крізь роки // Зоря. – 1998. – 16 трав.
Узгодження дій збагачує всіх // Зоря. – 1983. – 1 берез.
Підсумки огляду // Зоря. – 1982. – 13 лип.
Масштабно, багатогранно… // Зоря. – 1982. – 13 лип.
Виховний резонанс бібліотечної роботи // Зоря. – 1979. –
9 черв.
Про що розповідають сторінки… // Зоря. – 1978. – 5 верес.
Бібліотечна п’ятирічка якості // Зоря. – 1976. – 28 лют.
Бібліотека читачам // Зоря. – 1973. – 6 січ.
Молодіжний клуб «Я і час» // Зоря. – 1972. – 20 берез.
Уклін тобі, сонячна Молдова! // Зоря. – 1972. – 2 берез.
Запрошуємо на зустріч // Зоря. – 1972. – 29 лют.
Настільні книги трудящих // Зоря. – 1967. – 22 квіт.
Література про неї:
Культура // Історія Волочиського району: наук.-іст. вид. –
Хмельницький, 2010. – С. 75-88. – Про І. М. Головкіну – С. 7879.
Історія бібліотечної справи у Хмельницькій області //
Слободянюк П. Культура Хмельниччини. – Хмельницький,
1995. – С. 216-233. – Про І. М. Головкіну – С. 223, 232.
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Панич Надія Сергіївна
Директор Волочиської районної централізованої
бібліотечної системи
(1986 – 2000 рр.)
Народилася 23 грудня 1951 року в
с. Антунь Хабаровського краю.
Закінчила
Кам’янець-Подільське
культурно-освітнє училище та Київський
інститут культури ім. О. Є. Корнійчука.
Трудову
діяльність
розпочала
бібліотекарем бібліотеки села Завалійки
Волочиського району. З 1975 року
працювала бібліотекарем читального залу,
згодом завідуючою відділу обслуговування районної бібліотеки.
У 1986 році призначена на посаду директора Волочиської
централізованої бібліотечної системи.
Умілий організатор, високопрофесійний і творчий
працівник. Під її керівництвом центральна районна бібліотека
стала осередком духовності і культури, центром збереження та
популяризації матеріалів про рідний край.
За
активну
культурно-просвітницьку
діяльність,
популяризацію історії, культури, звичаїв та обрядів рідного
краю в галузі бібліотечної роботи у 1999 році відзначена
обласною премією ім. Мелетія Смотрицького. Була занесена на
районну Дошку Пошани.
Публікація Н. С. Панич:
Хоч в нелегкий час живемо // Зоря. – 1996. – 7 берез.
Ерудованість виховується книгою // Зоря. – 1995. –
25 лют.
З книгою до читача // Зоря. – 1987. – 3 берез.
Література про неї:
Панич Надія Сергіївна // Лауреати обласних премій
Хмельниччини: бібліогр. покажч. – Хмельницький, 2004. –
С. 57-58.
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***
Михайлова С. Бібліотечні працівники Хмельниччини –
лауреати премії імені М. Смотрицького // Бібліотеки в
інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф.,
присвяч. 100-річчю Хмельницької ОУНБ (21 верес. 2001 р.
м. Хмельницький). – Хмельницький, 2001. – С. 222-227. – Про
Н. С. Панич – С. 224.
***
Глінська М. Присуджено обласні премії в галузі
бібліотечної справи // Поділ. вісті. – 1999. – 29 лип. – Із змісту:
лауреатом премії ім. М. Смотрицького стала Н. Панич.
Горшкова Валентина Леонідівна
Директор Волочиської районної централізованої
бібліотечної системи
(2000 – 2008 рр.)
Народилася 21 серпня 1963 року в
с. Мислова
Волочиського
району
Хмельницької області.
Закінчила
Кам’янець-Подільське
культурно-освітнє училище, Київський
інститут культури ім. О. Є. Корнійчука.
У 2000 році Валентину Леонідівну
призначено
на
посаду
директора
Волочиської
районної
централізованої
системи.
Активно працювала над поліпшенням бібліотечноінформаційного обслуговування користувачів, впровадженням
новітніх інформаційних технологій, покращенням матеріальної
бази бібліотеки.
У 2004 р. за успішну роботу бібліотека була відзначена
дипломом за І місце у обласному огляді-конкурсі на кращу ЦБС
у номінації «Кращі ЦБС по роботі з юнацтвом».
Публікації В. Л. Горшкової:
Потенційні можливості та використання ресурсів ЦБС //
Бібліотеки регіону у формуванні інтелектуального та
інформаційного простору: матеріали обл. міжвід. наук.-практ.
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конф., 26 верес. 2006 р. – Хмельницький, 2006. – С. 80-82.
Бібліотека і користувач: співпраця та взаємодія //
Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання:
матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2005.
– С. 95-97.
Наша бібліотека // На хвилях Збруча: літ.-худож. альманах
Волочис. р-ну. – Хмельницький, 2002. – С. 5.
***
Нариси з історії місцевого самоврядування у
Волочиському районі // Бюлет. Волочис. район. ради. – 2006. –
С.4-5.
Читання возвеличує душу // Зоря. – 2006. – 20 верес.
Дипломовані фахівці // Зоря. – 2006. – 24 серп.
Бібліотека – скарбниця знань // Зоря. - 2005. – 30 верес.
Тут дух мудрості й історії панує // Зоря. – 2004. – 30 верес.
Бібліотека – храм науки // Зоря. – 2003. – 26 верес.
Шинкарук Ліна Анатоліївна
Директор Волочиської районної централізованої
бібліотечної системи
(2008 – 2010 рр.)
Народилася 17 вересня 1964 року в
с. Сергіївка
Волочиського
району
Хмельницької області.
Закінчила
Рівненський
інститут
культури.
Працювала бібліотекарем відділу
обслуговування, провідним методистом. З
2008 по 2010 рік – директор Волочиської
ЦБС.
Завдяки її ініціативі та наполегливості активізувалася
робота сільських бібліотек в напрямку збереження історичної
спадщини: створення куточків народознавства та бібліотекмузеїв.
Значно покращилася матеріальна база районної установи
та бібліотек системи. Придбано автоматизовану бібліотечноінформаційну програму ІРБІС.
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Публікації Л. А. Шинкарук:
Бібліотека – скарбниця мудрості і доброти // Зоря. – 2010.
– 30 верес.
Два крила поетичної творчості // Зоря. – 2009. – 18 груд.
Королюк Людмила Володимирівна
Директор Волочиської районної централізованої
бібліотечної системи
(2010 – 2012 рр.)
Народилася 22 лютого 1962 року в
м. Коростень Житомирської області.
Закінчила Житомирське культурноосвітнє училище, а пізніше Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Є. Корнійчука
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство і бібліографія».
Трудову діяльність розпочала у
бібліотеці м. Коростень. У Волочиській
районній бібліотеці працює з 1991 року –
бібліотекарем, провідним бібліотекарем читального залу 5-9
класів, заступником директора по роботі з дітьми. З листопада
2010 року по березень 2012 року – директор Волочиської
районної централізованої бібліотечної системи.
У 2011 році ЦРБ взяла участь у ІІІ раунді конкурсу
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням
вільного доступу до Інтернету» в рамках програми «Бібліоміст»,
що дало можливість отримати комп’ютерне обладнання,
ліцензійне програмне забезпечення та вільний доступ до
Інтернету у ЦРБ, ДБ та 2-х сільських бібліотеках.
Публікації Л. В. Королюк:
Оголошено акцію // Зоря. – 2012. – 24 лют.
Переможець конкурсу програми «Бібліоміст» // Зоря. –
2012. – 17 лют.
Бібліотека – осередок духовності та знань // Зоря. – 2011. –
30 верес.
Так! Я читаю! // Зоря. – 2011. – 9 верес.
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Життя – освячене книгою // Зоря. – 2011. – 22 квіт.
Мова – душа народу // Зоря. – 2010. – 12 листоп.
Вшанували тараса Шевченка // Зоря. – 2009. – 17 берез.
Привабливий світ книги // Зоря. – 2008. – 25 жовт.
Фестиваль дитячої книги // Зоря. – 2007. – 1 січ.
Молчанова Людмила Олексіївна
Директор Волочиської централізованої бібліотечної системи
(2012 – 2015 рр.)
З 2015 р. – директор Центральної бібліотеки Волочиської
міської ради
Народилася 05 березня 1971 року в
м. Вінниця. У 1988 році закінчила Київський
державний університет культури і мистецтв
за спеціальністю «Бібліотекознавство та
бібліографія».
У 1990 році прийнята на посаду
бібліотекаря І категорії у Волочиську міську
бібліотеку. На даній посаді працювала до
серпня 2011 року. У 2005 р. закінчила
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет
(м. Кам’янець-Подільський) за спеціальністю «Спеціаліст з
обліку і аудиту».
З вересня 2011 року завідуюча сектором краєзнавства та
народознавства у Волочиській ЦРБ. З березня 2012 року
директор Волочиської центральної районної бібліотеки (з 2015
року –Хмельницької області).
Протягом 2017 – 2020 років у партнерстві з
Хмельницьким обласним відділенням ВГО Українська
бібліотечна асоціація успішно реалізувала проєкт ПУЛЬС
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
Україні». Є однією із засновників ГО «Волочиська молодіжна
рада». Член Хмельницького обласного відділення ВГО
Українська бібліотечна асоціація.
У 2018 році нагороджена грамотою Верховної Ради
України.
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Публікації Л. О. Молчанової:
Бібліотека + громада : разом до успіху! // Зоря. – 2020. –
28 трав. – С. 1.
Книга – вічна подорож Мирослава Дочинця // Зоря. –
2019. – 17 жовт. – С. 8.
Бібліотека зустрічає ювілей ! // Зоря. – 2019. – 26 верес. –
С. 2.
Громада, у якій чути голос молоді // Зоря. – 2019. –
16 трав. – С. 2.
Бібліотека – оберіг української мудрості // Зоря. – 2018. –
4 жовт. – С. 3.
Енергозбереження. Чи вигідно це громаді? // Зоря. – 2018.
– 26 лип. – С. 2.
Успішна громада – запорука успіху // Зоря. – 2018. –
21 черв. – С. 2.
«Жива бібліотека» – в дії // Зоря. – 2018. – 24 трав. – С. 2.
Яка вона, наша мала Батьківщина // Зоря. – 2017. –
14 груд. – С. 8.
Публічна бібліотека. Еволюція змін // Зоря. – 2017. –
28 верес. – С. 5.
З акцентом на правовій освіті // Зоря. – 2015. – 24 груд. –
С. 5.
Електронне урядування в бібліотеці // Зоря. – 2015. –
4 черв. – С. 5.
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Городоцький район
Гуменна Ольга Захарівна
Директор Городоцької районної централізованої
бібліотечної системи
(1952 – 1989 рр.)
Народилася 01 серпня 1934 року в
с. Купин Городоцького району.
У 1959 році заочно закінчила
Харківський
державний
бібліотечний
інститут
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство».
Понад 37 років свого життя віддала
праці на ниві культури і зробила великий
внесок у розвиток бібліотек району. Під
керівництвом Ольги Захарівни побудовано триповерхове
приміщення центральної районної бібліотеки. Укомплектувала
бібліотеку висококваліфікованими, творчими, ініціативними,
досвідченими кадрами. Вона доклала багато зусиль для
удосконалення обслуговування населення книгою, зміцнення
матеріальної бази бібліотек. Значну роботу проводила по
підвищенню професійного рівня бібліотечних працівників
системи й розвитку наставництва.
Її ім’я увійшло в історію нашого краю, його культуру,
історію бібліотечної справи.
У 1979 році Городоцька ЦБС експонувала свої досягнення
на ВДНГ у Москві, за що директор ЦБС була нагородження
Золотою медаллю ВДНГ і дипломом І ступеня.
Гуменну Ольгу Захарівну нагороджено орденом «Знак
пошани» (1975), орденом Трудового Червоного Прапора,
медаллю «За доблесну працю» (1969), медаллю «Ветеран праці»
(1986). За цими високими урядовими нагородами – велика і
плідна праця справжнього бібліотечного фахівця, громадського
діяча Городоччини.
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Публікації О. З. Гуменної:
Активний пропагандист його скарбниці // Прапор Ілліча. –
1980. – 6 берез.
Всіма засобами // Прапор Ілліча. – 1971. – 2 трав.
Невичерпне джерело // Прапор Ілліча. – 1969. – 9 жовт.
Активний пропагандист сільськогосподарських знань //
Прапор Ілліча. – 1968. – 10 груд.
Важлива турбота // Прапор Ілліча. – 1966. – 29 листоп.
Література про неї:
Снігур Л. А. Подвижники бібліотечної справи на
Хмельниччині // Духовні витоки Поділля: творці історії краю:
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 верес. 1994 р.
м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1994. – С. 192-194.
– Про О. З. Гуменну – С. 193.
***
Солотковська Н. Згадую з вдячністю // Городоц. вісник.
– 2000. – 25 листоп.
Криниця чиста життєдайна // Городоц. вісник. – 1999. –
1 лют.
Гаркав’юк П. І бібліотекар, і педагог // Прапор Ілліча. –
1978. – 28 лют.
Солотковська Ніна Миколаївна
Директор Городоцької районної централізованої
бібліотечної системи
(1989 – 2006 рр.)
Народилася 30 грудня 1954 року в
с. Бедриківці Городоцького району.
У 1987 році заочно закінчила
Київський державний інститут культури за
спеціальністю
«Бібліотекознавство
і
бібліографія».
Солотковська Н. М. розпочала свою
діяльність у 1976 році у Городоцькій
центральній районній бібліотеці. Спочатку була бібліотекаремкаталогізатором, з 1980 р. – старшим бібліографом, а з 1983 р. –
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заступник директора ЦБС. У 1989 році призначена директором
Городоцької ЦБС.
Обізнаність до найменших тонкощів з бібліотечною
технологією та притаманний їй творчий підхід до справи
втілилися у багатьох аспектах бібліотечної роботи.
Ніна Миколаївна об’єднала людей, які люблять книги,
поезію, мистецтво. Людина творча, активна, вона всім була
відома в районі. Адже саме вона була організатором масових
заходів, які відбувались як в Городоцькій ЦРБ, так і в селах
району. Незмінний керівник літературної студії «Відродження».
У 2004 році Ніна Миколаївна взяла участь у конкурсі
проєктів «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAР)
оголошеним Відділом преси, освіти та культури Посольства
США в Україні, реалізація якого дала можливість старту
комп’ютеризації бібліотек, створення в Городоцькій ЦРБ одного
з перших в області Інтернет-центрів, доступу громади до
світових інформаційних ресурсів.
Вона завжди знаходила час, щоб уважно вислухати, дати
пораду, допомогти людям, а ще написати чудові ліричні рядки.
За
сумлінну
працю,
ініціативність,
високий
професіоналізм нагороджена Почесною грамотою Міністерства
культури і мистецтв України, неодноразово відзначалась
грамотами Хмельницької обласної ради та адміністрації,
управління культури, має Диплом управління культури
Хмельницької обласної державної адміністрації «Кращий за
професією».
У 2006 р. у розквіті сил, нереалізованих планів та задумів
відійшла у вічність.
Публікації Н. М. Солотковської:
Нехай толерантність стане нормою життя // Городоц. вісн.
– 2005. – 3 груд.
Чи справді це свято // Городоц. вісн. – 2005. – 1 жовт.
Великий шлях благородної праці // Городоц. вісн. – 2005.
– 26 берез.
Чи зазеленіє дерево сільської культури? // Городоц. вісн. –
2005. – 5 лют.
Книги-легені бібліотек // Городоц. вісн. – 2004. – 29 верес.
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Крила до злету: Інтернет в бібліотеці: інтерв’ю з
директором Городоцької ЦБС Солотковською Н. М. // Городоц.
вісн. – 2004. – 28 серп.
Грант посольства США – в Городоцькій центральній
районній бібліотеці: інтерв’ю з директором райбібліотеки
Солотковською Н. М. // Городоц. вісн. – 2004. – 15 трав.
Людську мудрість зберігати і примножувати // Городоц.
вісн. – 2001. – 29 верес.
Світ рідної мови // Городоц. вісн. – 2000. – 3 листоп.
Святкували бібліотекарі // Городоц. вісн. – 2000. – 4 жовт.
Йдемо до Шевченка // Городоц. вісн. – 2000. – 15 берез.
Бібліотеки – скарбниці духовних надбань, невже про це
забуто? // Городоц. вісн. – 1998. – 20 трав.
Родина – душа народу // Городоц. вісн. – 1995. – 14 січ.
А землю прикрашають люди // Городоц. вісн. – 1991. –
17 жовт.
Ім’я їй дала Україна // Городоц. вісн. – 1991. – 22 лют.
Література про неї:
Життя, як спалах зірки: [пам’яті Н. М. Солотковської] //
Городоц. вісн. – 2006. – 28 січ.
Горицвіт Н. Через місток – від читача до слова //
Городоц. вісн. – 2002. – 5 жовт.
Лещишен В. Поздоровлення з Всеукраїнським днем
бібліотек // Городоц. вісн. – 2001. – 29 верес.
Федлюк Валентина Андріївна
Директор Городоцької районної централізованої
бібліотечної системи
(2006 – 2016 рр.)
Народилася 15 серпня 1956 року в
с. Басівка Городоцького району.
У 1982 році заочно закінчила
Київський державний інститут культури за
спеціальністю
«Бібліотекознавство
і
бібліографія».
Трудову діяльність розпочала у 1973 р.
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завідуючою Басівської сільської бібліотеки Городоцького
району, де працювала до 1984 року.
У 1983 році перейшла працювати у Городоцьку
центральну районну бібліотеку. Спочатку була бібліографом, а з
1989 р. по 2006 р. – заступником директора.
У березні 2006 р. призначена на посаду директора
Городоцької Центральної районної бібліотеки.
Її мудрість, творчість, комунікабельність, відкритість до
спілкування
допомогла
трансформувати
бібліотеку
в
культурний осередок міста, центр спілкування жителів району і
міста. Тут проходять художні виставки, літературні вечори,
презентації, зустрічі з письменниками та творчими людьми
багатьох професій.
Валентина Андріївна активно працювала над нарощенням
інтелектуального потенціалу бібліотек району, удосконаленням
бібліотечного обслуговування і перетворенням книгозбірень в
освітні та культурно-інформаційні осередки громад.
У 2010 р. ЦРБ та три сільських бібліотеки (Чорниводи,
Лісоводи та В. Яромирка) з ініціативи Валентини Андріївни
перемогли у конкурсі програми «Бібліоміст»: «Організація
нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету», що дало можливість поповнити Інтернет-центр ЦРБ
на 6 комп’ютерів, 4 принтери і сканер, програмне забезпечення.
Було відкрито Інтернет-центри в сільських бібліотекахучасницях.
За підтримки місцевої влади, відділу культури, спонсорів
та меценатів в ЦРБ проведено капітальний ремонт: замінено
вікна, встановлено автономне опалення; збільшено кількість
комп’ютерів для користувачів та створення інформаційних
ресурсів бібліотеки.
За
сумлінну
працю,
ініціативність,
високий
професіоналізм неодноразово нагороджувалась грамотами
обласної та районної адміністрації і ради.
Публікації В. А. Федлюк:
Бібліотека – інтелектуально-інформаційний центр //
Городоц. вісн. – 2008. – 26 верес.
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Нові технології в діяльності бібліотеки // Городоц. вісн. –
2006. – 24 черв.
Олесь Гончар – сумління України // Городоц. вісн. – 2003.
– 5 квіт.
Організовуємо інформаційне обслуговування городоччан
// Городоц. вісн. – 2002. – 27 лип.
Бібліотекарі – ветеранам // Городоц. вісн. – 1993. – 8 трав.

Деражнянський район
Коваль Кирило Васильович
Директор Деражнянської районної централізованої
бібліотечної системи
(1976 – 1987 рр.)
Народився 10 лютого 1926 року в
с. Літки
Деражнянського
району
Хмельницької області.
У 1959 році закінчив Харківський
бібліотечний інститут.
З жовтня 1952 року працював зав.
пересувним
фондом
бібліотеки
для
дорослих, а в червні 1953 року очолив
Деражнянську районну бібліотеку для
дорослих. З 1976 року і до виходу на пенсію в 1987 році був
директором Деражнянської ЦБС.
Кирило Васильович багато зусиль доклав до відновлення
пересувок в кожному населеному пункті, а з часом створення на
їх базі бібліотек. Питання підбору, навчання та розстановки
кадрів завжди було для нього пріоритетним. За його керівництва
більшій половині бібліотек району було присвоєно звання
«Установа культури відмінної роботи», значно поліпшилася
матеріальна база бібліотечних установ, істотно зріс книжковий
фонд. Центральна районна бібліотека стала школою передового
досвіду по пропаганді сільськогосподарських знань. На базі ЦРБ
в 1979 році проходив республіканський семінар завідуючих
відділами сільськогосподарської літератури.
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К. В. Коваль був ініціатором проведення щорічних Днів
бібліотекаря. Багато років очолював районну профспілкову
організацію працівників культури.
Учасник бойових дій, кавалер орденів «Великої
Вітчизняної війни І ст.», «Слави ІІІ ст.», медалі «За мужність
ІІІ ст.».
Нагороджений значком «За відмінну роботу», Почесними
грамотами, дипломами.
Публікації К. В. Коваля:
Бібліотеки Деражнянщини: минуле і сучасність /
К. В. Коваль, Ю. А. Стецюк, Л. Є. Яковлєва // Вісн.
Деражнянщини. – 2000. – 23 верес., 17 жовт.
Головна тема сьогодення : ювілею назустріч // Прапор
ленінізму. – 1982. – 8 черв. – (Про роботу бібліотек по
пропаганді книги).
До сердець людських: Всесоюзний огляд бібліотек // Рад.
Поділля. – 1967. – 7 квіт.
Література про нього:
Сівач знань і добра // Куцюк В. Над річкою : оповідання,
новели, гуморески. – Деражня, 2009. – С. 79-84.
З історії закладів культури // Кохановський О., Куцюк В.
Деражнянщина древня і вічно юна : ілюстр. іст. нарис. –
Тернопіль, 2008. – С. 60-73. – Про К. В. Коваля – С. 60, 67.
***
Варгатий А. Слово з нагоди ювілею // Вісн.
Деражнянщини. – 2006. – 11 лют.
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Стецюк Юлія Арсентіївна
Директор Деражнянської районної централізованої
бібліотечної системи
(1987 –по даний час)
Народилася 04 серпня 1956 року в
с. Улянове
Теофіпольського
району
Хмельницької області.
У 1978 році закінчила Кам’янецьПодільське культосвітнє училище за
спеціальністю «Бібліотечна справа», у 1984
році – Київський державний інститут
культури ім. О. Корнійчука за спеціальністю
«Бібліотекознавство та бібліографія».
До навчання в училищі, Юлія Арсентіївна працювала
завідуючою бібліотекою у с. Новоіванівка Теофіпольського
району. Після закінчення училища була завідуючою бібліотекою
с. Волоське. У 1979 році переведена на посаду завідуючої
методично-бібліографічним
відділом
Деражнянської
центральної районної бібліотеки. З 1982 року працювала на
комсомольській роботі. У 1985-му – повернулась у районну
бібліотеку на посаду завідуючої відділу читального залу, а
згодом – відділу обслуговування.
У травні 1987 року призначена на посаду директора.
Велику увагу приділяла підвищенню якості бібліотечних
послуг, створенню комфортних умов для користувачів,
впровадженню нових форм і методів роботи з читачами. Так,
з’явились літературно-мистецькі об’єднання, клуби за
інтересами, літературно-музична вітальня, школа правових
знань, які стали осередком просвітницького та культурного
життя відвідувачів бібліотеки. Тут відбуваються презентації
книг місцевих авторів, зустрічі з поетами, письменниками,
семінари-навчання і обмін досвідом для бібліотекарів району і
області.
Велику увагу Юлія Арсентіївна приділяла краєзнавчій
роботі: у світ вийшло 13 книг, знято 3 документальних фільми
про видатних людей Деражнянщини. На базі місцевих
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публічних бібліотек Стецюк Ю. А. ініціювала створення
бібліотек-музеїв, які відображають історію краю, характерну їх
місцевості. Була співорганізатором щорічних Ахматівських та
Прилюківських читань.
Працює над впровадженням сучасних технологій. Спільно
з командою колег отримала перемогу у Міжнародному проєкті
«Бібліоміст», в результаті чого отримано 15 комп’ютерів для
бібліотек ЦБС з наданням вільного доступу до Інтернету.
Співпрацює з органами місцевого самоврядування, які
допомагають осучаснити бібліотеки новими техзасобами та
комп’ютерною технікою. У бібліотеці створено Університет
третього віку.
Стецюк Ю. А. бере активну участь у підготовці
Міжнародних конференцій з нагоди ювілеїв письменника,
публіциста, земляка Дмитра Прилюка (2013, 2018 рр.), брала
участь у Міжнародній науково-просвітній програмі «Білорусь
бібліотечна» (2013 р.). Бібліотека, очолювана нею, неодноразово
здобувала перемогу в обласних конкурсах: на кращу
централізовану бібліотечну систему, методико-бібліографічні
матеріали на допомогу сільським бібліотекам, на кращий
інформаційний куточок, на кращий молодіжний клуб правового
спрямування при публічних бібліотеках.
Юлія Арсентіївна постійно дбає про матеріальнотехнічний стан ЦРБ та ЦБС. Завдяки активній співпраці з
обмінними фондами Національних бібліотек України фонди
бібліотек району постійно поповнюються новими книгами. Вона
є членом Української бібліотечної асоціації, очолює районний
відділ Національної спілки краєзнавців України.
Ю. А. Стецюк нагороджена Почесними грамотами
Міністерства культури України, Хмельницької обласної
державної адміністрації, Хмельницької обласної ради,
управління культури, туризму і курортів Хмельницької
облдержадміністрації, Деражнянської райдержадміністрації,
Деражнянської районної ради, Деражнянської міської ради,
відділу культури і туризму райдержадміністрації, Національної
спілки краєзнавців України, Хмельницького відділення ВГО
УБА.
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Публікації Ю. А. Стецюк:
2003 рік – рік культури в Україні: з досвіду роботи /
Відділ культури, національностей та релігій Деражнян.
райдержадмін., Деражнян. ЦБС; упоряд.: Ю. Стецюк,
Л. Яковлєва, О. Мороз, Т. Сайпель. – Деражня: [б. в.], 2003. –
25 с., фото.
***
«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша
мова» // Соціокомунікативний простір України: історія та
сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 125річчя від дня народж. М. Т. Рильського. Київ, 20-21 лют., 2020 р.
– Київ, 2020. – С. 68-69.
Краєзнавство – один із пріоритетних напрямків роботи
Деражнянської районної централізованої бібліотечної системи //
Деражнянщина: минуле і сучасне : матеріали всеукр. наук.краєзн. конф. – Хмельницький, 2013. – С. 461-464.
Бібліотечні
заклади
Деражнянщини
в
умовах
інформатизації суспільства // Деражнянщина: минуле і сучасне :
матеріали всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 2013. –
С. 458-460.
***
Якою бути новій бібліотеці? // Вісн. Деражнянщини. –
2019. – 26 верес. – С. 3.
Заради читача : 30 верес. – Всеукр. день бібліотек // Вісн.
Деражнянщини. – 2016. – 29 верес.
Інноваційні послуги бібліотек : про майстер-клас, організ.
працівниками Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, на базі
Копачів. сіл. б-ки // Вісн. Деражнянщини. – 2015. – 16 квіт. –
С. 5 : фото.
Головна перевага – доступність для всіх // Вісн.
Деражнянщини. – 2014. – 26 верес.
За досвідом роботи наших сільських бібліотек-музеїв
приїхали аж з Рівного // Вісн. Деражнянщини. – 2011. –
11 листоп. – С. 4.
Література про неї:
З історії закладів культури // Деражнянщина древня і
вічно юна : ілюстр. іст. нарис / О. Кохановський, В. Куцюк. –
Тернопіль, 2008. – С. 60-73. – Про Ю. А. Стецюк – С. 67.
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***
Горбатюк В. Крізь таємниці життя — додому // Поділ.
вісті. – 2013. – 22 січ.
Куцюк В. Краєзнавство об’єднує зусилля // Вісн.
Деражнянщини. – 2020. – 27 лют.
Чиж І. Високої зорі проміння: слово про вчителя // Вісн.
Деражнянщини. – 2019. – 7 листоп.
Делегат комсомолії: фоторепортаж // Прапор ленінізму. –
1979. – 3 листоп. : фото.

Дунаєвецький район
Прокопчук Тамара Костянтинівна
Директор Дунаєвецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1979 – 2013 рр.)
Народилася 15 жовтня 1948 року в
с. Прислуч Шепетівського району.
32 роки очолювала Дунаєвецьку
районну бібліотеку, створила особливий її
образ, про що свідчать нагороди, відгуки
користувачів, оцінка органів місцевого
самоврядування.
У 1970 році з відзнакою закінчила
філологічний факультет та факультет
громадських спеціальностей – бібліотечна справа Кам’янецьПодільського педінституту. 9 років працювала в школі. У 1979
році призначена директором Дунаєвецької централізованої
бібліотечної системи.
Тамара Костянтинівна – подвижник в галузі збереження
української книги, відродження та примноження духовних
скарбів Поділля. Вагомий внесок зробила у розвиток
краєзнавчої та фольклорно-етнографічної роботи. Видала ряд
краєзнавчих праць. Має більше 30 публікацій у збірниках,
періодичних виданнях, є співавтором шести краєзнавчих
видань.
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Постійну увагу приділяла підвищенню соціальної ролі
бібліотек у громадах, поповненню бібліотечних фондів,
зміцненню кадрового складу колективу,
поліпшенню
матеріально-технічної бази бібліотек, їх комп’ютеризації.
Дбала про імідж центральної районної бібліотеки,
постійно удосконалювала форми і методи методичної
діяльності.
Нагороджена знаком Міністерства культури СРСР «За
отличную работу» (1988), знаком Міністерства культури і
туризму «За досягнення в розвитку культури і мистецтва»
(2004), Почесною грамотою Міністерства культури і туризму
України
(2006),
Почесною
грамотою
Хмельницької
облдержадміністрації
(2009);
Почесною
грамотою
Хмельницької обласної ради (2010).
Лауреат Хмельницької обласної премії ім. Тараса
Шевченка за відродження національної культури (1993),
Лауреат Хмельницької обласної премії ім. Мелетія
Смотрицького в галузі бібліотечної роботи (1998). Занесена на
обласну Дошку Пошани «Кращі люди Хмельниччини» (2013).
Публікації Т. К. Прокопчук:
Академік НАН України П. Т. Тронько і Дунаєвеччина (До
90-річчя від дня народження) / Т. К. Прокопчук,
В. С. Прокопчук. – Дунаївці: Дунаєвецька ЦРБ, 2005. – 22 с.: іл.
Ой радуйся, земле: Подільські колядки, щедрівки, гаївки /
упоряд.: В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. – Кам’янецьПодільський: [б. в.], 2001. – 112 с.
Скарби батьківської землі: з досвіду краєзнавчої роботи
Дунаєвецької ЦБС. – Хмельницький, 1994. – 13 с.
Стелися, зелений кучерявцю: Подільські колядки,
щедрівки, гаївки / упоряд.: В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. –
Хмельницький: [б. в.], 1992. – 158 с.
***
Краєзнавство – один із пріоритетних напрямів роботи
бібліотек Дунаєвецького району // Наукові праці Кам’янецьПодільського нац. університету ім. І. Огієнка. – Кам’янецьПодільський, 2010. – С. 537-544.
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Робота бібліотек Дунаєвеччини з популяризації творчості
Мелетія Смотрицького // Дунаєвеччина очима дослідників,
учасників і свідків історичних подій: зб. наук.-краєзн. праць, за
матеріалами Всеукр. наук.-краєзн. конф. «Дунаєвеччина в
контексті історії України», присвяч. 605-й річниці з часу першої
згадки про м. Дунаївці і про 85-річчя утворення Дунаєвец. р-ну.
18 верес. 2008 р. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 4. –
С. 592-601.
Патріарх українського краєзнавства. П. Т. Тронько і
Дунаєвецька районна бібліотека // Дунаєвеччина очима
дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук.кpаєзн. пpаць. За матеpіалами наук.-кpаєзн. конф. «Дунаївцi на
зламi тисячолiть: минуле й сьогодення», пpисвяч. 600-piччю
м. Дунаївцi, 20.09.2003 p. – Кам’янець-Подільський, 2003. –
Вип. 3. – С. 210-215.
З історії міста Дунаївці. Хроніка // Дунаєвеччина очима
дослідників, учасників і свідків історичних подій: матеріали
наук.-краєзн. конф. – Київ; Кам’янець-Подільський; Дунаївці,
2000. – Вип. 2. – С. 88-93.
Участь
бібліотек
Дунаєвецької
централізованої
бібліотечної системи в акції «Бойовий орден та медаль у твоєму
домі» // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків
історичних подій: матеріали наук.-краєзн. конф. – Київ;
Кам’янець-Подільський; Дунаївці, 2000. – Вип. 2. – С. 54-58.
Участь бібліотек Дунаєвеччини в акції «Бойовий орден та
медаль у твоєму домі» // Матеріали Х-ої Подільської історикокраєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 2000. –
С. 80-84.
Їх надихала Дунаєвеччина / Т. К. Прокопчук,
В. С. Прокопчук // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки:
зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф. (23-24 черв.
1999). – Хмельницький, 1999. – С. 443-449.
Розвиток бібліотечної справи на Дунаєвеччині //
Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних
подій: матеріали наук.-краєзн. конф. – Київ, 1997. – С. 179-185.
Польські письменники на Дунаєвеччині / Т. К. Прокопчук,
В. С. Прокопчук // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і
86

свідків історичних подій: матеріали наук.-краєзн. конф. – Київ,
1997. – С. 209-216.
Використання літератури про Поділля козацьке в роботі
бібліотек // Поділля в роки Визвольної війни українського
народу 1648 – 1654 рр.: тези доп. наук.-практ. конф. – Дунаївці,
1992. – С. 23.
З досвіду краєзнавчої роботи Дунєвецької ЦБС //
Хмельницькому – 500: тези наук.-теорет. конф. –
Хмельницький, 1991. – С. 144-146.
Література про неї:
***
Гаврищук А. П. Берегиня духовних скарбів (до 65-річчя
від дня народження Тамари Костянтинівни Прокопчук) //
Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. –
Кам’янець-Подільський, 2013. – Т. 20. – С. 310-318.
Прокопчук Тамара Костянтинівна // Лауреати обласних
премій Хмельниччини: бібліогр. покажч.– Хмельницький, 2004.
– С. 142.
Кульбовський М. Берегиня скарбів подільської землі //
Подільська
шевченкіана:
лауреати
обл.
премії
ім.
Т. Г. Шевченка 1993 – 2000. – Хмельницький, 2001. – С. 17-22.
Михайлова С. Р. Бібліотечні працівники Хмельниччини –
лауреати премії імені М. Смотрицького // Бібліотеки в
інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф.,
присвяч. 100-річчю Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського
(21 верес. 2001 р. м. Хмельницький). – Хмельницький, 2001. –
С. 222-226. – Про Т. К. Прокопчук – С. 224.
***
З ювілеєм директора ЦБС Т. К. Прокопчук // Дунаєвец.
вісн. – 2003. – 11 жовт.
Шевчук Д. Вітаємо лауреата // Дунаєвец. вісн. – 1993. –
4 трав.
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Сидорович Олена Анатоліївна
Директор Дунаєвецької комунальної установи Дунаєвецької
міської ради «Дунаєвецька міська публічно-шкільна
бібліотека»
(з 2013 р. – по даний час)
Народилася 07 лютого 1978 року в
м. Дунаївці.
Закінчила
Кам’янець-Подільський
педагогічний університет за спеціальністю
«Педагогіка і методика середньої освіти.
Історія».
З 2005 року працювала на посаді
спеціаліста сектору контролю апарату
Дунаєвецької районної ради.
У 2013 році перейшла на роботу у бібліотеку. Спочатку
працювала на посаді бібліотекаря 1-4 класів, а з грудня 2013
року очолила комунальну установу Дунаєвецької міської ради
«Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека».
Приділяє увагу професійному розвитку. Підвищувала
кваліфікацію в інституті післядипломної освіти Національної
академії керівних кадрів культури та мистецтв за темою
«Інноваційні зміни в бібліотеці на основі ефективного кадрового
менеджменту».
Працюючи директором, свої зусилля направляє на
розвиток КУ ДМР «Дунаєвецька міська публічно-шкільна
бібліотека». Особливу увагу
приділяє
впровадженню
інноваційних проєктів, які забезпечують доступ до книги та
інформації.
Проведено реорганізацію структури установи. З вересня
2018 року бібліотеки громади успішно функціонують в новому
форматі «публічно-шкільні бібліотеки», які обслуговують як
освітні заклади, так і населення громади.
Приділяє увагу поліпшенню матеріальної бази бібліотеки.
За короткий термін встановлено 25 пластикових вікон,
11 дверей, здійснено ремонт санвузла, замінено труби
водовідведення та теплових мереж, придбано 11 комп’ютерів та
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1
ноутбук,
12
принтерів,
проектор,
фотоапарат,
звукопідсилювальну апаратуру, офісні меблі тощо. Щорічно
проводиться поточний ремонт будівлі бібліотеки.
Підвищується якість бібліотечного обслуговування
населення. У бібліотеці працюють об’єднання за інтересами,
регулярно проходять культурно-мистецькі заходи. Бібліотека
бере участь у обласних та проводить власні конкурси.
Член Хмельницького обласного відділення ВГО
Українська бібліотечна асоціація.
Має грамоти й подяки від Ради Міжнародних досліджень
та обмінів, виконкому Дунаєвецької міської ради, Державного
архіву Хмельницької області, Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки, від установ та організаційпартнерів.

Ізяславський район
Власюк Григорій Якимович
Директор Ізяславської районної централізованої
бібліотечної системи
(1969 – 1985 рр.)
Народився 4 серпня 1923 року в
с. Васьківці Ізяславського району.
Після
закінчення
Харківського
інституту культури працював завідуючим
сільською бібліотекою с. Васьківці. У серпні
1969 року призначений на посаду директора
Ізяславської
Центральної
районної
бібліотеки, на якій пропрацював по листопад
1985 року.
За досягнуті успіхи в роботі районній бібліотеці в
листопаді 1973 року присвоєно звання «Бібліотека відмінної
роботи».
З 1971 по 1978 роки за сумісництвом виконував обов’язки
зав. відділом культури. За високі показники в роботі, за
досягнуті успіхи в оглядах конкурсах Ізяславська районна
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бібліотека неодноразово відзначалась перехідними червоними
вимпелами, грамотами Всесоюзного і Республіканського
оргкомітетів. У 1976 році центральна районна бібліотека за
успішне виконання соціалістичних зобов’язань занесена в Книгу
пошани обласного управління культури.
Про Григорія Якимовича можна писати цілу книгу,
настільки наповнене його життя незвичними ситуаціями і
незабутніми епізодами. Він був вихователем українського
співака Василя Зінкевича і вперше вивів його на сцену, дав йому
путівку в життя.
За роки трудової діяльності Г. Я. Власюк нагороджений
двадцятьма почесними грамотами, в тому числі чотирма
грамотами Міністерства культури УРСР. В 70-х роках був
занесений на обласну дошки пошани. Учасник Другої світової
війни, партизан з’єднання імені Михайлова. За бойові дії
нагороджений урядовими нагородами.
Кириченко Василь Іванович
Директор Ізяславської районної централізованої
бібліотечної системи
(1985 – 1988 рр.)
Народився в м. Пирятин Полтавської
області.
У 1981 році закінчив Київський
державний інститут культури і отримав
спеціальність бібліотекар-бібліограф вищої
кваліфікації.
З травня 1971 року працював
методистом Ізяславської районної бібліотеки
для дорослих. У грудні 1985 р. призначений
директором Ізяславської ЦБС. На цій посаді працював до
жовтня 1988 р. Приділяв багато уваги розвитку бібліотек
Ізяславщини, особливо формуванню єдиного фонду, розвитку
методичної діяльності. Працював над узагальненням кращого
досвіду бібліотек Ізяславщини, впроваджував нові ідеї бібліотек
області у діяльність своєї бібліотеки. Звільнений з посади у
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зв’язку з виходом на пенсію.
Василь Іванович нагороджувався грамотами обласного
управління культури, обласного управління профспілок
працівників культури.
Поліщук Ніна Юхимівна
Директор Ізяславської центральної районної
централізованої бібліотечної системи
(1988 – 2015 рр.)
Народилася 11 березня 1951 року в
с. Лютарка Ізяславського району.
Освіта вища. У 1974 році заочно
закінчила Київський державний інститут
культури за спеціальністю бібліотекарбібліограф.
Розпочала трудовий шлях у липні 1968
року бібліотекарем Лютарської сільської
бібліотеки. З 1988 р. – директор Ізяславської
центральної районної ЦБС.
Значну увагу приділяла комп’ютеризації бібліотек району.
Переможець проєкту «Бібліоміст», завдяки його реалізації в
4 бібліотечних закладах району – ЦРБ, Радошівській,
Клубівській, Плужненській бібліотеках – з’явилися 15 сучасних
комплектів комп’ютерної техніки, ліцензійного програмного
забезпечення.
За роки її роботи на цій посаді бібліотека перетворилась
на сучасний краєзнавчий, просвітницький та культурно-масовий
центр. Вона знала всі бібліотеки району, вивчала і
популяризувала їх досвід. Завжди брала участь у обговоренні
проблемних питань бібліотек області на семінарах та
конференціях.
Щира у спілкуванні, молода душею, грамотний фахівець,
мудрий керівник, творча натура, керівник і організатор клубу за
інтересами
«Надвечір’я».
Була
активною
учасницею
фольклорного ансамблю української пісні «Терниця» при
районному Будинку культури.
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У 1998 році її портрет занесено на районну Дошку пошани
«Кращі люди Ізяславщини».
Публікації Н. Ю. Поліщук:
Бібліотеки навчають комп’ютерної грамотності // Зоря
Надгориння. – 2013. – 28 лют.
Бібліотека радо зустрічає шанувальників книги // Зоря
Надгориння. – 2007. – 1 берез.
Бібліотеки-музеї: вимога сьогодення // Зоря Надгориння. –
2009. – 5 листоп.
Поліщук Н. З новими книгами – до нових знань // Зоря
Надгориння. – 2009. – 22 жовт.
Сучасна бібліотека – вікно у широкий світ // Зоря
Надгориння. – 2009. – 1 жовт.
Дмитрук Богдан Павлович
Директор Ізяславської центральної районної
централізованої бібліотечної системи
(2015 – 2016 рр.)
Народився 22 вересня 1985 року в
смт Чернелиця Івано-Франківської області.
Освіта вища. У 2008 році закінчив
Чернівецький національний університет
імені
Юрія
Федьковича,
спеціаліст
міжнародних відносин, перекладач.
У травні 2015 року призначений на
посаду директора Ізяславської центральної
районної бібліотек. За рік роботи у
бібліотеці він багато зробив для покращення її іміджу.
Вже у 2015 році взяв участь в обласному конкурсі на
кращий сайт бібліотеки і на семінарі директорів центральних
бібліотек нагороджений дипломом Хмельницької ОУНБ як
керівник, що організував роботу сайту бібліотеки в
найкоротший термін. В наступному році сайт Ізяславської ЦРБ
був відзначений на Всеукраїнському конкурсі бібліотечних
інтернет-сайтів.
Активний учасник Молодіжної секції Української
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бібліотечної асоціації. Керівник Всеукраїнського проєкту
«Display – кросинг» МС УБА у 2016 р. під назвою «Книжковий
Біг-Бен».
Учасник ІІІ Зимової школи молодих бібліотекарів УБА
(с. Ізки, Закарпатської обл.).
Переможець фотоконкурсу «Я – молодий, сучасний
бібліотекар», конкурсу відеопоезії «Літературні читання».
Нагороджений призом від Goethe-Institut в Україні.
Кальніцька Ірина Євгенівна
Директор Ізяславської центральної районної
централізованої бібліотечної системи
(з 2016 р. – по даний час)
Народилася 17 листопада 1992 року в
с. Тишевичі
Ізяславського
району
Хмельницької області.
У 2015 році завершила навчання у
Національній академії керівних кадрів
культури
і
мистецтв,
за
фахом
документознавець кадрових та юридичних
структур.
В Ізяславській центральній районній
бібліотеці працювала з вересня 2010 року. Спочатку на посаді
оператора електро-обчислювальних машин, а з серпня 2011 року
переведена на посаду бібліографа. У 2016 році – призначена на
посаду директора комунального закладу «Ізяславська
центральна районна бібліотека».
Кальніцька І. Є. запровадила нові проєкти популяризації
читання, культурологічні проєкти «Це моя Україна», «Чудеса
України».
Бібліотека стала офіційним хабом цифрової освіти для
жителів громади.
Член Хмельницького обласного відділення ВГО
Українська бібліотечна асоціація. Учасниця Х Львівського
міжнародного бібліотечного форуму.
У червні 2019 року нагороджена дипломом Хмельницької
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ОУНБ за перемогу в номінації «Кращий фотограф» на Літній
школі
бібліотечного
менеджера
«Стратегія
розвитку
центральних бібліотек в умовах інформаційного суспільства».

Кам’янець-Подільський район
Веретянова (Троняк) Ірина Володимирівна
Директор Кам’янець-Подільської центральної районної
централізованої бібліотечної системи
(1976 – 1997 рр.)
Народилася 22 березня 1936 року в
м. Кам’янець-Подільський
Хмельницької
області.
У 1963 р. закінчила Харківський
державний
бібліотечний
інститут
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство»
та
здобула
кваліфікацію
бібліотекарябібліографа вищої кваліфікації.
Ірина Володимирівна пройшла всі
щаблі кар’єрного зростання. Розпочала свою
професійну діяльність в січні 1957 року на
посаді бібліотекаря с. Кульчиївці Кам’янець-Подільського
району, з жовтня 1961 – завідуюча бібліотекою с. Жовтневе. У
1965 р. переведена на посаду методиста центральної районної
бібліотеки для дорослих, а у 1966 році призначена директором
Кам’янець-Подільської районної централізованої бібліотечної
системи, яка нараховувала 95 сільських філіалів і була
найбільшою в області.
Ірина Володимирівна докладала чимало зусиль аби
очолювані нею бібліотеки були провідними інформаційними та
культурно-просвітницькими закладами не тільки у районі, а й
області.
Започаткувала проведення звітів перед населенням,
створення бібліотек-музеїв, фольклорних світлиць. Була
ініціатором програми «Кадри», спонукаючи бібліотечну
спільноту до вдосконалення своєї фахової майстерності.
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Надихала молодих працівників на пошук і втілення
оригінальних інноваційних починань. Вона була взірцем високої
моральності, чесності і щирих, доброзичливих стосунків.
Нагороджена медаллю «За доблестный Труд» (1970),
значком Міністерства культури СРСР «За відмінну роботу»,
неодноразово нагороджувалась грамотами обласного управління
культури, райдержадміністрації, райвідділу культури. У 1995 р.
вона стала лауреатом обласної премії ім. Т. Шевченка.
Публікації І. В. Веретянової:
Серце, віддане людям: (П. А. Фараонов) // Духовні витоки
Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф., м. Кам’янець-Подільський, 9-11 верес. 1994 р. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 140-142.
Література про неї:
Троняк Ірина Володимрівна // Кетяг сліпучого квіту : до
75-річчя
заснування
Кам’янець-Подільського
училища
культури. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 50-52.
Троняк Ірина Володимирівна // Лауреати обласних
премій Хмельниччини: біобібліогр. покажч. – Хмельницький,
2004. – С. 147-148.
Тимчук Г. Жити і працювати для людей – це щастя //
Бібліотеки в інформаційному суспільстві : матеріали наук.практ. конф., присвяч. 100-річчю Хмельниц. ОУНБ ім.
М. Островського (21 верес. 2001 р. м. Хмельницький). –
Хмельницький, 2001. – С. 233-236.
Троняк Ірина Володимирівна: колишній директор
Кам’янець-Подільської РЦБС, лауреат обласної премії
ім. Т. Шевченка // Випускники коледжу : тека інформ.
матеріалів. – Кам’янець-Подільський, 2010.
***
Дорогою до храму книги // Край Кам’янецький. – 1996. –
23 берез.
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Хівріч Валентина Петрівна
Директор Кам’янець-Подільської районної
централізованої бібліотечної системи
(1997 – 2001 рр.)
Народилася 26 червня 1948 року в
м. Кам’янець-Подільський
Хмельницької
області.
У 1974 році закінчила Кам’янецьПодільський педагогічний інститут за
спеціальністю «Вчитель середньої школи та
педагогічних
училищ»,
отримала
кваліфікацію вчителя музики та співів.
На посаду директора Кам’янецьПодільської РЦБС була призначена у 1997 році.
Валентина Петрівна напрями роботи бібліотечної галузі
бачила в зміцненні бібліотек та їх позицій у громаді, формуванні
гуманістичної місії бібліотек, трансформуванні їх в
культурологічні простори, в осередки вільного спілкування,
популяризації інформаційних ресурсів для пізнання, навчання,
дозвілля.
Федорчук Надія Вікторівна
Директор Кам’янець-Подільської районної
централізованої бібліотечної системи
(2001 – 2014 рр.)
Народилася 19 листопада 1953 року в
с. Мілівці Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області.
В 1975 році закінчила Кам’янецьПодільський педагогічний інститут ім.
В. П. Затонського
за
спеціальністю
«Російська мова та література» та отримала
кваліфікацію вчителя російської мови та
літератури.
Працювала у районній бібліотеці завідуючою методичним
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відділом. Вона знала всі бібліотеки району, вивчала і
популяризувала їх досвід.
У 2001 році призначена на посаду директора Кам’янецьПодільської центральної районної бібліотеки.
Завдяки ініціативності, наполегливості Надії Вікторівни,
колектив ЦБС працював над поліпшенням якості бібліотечноінформаційного обслуговування, зростанням рівня проведення
просвітницьких та методичних заходів, поглибленням співпраці
з багатьма організаціями. Багато уваги приділяла методичному
забезпеченню бібліотек району. Проводила огляди-конкурси
«Кращий за професією», різні конкурси тематичного
спрямування.
За ініціативою Надії Вікторівни у 2015 р. ЦБС стала
учасником програми «Бібліоміст», завдяки чому активно
розпочалась комп’ютеризація бібліотек. У 2016 р. Кам’янецьПодільська ЦРБ стала однією з бібліотек переможниць конкурсу
за проєктом УБА «Все про Європу : читай, слухай, дізнавайся» в
пунктах європейської інформації.
Фахівець із досвідом, вона завжди знаходила нові
методичні прийоми організації бібліотечних процесів, в тому
числі виховання культури читання, багато творчого натхнення
та зусиль доклала для організації написання історії сільських
бібліотек. За роки її роботи на цій посаді бібліотеки району
стали центрами бібліотечного краєзнавства.
Багато років була незмінним головою профспілки
працівників культури Кам’янець-Подільського району.
Публікації Н. В. Федорчук:
Справжній любитель книги (Н. П. Мамалига) // Духовні
витоки Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.практ. конф., 9-11 верес. 1994 р., м. Кам’янець-Подільський. –
Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 206-209.
Література про неї:
Кушнір Д. Жити так, щоб ні про що не пошкодувати //
Край Кам’янецький. – 2013. – 22 листоп.
Дубінська Н. Її «легка робота» // Край Кам’янецький. –
2008. – 21 листоп.
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Папроцька Марина Анатоліївна
Директор Кам’янець-Подільської районної
централізованої бібліотечної системи
(2014 – 2015 рр.)
Народилася 15 листопада 1982 року в
м. Кам’янець-Подільський
Хмельницької
області.
У 2006 р. закінчила Подільський
державний аграрно-технічний університет і
отримала
повну
вищу
освіту
за
спеціальністю «Облік і аудит» та здобула
кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.
На посаді директора Кам’янецьПодільської РЦБС працювала з 16.09.2014 р. по 15.04.2015 р.
За час діяльності Марини Анатоліївни відбувалось
оновлення дизайну, наочного оформлення бібліотек, зонування,
обмін успішними практиками. Вона розуміла, що саме
інноваційний шлях розвитку, оновлення діяльності бібліотек
мають забезпечити виконання соціальних завдань, які покладає
суспільство на бібліотеки.
В цей час книгозбірні організовують роботу в
патріотичному та еностилі.
Лук’янчук Оксана Євгеніївна
Директор Кам’янець-Подільської централізованої
бібліотечної системи
(2017 – 2020 рр.)
Народилася 6 квітня 1972 року в
смт Стара Ушиця Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області.
У 1993 році закінчила СанктПетербурзький державний інститут культури
за спеціальністю «Бібліотекознавство і
бібліографія» і отримала кваліфікацію
бібліотекаря-бібліографа.
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З 2007 р. по 2017 р. працювала методистом І категорії
Кам’янець-Подільської РЦБС, певний час виконувала обов’язки
директора. У 2017 р. призначена на посаду директора
Кам’янець-Подільської РЦБС.
Оксана Євгеніївна швидко опанувала нелегку посаду
директора, навчилась ефективно та продуктивно взаємодіяти з
колективом, зуміла сформувати з нього дієву команду. Вона є
ініціатором впровадження креативних індустрій, енергійно та
наполегливо працювала над створенням та наповненням
бібліотечного сайту, одна із перших опанувала основи
комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів,
керувала школою комп’ютерної грамотності. Вміло визначає
напрями функціонування всіх підрозділів бібліотеки, вміє
ухвалювати ключові рішення щодо стратегії їх розвитку, гідно
представляти інтереси закладу та колективу.
Неодноразово нагороджувалась грамотами управління
культури, туризму і курортів Хмельницької ОДА «За вагомий
внесок у розвиток бібліотечної справи, популяризацію мови та
літератури, видання змістовних інформаційно-бібліографічних
видань» (2012); грамотою Кам’янець-Подільської районної ради
за сумлінну і плідну працю (2018, 2019).
Публікації О. Є. Лук’янчук:
Ворожіння на Андрія // Поділ. вісті. – 2018. – 20 груд. –
С. 10.
Живим пам’ятати // Поділ. вісті. – 2018. – 29 листоп. –
С. 10.
Без рідної мови немає народу // Подолянин. – 2018. –
2 берез. – С. 2.
Нехай не згасне пам’яті свіча: (до 80-х роковин
Голодомору) // Край Кам’янецький. – 2013. – 6 груд.
Злет душі людської // Край Кам’янецький. – 2007. –
27 груд.
Література про неї:
Лічкевич Ю. Доносимо слово разом // Край
Кам’янецький. – 2020. – 28 лют. – С. 2.
Клімова О. Мелодія ліній // Подолянин. – 2019. – 12 квіт.
– С. 9.
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Клімова О. Незборена пам’ять // Край Кам’янецький. –
2018. – 30 листоп. – С. 4.
Маслова Л. Дітям – надію, віру та любов // Край
Кам’янецький. – 2018. – 5 жовт. – С. 5.
Воронюк Ю. Діти мають право на щастя // Слово
Просвіти. – 2018. – 4-10 жовт. – С. 8.
Клімова О. На гостину – до Кам’янеччини // Поділ. вісті.
– 2018. – 9 серп. – С. 3.

Красилівський район
Сіренко Ліна Феодосіївна
Директор Красилівської районної централізованої
бібліотечної системи
(1963 – 1995 рр.)
Народилася 15 лютого 1937 року в
селищі Стара Ушиця Хмельницької області.
Свою трудову діяльність розпочала з
посади
бібліотекаря
Староушицької
середньої школи.
У 1959 році вступила в Харківський
державний
інститут
культури
на
експериментальний курс, який давав
можливість після закінчення четвертого
курсу отримувати направлення на річне стажування з
одночасним призначенням на посаду. У 1963 році Ліна
Феодосіївна направляється на стажування в місто Красилів з
призначенням на посаду завідувачки Красилівської районної
бібліотеки для дорослих. На той час районна бібліотека
знаходилась в тісному, невеличкому приміщенні в 3-х кімнатах
одноповерхового будиночка. У бібліотеці працювало всього
7 працівників. Перевіряти, контролювати та надавати допомогу
потрібно було і сільським бібліотекарям.
Весною 1964 року, здавши державні екзамени, стає
дипломованим спеціалістом – бібліотекарем-бібліографом
вищої категорії.
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1964 рік був одним із важливих в поліпшенні умов праці
районної бібліотеки. На цей час припадає добудова приміщення
бібліотеки, в результаті чого в квітні 1966 року районні
бібліотеки для дорослих і дітей займають перший поверх
добротного будинку в центрі міста.
Під керівництвом Ліни Феодосіївни склався працелюбний,
дружний колектив.
В квітні 1977 року створено централізовану бібліотечну
систему (ЦБС). Центром її стає Красилівська центральна
районна бібліотека (ЦРБ). Директором було призначено Ліну
Феодосіївну Сіренко.
З цього часу розширюється структура Центральної
бібліотеки – створюються нові функціональні відділи:
комплектування, організації та збереження книжкових фондів,
відділ нестаціонарного обслуговування, збільшується штат
бібліотеки до 22 одиниць творчих працівників. В структуру
Центральної бібліотеки увійшла районна дитяча бібліотека.
Ліна Феодосіївна завжди була переповнена новими ідеями
та творчими задумами, прагнула зробити бібліотеки такими,
щоб кожен відвідувач відчував себе як в рідній домівці. Вивчала
і впроваджувала передовий досвід бібліотечної роботи,
турбувалась про покращення матеріально-технічної бази
Центральної районної бібліотеки та сільських і міських
бібліотек. Свою теплоту і знання вклала в організацію і
діяльність клубів та об’єднань за інтересами, створених в 80-х
роках – «Пам’ять», «Гроно», «Надія», «Діалог», «Відродження».
Великий внесок зробила Ліна Сіренко у відновлення імені
поета-воїна Володимира Булаєнка. Разом з працівниками
Красилівської центральної районної бібліотеки була проведена
велика робота по вивченню творчості поета-земляка. Щороку з
ініціативи Хмельницької обласної організації Національної
спілки письменників України та працівників Красилівської
районної бібліотеки на батьківщині поета в с. Сорокодуби
проходять Булаєнківські читання.
Завдяки наполегливості Л. Сіренко з 1991 року районна
бібліотека для дорослих та дітей займає великий двоповерховий
будинок, в якому знаходиться і дотепер.
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За творчу, сумлінну працю нагороджена значком
«Відмінник культосвітньої роботи», медаллю «За доблесну
працю», грамотами, похвальними листами, занесена в Книгу
Пошани райвідділу культури.
Публікації Л. Сіренко:
Бібліотека – центр документальної пам’яті рідного краю //
Красилів. вісн. – 1994. – 26 листоп.
Ставлення до бібліотеки – рівень культури суспільства //
Красилів. вісн. – 1993. – 23 жовт.
Найкраща нагорода – шана і повага читачів // Красилів.
вісн. – 1992. – 14 жовт.
Перебудова торкнулась і бібліотек // Красилів. вісн. –
1990. – 24 квіт.
Змістовна, цілеспрямована : [про роботу культосвіт.
закладів р-ну] // Зоря комунізму. – 1980. – 1 листоп.
Література про неї:
Гжимайло Ю. Вірність покликанню // Не хлібом
єдиним… – Хмельницький, 2004. – С. 76-77.
***
Ярощук Л. Життя, віддане улюбленій справі // Красилів.
вісн. – 2002. – 12 жовт.
Гладенюк Н. За велінням серця // Красилів. вісн. – 1995. –
26 серп.
Маковська Валентина Володимирівна
Директор Красилівської районної централізованої
бібліотечної системи
(1995 – 2003 рр.)
Народилася 21 вересня 1964 року в
с. Плужне
Ізяславського
району
Хмельницької області.
Спеціальність бібліотекаря середньої
кваліфікації
здобула
в
Кам’янецьПодільському
культурно-освітньому
училищі, яке закінчила у 1982 році, а у 1988
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році закінчила Київський інститут культури за спеціальністю
«Бібліотекар-бібліограф».
Після закінчення училища розпочала роботу у
Хмельницькій центральній районній бібліотеці. Там отримала
перший професійний досвід та з 1982 по 1987 рік пройшла шлях
від бібліотекаря до методиста. В тому ж році по переводу була
прийнята на посаду заступника директора по загальних
питаннях Красилівської центральної районної бібліотеки. З 1989
по 1992 рік працювала на посаді провідного бібліотекаря відділу
обслуговування центральної бібліотеки № 94 ім. М. Горького
м. Москви.
З вересня 1995 року по листопад 2003 була директором
Красилівської централізованої бібліотечної системи. У
керованій нею установі завдяки активній кадровій політиці
відбуваються процеси активізації соціокультурної діяльності.
Комунікабельна, відкрита до спілкування вона трансформувала
районну бібліотеку в культурний осередок, де проходили
виставки місцевих художників, майстрів декоративноужиткового мистецтва, літературні вечори, презентації, зустрічі
з цікавими особистостями, творчою молоддю, зібрання
культурно-мистецьких об’єднань. Під її керівництвом
організовані і активно діяли читацькі об’єднання: духовний клуб
«Відродження», підліткова поетична студія «Джерело», дівичклуб «Афродіта», клуб ділових жінок «Лідер». Вперше було
створено міні-школу «Репетитор» для дітей та молоді, яка
вивчала іноземні мови, активізувалася робота клубу «Ветеран».
Залучила до співпраці громадські організації і об’єднання
молоді, людей поважного віку, налагодила партнерські стосунки
з освітніми, медичними закладами, правоохоронними органами,
органами юстиції, податковою інспекцією, що привело до
відкриття в установі першого в області консультаційного пункту
податкової інспекції, щомісячних зустрічей представників
прокуратури, лікарів з молоддю.
Бібліотека спільно з управлінням освіти започаткувала
перші практично-краєзнавчі конференції, підготувала та видала
біобібліографічний покажчик «Видатні люди Красилівщини».
Під керівництвом Валентини Володимирівни бібліотеки
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району широко почали залучати до фінансування своїх закладів
кошти, отримані від надання платних послуг і впродовж усіх
років були лідерами серед бібліотек області по надходженню
додаткових коштів.
На базі бібліотек району неодноразово проводилися
обласні семінари директорів ЦБС, заступників директорів по
роботі з дітьми, завідуючих методично-бібліографічними
відділами центральних районних бібліотек.
Бібліотека під керівництвом Маковської В. В. успішно
брала участі у перших грантових конкурсах, зокрема у конкурсі
на участь у науковому семінарі «Сьогодні-завтра-післязавтра:
бібліотечний менеджмент у Німеччині, Україні, Росії та
Республіці Біларусь» і конкурсі на участь у десятій ювілейній
Міжнародній конференції «Крим – 2003» та виступала на
спеціалізованих секціях з доповідями.
З 2004 року В. В. Маковська працює заступником
директора з наукової роботи та інформатизації Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки.
Нагороджувалась Почесною грамотою Міністерства
культури України, Подяками Хмельницької обласної ради та
обласної державної адміністрації, грамотами обласного
управління культури Хмельницької ОДА. Має Почесну відзнаку
ВГО Українська бібліотечна асоціація «За відданість
бібліотечній справі».
Публікації В. В. Маковської:
Бібліотека: муніципальна і краєзнавча інформація //
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые
технологии и новые формы сотрудничества. Тема 2003 года:
Библиотека и доступность информации в современном мире:
электронные ресурсы науке, культуре и образованию: труды
конф. / Десятая юбилейная Междунар. конф. «Крым 2003»,
Судак. 7-15 июня. – Москва, 2003. – Т. 3. – С. 411-413.
Молодіжні клуби в бібліотеці: ефективність перевірена
часом // Чверть століття в світі юності і книги: матеріали наук.практ. конф., присвяч. 25-річчю обл. б-ки для юнацтва, 1-2 жовт.
2002 р. – Хмельницький, 2002. – С. 41-45.
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***
Учасником конференції «Крим – 2003» стала і наша
землячка / з дир. Красилів. ЦБС інтерв’ю провела Л. Довшкова
// Красилів. вісн. – 2003. – 12 лип.
Зустріч з митцем в районній бібліотеці: [з Н. Косарєвою] //
Красилів. вісн. – 2000. – 4 берез.
Прийнятий
до
Спілки
письменників
України
[М. Коломієць] // Красилів. вісн. – 1998. – 9 груд.
Працювати по-новому : [про Красилівську ЦБС] //
Красилів. вісн. – 1996. – 8 черв.
Кондратюк Олена Миколаївна
Директор Красилівської районної централізованої
бібліотечної системи
(2003 – 2017 рр.)
З 2018 року – директор Центральної бібліотеки
Красилівської міської ради
Народилася 8 квітня 1964 року в
с. Терешки
Красилівського
району
Хмельницької області.
У 1985 році закінчила Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Корнійчука і отримала спеціальність
бібліотекаря-бібліографа.
Трудову діяльність розпочала у 1985
році
бібліотекарем
читального
залу
Красилівської
центральної
районної
бібліотеки. В 1999 році призначена завідуючою відділом
обслуговування Центральної районної бібліотеки, а з листопада
2003 року – директор Красилівської центральної районної
бібліотеки (з січня 2018 року – Центральної бібліотеки
Красилівської міської ради).
Під керівництвом Олени Миколаївни здійснено
комп’ютеризацію
бібліотечно-бібліографічних
процесів,
створено власні електронні ресурси. У бібліотеці діє Інтернетцентр, відкрито власну веб-сторінку. Центральна бібліотека
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реалізувала проєкти, спрямовані на запровадження нових
технологій та сучасних послуг для користувачів, надавала
методичну підтримку бібліотек району в реалізації багатьох
проєктів: за програмою «Бібліоміст» (2010); Міжнародного
фонду «Відродження» (2011); Docudays UA (2015); «Все про
Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської
інформації в бібліотеках» (2016), проєктів Красилівської міської
ради «Бюджет участі громади» (2019).
Завдяки ініціативності Олени Миколаївни зроблено
капітальний
ремонт
даху,
опалення,
встановлено
металопластикові вікна, відремонтовано фасад будівлі
бібліотеки.
Олені Миколаївні притаманні бездоганне знання справи,
висока професійна освіченість та культура.
За успіхи в роботі неодноразово нагороджувалася
грамотами районної ради і держадміністрації, районного відділу
культури.
Публікації О. М. Кондратюк:
Із досвіду роботи // Влада. Бібліотека. Населення: (за
підсумками обл. огляду-конкурсу). – Хмельницький, 2009. –
Вип. 6. – С. 11-14.
***
Ярмарок бібліотечних ідей : [про захід бібліотек Красилів.
р-ну до 24-ї річниці незалежності України] // Красилів. вісн. –
2015. – 28 серп. – С. 2.
Бібліотека – сучасний громадський центр // Красилів. вісн.
– 2011. – 23 верес.
Його ім’я не меркне у віках : [про поета-воїна
В. Булаєнка] // Красилів. вісн. – 2006. – 10 черв.
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Летичівський район
Андрощук Франя Антонівна
Директор Летичівської районної централізованої
бібліотечної системи
(1978 – 2005 рр.)
Народилася 8 квітня 1949 року в
с. Майдан-Вербецький
Летичівського
району Хмельницької області.
В 1974 році закінчила навчання в
Київському Державному інституті культури
ім. О. С. Корнійчука, здобувши фах
бібліотекаря-бібліографа.
Трудову діяльність розпочала в січні
1969 року на посаді бібліотекаря МайданВербецької сільської бібліотеки. Згодом, у 1973 році, була
переведена в Летичівську районну бібліотеку для дорослих, де
працювала методистом. У 1975 році призначена завідуючою
Летичівської районної бібліотеки для дітей, а у 1978 році –
директором Летичівської районної бібліотеки (ЦБС), яку
очолювала до червня 2005 року. У червні 2010 року Франя
Антонівна вийшла на заслужений відпочинок.
За роки керівництва централізованою бібліотечною
системою посилився імідж бібліотек як інформаційних центрів.
Значно поліпшилась матеріально-технічна база бібліотек,
збільшився книжковий фонд, площа центральної бібліотеки,
придбано бібліобус, що забезпечило бібліотечне обслуговування
користувачів віддалених населених пунктів. Центральна
бібліотека підтримувала творчу співпрацю з бібліотекою
Болгарського міста Алфатар. Бібліотеки району беруть активну
участь у Всеукраїнських та обласних оглядах-конкурсах,
пошукових експедиціях, створено кутки регіональної
інформації.
Неодноразово, за вагомий внесок у розвиток бібліотек
району, Ф. Андрощук нагороджувалася грамотами та подяками,
в тому числі Почесною Грамотою Міністерства культури і
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мистецтв України. У 1998 році Франі Антонівні присвоєно
Хмельницьку обласну премію в галузі культурно-освітньої
роботи імені Павла Фараонова.
Публікації Ф. А. Андрощук:
Бібліотеки Летичівщини // Духовні витоки Поділля: творці
історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 верес.
1994 р. м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1994. –
Ч. 1. – С. 228-231.
***
Вдячні за небайдужість // Летичів. газ. – 2008. – 26 верес.
Збережемо історію та пам’ять про людей // Летичів. газ. –
2008. – 22 серп.
Працюємо для читачів і сподіваємось на краще // Летичів.
газ. – 2001. – 29 верес. – С. 3.
Читачі пишуть до газети // Свобода. – 2001. – 4 трав. –
С. 3.
Бібліотека чекає на книжки // Свобода. – 2000. – 20 жовт.
– (Хоч лист і приватний).
Ту мудрість, що книга несе, передаємо людям // Летичів.
газ. – 2000. – 30 верес.
Осередок культури і духовності // Летичів. газ. – 1999. –
30 верес.
В гостях у меблевиків // Колгосп. правда. – 1986. –
16 серп. – С. 4.
До читача // Колгосп. правда. – 1986. – 13 берез. – С. 4.
Література про неї:
Андрощук Франя Антонівна // Лауреати обласних премій
Хмельниччини: бібліогр. покажч. – Хмельницький, 2004. –
С. 165-166.
Летичівщина: сторінки минулого і сьогодення //
Слободянюк П. Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини:
нариси історії місцевих громад Летичівського району /
П. Я. Слободянюк, Г. О. Дорош. – Хмельницький, 2003. – С. 7480. – Про Ф. А. Андрощук – С. 77.
***
Собченко Г. Книга – її доля // Летичів. газ. – 2004. –
10 квіт.
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Ксенченко К. «Дід про хліб, а баба про фіалки» //
Летичів. газ. – 2003. – 1 лют.
Собченко Г. Вітаємо з нагородою! // Летичів. газ. – 1998.
– 23 трав.
Дмитрієва Лідія Миколаївна
Директор Летичівської районної централізованої
бібліотечної системи
(2005 – 2012 рр.)
Народилася 24 вересня 1969 року в
смт Летичів Хмельницької області.
Навчалася
Лідія
Миколаївна
у
Київському Державному інституті культури
ім. О. Є. Корнійчука, який закінчила у 2005
році,
здобувши
фах
бібліотекарябібліографа.
Трудову діяльність розпочала у 1988
році в Летичівській центральній районній
бібліотеці. Працювала на посаді бібліографа, методиста, а з
2005 р. – директором Летичівської централізованої бібліотечної
системи.
Перебуваючи на посаді директора, підтримувала
попередні традиції та напрацювання. Бібліотеки знаходять своє
місце у громадсько-політичному та соціальному житті району.
Бібліотеки району беруть участь у Всеукраїнських, обласних та
районних оглядах-конкурсах. Значна увага приділяється
підвищенню фахового рівня працівників бібліотек району.
Вперше проведено краєзнавчу пошукову експедицію «Голод 33
– землі моєї біль».
Публікації Л. І. Дмитрієвої:
Вклоняємось Вам, книжкова Берегине // Летичів. газ. –
2012. – 10 серп. – С. 4.
«Хочу, щоб мрія моя здійснилася» // Летичів. газ. – 2012. –
13 лип. – С. 2.
Мрія стане реальністю // Летичів. газ. – 2011. – 18 берез. –
С. 6.
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«Економічний розвиток села – вимога часу» // Летичів.
газ. – 2010. – 10 груд. – С. 2.
Найбільшою цінністю є читачі // Летичів. газ. – 2009. –
25 верес. – С. 2.
Книжкова берегиня // Летичів. газ. – 2009. – 10 квіт. – С. 4.
Про нас подбали за кордоном // Провінція. – 2007. –
8 листоп. – С. 5.
Вітаємо з ювілеєм // Провінція. – 2007. – 9 серп. – С. 7.
Бібліотекам, закладам на селі жити і процвітати //
Провінція. – 2007. – 22 берез. – С. 4.
Бібліотеки – скарбниці мудрості людської // Летичів. газ. –
2005. – 1 жовт. – С. 4.
Підсумки огляду-конкурсу // Летичів. газ. – 2005. – 6 серп.
– С. 3.
Дмухівська Ольга Іванівна
Директор Летичівської районної централізованої
бібліотечної системи
(2012 – 2015 рр.)
З 2016 року – директор Летичівської публічної бібліотеки
Летичівської селищної ради
Народилася 16 січня 1982 року в
с. Лісо-Березівка
Летичівського району
Хмельницької області.
У 2005 році закінчила Вінницький
державний педагогічний університет ім.
М. Коцюбинського. У 2014 році отримала
фахову освіту у Кам’янець-Подільському
коледжі культури і мистецтв.
У 2012 році призначена на посаду
директора Летичівської районної бібліотеки.
Ольга Іванівна – креативний керівник. Запровадила в
практику бібліотек інноваційні форми роботи та нові бібліотечні
послуги. Вирішила основні питання щодо комп’ютеризації,
зберегла мережу та оновила матеріальну базу бібліотек. Зуміла
організовувати роботу колективу бібліотечних працівників в
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нових умовах.
У зв’язку з децентралізацією, у 2016 році частина
бібліотек залишилася у Летичівській громаді, частина відійшла
до Меджибізької. Летичівська центральна районна бібліотека
була перейменована у Летичівську публічну бібліотеку
Летичівської селищної ради, а Ольга Іванівна залишилась її
директором.
Публікації О. І. Дмухівської:
Робота з користувачами – формула успіху бібліотеки //
Летичів. газ. – 2018. – 27 верес. – С. 4.
На принципах національно-патріотичного виховання //
Летичів. газ. – 2017. – 29 верес. – С. 4.
Центр вивчення та збереження історії громади // Летичів.
газ. – 2016. – 30 верес. – С. 4.
Подвижницька праця краєзнавця // Летичів. газ. – 2015. –
26 черв. – С. 4.
Книжкова весна на Хмельниччині // Летичів. газ. – 2015. –
3 лип. – С. 4.
Її саду життєвого плоди поетичні // Летичів. газ. – 2015. –
14 серп. – С. 4.
Районній царині книг – дев’яносто // Летичів. газ. – 2015. –
25 верес. – С. 3.
Операція «Вісла». Біль і трагедія // Летичів. газ. – 2014. –
26 верес. – С. 4.
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Новоушицький район
Кондратюк Валентина Максимівна
Директор Новоушицької районної централізованої
бібліотечної системи
(1958 – 1996 рр.)
Народилася 20 січня 1937 року в
с. Анастасівка
Томаківського
району
Дніпропетровської області.
У 1954 році вступила до Харківського
бібліотечного інституту, який закінчила в
1958 році з відзнакою, отримавши
спеціальність «Бібліотекар-бібліограф».
Відразу ж після закінчення ВНЗ була
прийнята
на
посаду
завідуючої
Новоушицькою районною бібліотекою, а в 1977 р., в зв’язку з
централізацією бібліотек району, була переведена на посаду
директора Новоушицької ЦБС, де працювала до виходу на
пенсію.
Валентина Максимівна внесла вагомий внесок у
розбудову бібліотек району. Під її керівництвом бібліотеки
займали кращі місця по роботі в області. Брала активну участь в
громадському житті району, двічі обиралася депутатом
селищної ради.
Нагороджувалась Почесними дипломами, грамотами,
подяками, зокрема і Міністерства культури. Нагороджена
значком «За відмінну роботу», медаллю «За доблесну працю».
Публікації про В. М. Кондратюк:
Врублевська Є. Літа цвіли не просто цвітом, а проростали
у труді / Є. Врублевська, Г. Лучинська, З. Малиновська //
Наддністрян. правда. – 2017. – 26 січ. – С. 4.
Гаєвський А. Високоосвічений фахівець та приклад для
багатьох поколінь // Наддністрян. правда. – 2017. – 26 січ. – С. 3.

112

Маринчак Ніна Василівна
Директор Новоушицької районної централізованої
бібліотечної системи
(з 1996 р. – по даний час)
Народилася 8 серпня 1958 року в
с. Івашківці
Новоушицького
району
Хмельницької області.
У 1983 році закінчила Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Корнійчука
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство та бібліографія».
Трудову діяльність розпочала в 1977
році старшим бібліотекарем читального залу
Новоушицької районної бібліотеки. У 1996 році призначена
директором Новоушицької централізованої бібліотечної
системи.
Ніна Василівна впровадила нові, інтерактивні форми та
методи роботи з читачами. Під її керівництвом в бібліотеках
системи реалізовувались ряд проєктів: «Організація нових
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету», «Бібліотека та охорона здоров’я», проєкт ПУЛЬС
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
Україні», місцевий проєкт «Бібліотечний зелений туризм».
Налагоджена
тісна
співпраця
з
громадськими
організаціями, що діють на території Новоушицької громади.
Багато уваги Н. Маринчак приділяє зростанню
інформаційного потенціалу бібліотек, поліпшенню матеріальнотехнічної бази: здійснено капітальний ремонт приміщення
центральної бібліотеки, багатьох приміщень сільських бібліотек.
Неодноразово нагороджувалась грамотами, подяками
Хмельницької обласної державної адміністрації, обласної ради,
управління культури, Хмельницької обласної унверсальної
наукової бібліотеки, Новоушицької районної державної
адміністрації, районної ради, районного відділу культури,
туризму та з питань ЗМІ.
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Публікації Н. В. Маринчак:
Мудрість книг і щедрість серця // Наддністрян. правда. –
2013. – 28 верес.
Дім, де зібрана мудрість віків // Наддністрян. правда. –
2012. – 29 верес.
Бібліотека – інформація-знання-успіх // Наддністрян.
правда. – 2011. – 27 верес.
Світ нових можливостей // Наддністрян. правда. – 2010. –
28 верес.
Скарбниця минулого і сучасного: до Всеукраїнського дня
бібліотек // Наддністрян. правда. – 2009. – 29 верес.
Провідники до знань та напрямки діяльності //
Наддністрян. правда. – 2008. – 30 верес.
Бібліотека майбутнього починається сьогодні //
Наддністрян. правда. – 2005. – 27 верес.
Роки становлення та поступу: бібліотеці – 70 //
Наддністрян. правда. – 2005. – 14 черв.
Література про неї:
Хранителька книжкових історій: з нагоди ювілею
Н. В. Маринчак // Наддністрян. правда. – 2018. – 9 серп.
Сідлецька Н. Головне – не посада, а робота // Поділ. вісті.
– 2014. – 27 берез. – С. 6.
Сідлецька Н. Спокушаючи книгою // Наддністрян.
правда. – 2014. – 9 серп.
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Полонський район
Печенюк Ганна Іванівна
Директор Полонської районної бібліотеки
(1953 – 1973 рр.)
Народилася 25 лютого 1932 року в
с. Підлісний
Олексинець
Городоцького
району Хмельницької області.
В 1953 році здобула фахову
спеціальність в Кам’янець-Подільському
культурно-освітньому технікумі, згодом в
Харківському державному бібліотечному
інституті.
Після закінчення технікуму була
направлена на роботу в Полонську районну бібліотеку. З 1953
по 1970 рік була на посаді завідуючої бібліотеки.
Під керівництвом Ганни Іванівни бібліотеки Полонського
району зазнають розквіту. Значно збільшуються видатки на
поточне утримання бібліотек, в тому числі на покращення
матеріально-технічної бази.
Неодноразово нагороджувалася грамотами та подяками
від районних та обласних очільників.
Політична Тамара Митрофанівна
Директор Полонської районної централізованої
бібліотечної системи
(1975 – 1983 рр.)
Народилася 8 жовтня 1934 року в
м. Полонне Хмельницької області.
Навчалася
в
Теребовлянському
культурно-освітньому
технікумі
на
бібліотечному відділі, закінчивши який в
1953
році,
залишилася
працювати
завідуючою методичним кабінетом закладу.
Після переїзду в м. Полонне
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працювала бібліотекарем районної бібліотеки. У 1975 році
призначена на посаду директора Полонської центральної
районної бібліотеки.
Багато зусиль, вміння та знань доклала для створення
централізованої бібліотечної системи, забезпечення її
бібліотечними кадрами.
Нагороджена медаллю «Ветеран праці» (1983).
Література про неї:
Баранська Ф. А задумів ще багато… // Новий шлях. –
1997. – 27 берез.
Романюк Євгенія Леонідівна
Директор Полонської районної централізованої
бібліотечної системи
(1987 – 2010 рр.)
Народилася 25 лютого 1949 року в
с. Топори
Ружинського
району
Житомирської області.
У 1977 – 1982 рр. – навчалася в
Одеській вищій партійній школі.
У 1987 році призначена на посаду
директора Полонської центральної районної
бібліотеки.
За роки керівництва бібліотекою
завдяки її ініціативності та авторитету значно покращилась
матеріально-технічна база районної бібліотеки. Вона знаходила
нові методичні прийоми організації бібліотечних процесів, в
тому числі виховання культури читання, багато творчого
натхнення та зусиль доклала для організації написання історії
сільських бібліотек.
Було створено Центр регіональної та пункт європейської
інформації. На Полонському телебаченні завдяки Є. Романюк
була створена «Літературна студія», де висвітлювались нові
надходження до бібліотек, події в бібліотечному житті.
Завдяки якостям лідера, умінню реагувати на нові явища в
бібліотечній справі, бібліотеки Полонщини досягли значного
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розвитку. На базі районної бібліотеки неодноразово
проводились обласні семінари.
Багато років була незмінним головою профспілки
працівників культури, членом Президії федерації профспілок
області.
Неодноразово нагороджувалась грамотами та подяками.
Література про неї:
Захист духовних потреб у дефіциті // Новий шлях. – 2002.
– 27 верес.
«Я вдячна людям за терпіння» // Новий шлях. – 2001. –
28 верес.
З книжковими перлинами // Новий шлях. – 1996. –
31 серп.
Ржегак Оксана Миколаївна
Директор Полонської районної централізованої
бібліотечної системи
(2010 – 2018 рр.)
Народилася 30 квітня 1983 року в
с. Грушка Тлумацького району ІваноФранківської області.
У
2005
році
закінчила
Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника. Працювала вчителем
історії, методистом будинку творчості
школярів. У 2010 році призначена
директором
Полонської
центральної
районної бібліотеки. На цій посаді працювала 7 років.
Працювала над розвитком бібліотеки, упорядкуванням її
структури. Велику увагу приділяла розвитку колективу,
підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників районної
бібліотеки та сільських бібліотек. Під керівництвом Оксани
Миколаївни Полонська централізована бібліотечна система
активно приймає участь у проєктній діяльності: «Все про
Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської
інформації в бібліотеках» (2015); «17 мікрогрантів від АСТАР»
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– проєкт «Художники – наші земляки» (2017); працювала над
реалізацією проєкту ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні» (2017).
Завдяки її наполегливості розпочалась комп’ютеризація
бібліотек. Районна бібліотека стає справжнім інформаційним
центром для жителів: створюються інтернет-центри у
центральній районній бібліотеці та бібліотеці для дітей;
створено сайт центральної районної бібліотеки.
Багато уваги Оксана Миколаївна приділяла краєзнавчій
діяльності. Бібліотеки системи стали учасниками обласного
корпоративного проєкту «Зведена краєзнавча картотека».
Публікації О. М. Ржегак:
Бібліотечна Полонщина: реформа в дії // Бібл. планета. –
2018. – № 1. – С. 6-7: фото.
Повість минулих літ // Новий шлях. – 2013. – 25 лип.
Переможець конкурсу // Новий шлях. – 2011. – 23 серп.
Інформаційний центр місцевої громади // Новий шлях. –
2010. – 28 верес.
Гордійчук Ірина Миколаївна
Директор центральної бібліотеки Полонської
міської ради Полонської міської ОТГ
(з 2018 р. – по даний час)
Народилася 7 жовтня 1965 року в
с. Новоселиця
Полонського
району
Хмельницької області.
У 1984 р. закінчила Канівське
культурно-освітнє училище. З 1984 по
1988 рр.
навчалася
в
Київському
державному
інституті
культури
за
спеціальністю «Бібліотечна справа».
З 1998 по 2018 роки працювала
бібліографом в центральній бібліотеці. З 2018 року – директор
центральної бібліотеки Полонської міської ради Полонської
міської ОТГ.
Спільно з колективом продовжувала реалізацією проєктів:
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«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах
європейської інформації в бібліотеках»; «Доступна бібліотека» –
створення тифлостудії «Окуляр» (2018), у проєктах ГО
«Вікімедія Україна» – наповнення статтями краєзнавчого змісту
онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» та Вікімандри. Працювала над
створенням багатьох видань малих форм краєзнавчої тематики.
Коло фахових інтересів: освіта бібліотечних працівників,
довідково-бібліографічна
та
інформаційна
діяльність,
менеджмент у бібліотечній справі.
У 2004 році її портрет було занесена на районну Дошку
Пошани.
Публікації І. М. Гордійчук:
Бібліотека і краєзнавство: новий час та виміри //
Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального
розвитку громад: матеріали обл. наук.-практ. конф., 25 верес.
2019 р. – Хмельницький, 2019. – С. 98-102.
Бібліотечно-інформаційне обслуговування маломобільних
груп населення // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах
реформування місцевого самоврядування: практика, досвід,
перспективи: матеріали обл. наук.-практ. конф., 25 верес. 2018 р.
– Хмельницький, 2018. – С. 119-123.
Бібліотека – центр правової освіти населення // Публічна
бібліотека – центр суспільного життя: з досвіду роботи. –
Хмельницький, 2005. – С. 26-27.
***
Стати центром культурного життя громади // Сьогодення
громади. – 2018. – 20 верес. – С. 4: фото.
Конкурс завершився // Новий шлях. – 2014. – 10 лип.:
фото.
Задля збереження спадщини // Новий шлях. – 2014. –
5 черв.
Центр інформації діє // Новий шлях. – 2003. – 5 серп.
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Славутський район
Барахман Тамара Давидівна
Директор Славутської районної централізованої
бібліотечної системи
(1955 – 1996 рр.)
Народилася 3 липня 1934 року в
смт Летичів Хмельницької області.
Після закінчення школи Тамара
Давидівна вступила до Харківського
бібліотечного інституту на факультет
бібліотекознавства, який закінчила з
відзнакою.
За розподілом у 1955 році була
направлена у Славутську районну бібліотеку
на посаду завідуючої бібліотекою.
У роботі основну увагу звертала на якісний склад
книжкового фонду та навчання бібліотечних працівників, якісне
обслуговування користувачів.
Справжній розквіт бібліотечної справи на Славутчині
розпочався у 1968 році. В селах повселюдно будувалися та
відкривалися бібліотеки, зростав книжковий фонд. Постало
питання про розширення приміщення районної бібліотеки. Під
виглядом капітального ремонту починається будівництво
бібліотеки за типовим проєктом.
Вагомий внесок Тамара Давидівна внесла у процес
централізації бібліотек району.
За багаторічну і сумлінну працю неодноразово
нагороджувалася грамотами та подяками, нагороджена значком
«За відмінну роботу», ювілейною медаллю «Ветеран праці». Її
ім’я було занесене на обласну Дошку пошани та в Книгу
пошани обласної бібліотеки ім. Островського.
Література про неї:
Волощук В. Кар’єра // Трудівник Полісся. – 1995. –
19 серп. – С. 1.
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Суска Таїсія Іванівна
Директор Славутської районної централізованої
бібліотечної системи
(1996 – 2011 рр.)
Народилася 22 травня 1950 року в
с. Кутянка
Шумського
району
Тернопільської області.
Першого практичного бібліотечного
досвіду набула у відділі обслуговування
Славутської
центральної
районної
бібліотеки, де почала працювати у 1983
році. Одразу вступила до Кам’янецьПодільського училища культури, де здобула
середню спеціальну освіту, на факультеті бібліотекознавства.
Згодом працювала бібліографом, а з 1996 року очолювала
Славутську районну бібліотечну систему, до складу якої
входило 49 бібліотек.
Таїсія Іванівна завжди була ініціатором нововведень.
Докорінно змінилася бюджетна політика: активно книгозбірня
залучає платні послуги, що дало можливість сформувати
чималий фонд нових книг й не втратити користувачів.
Поштовхом до значних зрушень у забезпеченні
відвідувачів інформацією стало відкриття першого в області
Інтернет-центру. Робота з користувачами піднялась на якісно
новий рівень.
Неодноразово нагороджувалася грамотами та подяками
Міністерства культури, обласного управління культури,
районного відділу культури, районної державної адміністрації,
користувалася значним авторитетом серед директорів
центральних бібліотек області.
З виходом на пенсію Таїсія Іванівна продовжує тісну
співпрацю з бібліотеками району, займається волонтерською
діяльністю, а також є головою Славутської міськрайонної
організації «Солдатські матері Славутчини».
Публікації Т. І. Суски:
Бібліотека в контексті життя громади // Трудівник
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Полісся. – 2008. – 5 груд. – С. 5.
Бібліотека – центр інформації // Трудівник Полісся. –
2005. – 30 верес. – С. 4.
Література про неї:
Волощук В. Районній бібліотеці – 70 // Трудівник
Полісся. – 2005. – 18 листоп. – С. 10.
Завадська В. Чи знаєте, яка важлива бібліотечна справа?
// Трудівник Полісся. – 2010. – 30 верес. – С. 7.
Мальчук В. «Перетрушування» кадрів // Трудівник
Полісся. – 2010. – 10 листоп. – С. 2.
Власюк Віктор Миколайович
Директор Славутської районної централізованої
бібліотечної системи
(2011 – 2015 рр.)
Народився 10 вересня 1960 року в
с. Устя Корицького району Рівненської
області.
Закінчив Рівненський педагогічний
інститут у 1982 році, за спеціальністю –
вчитель математики.
У 2011 році очолив Славутську
районну
централізовану
бібліотечну
систему.
Перебуваючи на посаді директора,
значно поліпшив умови праці сільських бібліотекарів,
приділивши увагу матеріально-технічній базі: проведено
газифікацію районної бібліотеки, було закуплено і встановлено
в багатьох бібліотеках електро-конвектори, здійснено заходи
для посилення охорони приміщень, проведено капітальні та
поточні ремонти.
Під керівництвом Віктора Миколайовича розпочалася
комп’ютеризація сільських бібліотек, створюються Інтернетцентри та пункти доступу громадян до офіційної інформації.
Славутська районна централізована бібліотечна система стала
центром бібліографічної, методичної, краєзнавчої роботи.
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Велику увагу приділяв видавничій діяльності. Вперше
бібліотеки
беруть
участь
у
грантовій
діяльності.
Підтвердженням цього є перемога у численних проєктах,
всеукраїнських та обласних конкурсах.
Неодноразово нагороджувався грамотами та подяками
Хмельницької обласної ради та адміністрації, обласного
управління кульури, Славутської районної ради.
Публікації В. М. Власюка:
Усталена практика і нові можливості // Трудівник Полісся.
– 2011. – 29 верес. – С. 4.
Література про нього:
Завадська В. Бібліотеки з людьми і для людей //
Трудівник Полісся. – 2015. – 1 жовт.
Мальчук В. Чи є у бібліотек майбутнє // Трудівник
Полісся. – 2012. – 1 берез.
Завадська В. Повертаючись до сесії… // Трудівник
Полісся. – 2011. – 7 квіт.
Пенчук Тетяна Михайлівна
Директор Славутської районної централізованої
бібліотечної системи
(2015 – 2020 рр.)
Народилася 9 січня 1967 року в
м. Славута Хмельницької області.
Після закінчення школи почала
працювати у відділі комплектування та
обробки
літератури
Славутської
централізованої
бібліотечної
системи,
згодом
бібліотекарем
юнацького
абонементу. У 1988 році закінчила
Рязанське
культурно-просвітницьке
училище культури, факультет – бібліотекознавство. Одночасно
працювала, набувала бібліотечного досвіду і отримувала освіту.
З травня 2006 року працювала заступником директора по
роботі з дітьми. І вже цього ж року колектив районної дитячої
бібліотеки було нагороджено грамотою відділу культури і
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туризму Славутської районної державної адмііністрації за
підсумками роботи за рік.
З 2015 по 2020 рік Тетяна Михайлівна виконувала
обов’язки директора Славутської РЦБС. У 2015 року районна
бібліотека отримала перемогу за проєктом «Книга створює
читача» у конкурсі мікрогрантів від ГО «Інститут солідарності
громад». Багато працювала над покращенням матеріальної бази
бібліотеки. У 2017 році спільними зусиллями місцевої влади,
колективу бібліотеки, громада отримала сучасну і зручну
бібліотеку після капітального ремонту.
У серпні 2020 року Славутську районну централізовану
бібліотечну систему перейменовано у публічну бібліотеку
Улашанівської сільської ради.
Тетяна Михайлівна неодноразово нагороджувалася
подяками та грамотами.
Публікації Т. М. Пенчук:
Хто він, найкращий читач? // Трудівник Полісся. – 2018. –
19 квіт. – С. 4.
Ти дружиш із книгою? // Трудівник Полісся. – 2015. –
2 квіт. – С. 7.
Клуби та об’єднання за інтересами // Трудівник Полісся. –
2013. – 26 груд. – С. 4.
Діє інтернет-центр у районній бібліотеці для дітей //
Трудівник Полісся. – 2013. – 31 січ. – С. 3.
Диво, ім’я якого книга // Трудівник Полісся. – 2010. –
9 квіт. – С. 8.
Література про неї:
Могильницька О. Нове обличчя бібліотеки // Пульс. –
2018. – 17 трав. – С. 1.
Мальчук В. Центральна районна бібліотека: на порозі
змін // Трудівник Полісся. – 2017. – 25 трав. – С. 2.
Семенчук А. Праця бібліотекаря – це покликання //
Пульс. – 2015. – 1 жовт. – С. 2.
Завадська В. «Беру до рук улюблену книгу» // Трудівник
Полісся. – 2014. – 3 квіт. – С. 9.
Кашиця А. Вшанували бібліотекарів району // Трудівник
Полісся. – 2013. – 3 жовт. – С. 4.
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Старокостянтинівський район
Радчук Василь Петрович
Директор Старокостянтинівської районної бібліотеки
(1950 – 1973 рр.)
В серпні 1950 року завідуючим
районною
бібліотекою
для
дорослих
призначено Радчука В. П., який пропрацював
на даній посаді до 1973 року.
Бібліотека, очолювана ним, у 1959 році
однією з перших в області перейшла на
повний відкритий доступ читачів до
бібліотечного фонду.
У 1963 році за ініціативою Радчука був
створений
єдиний
міжвідомчий
план
бібліотечного
обслуговування населення. Він організував поїздку працівників
бібліотек району для вивчення досвіду роботи до Судилківської
бібліотеки. У районі поширився рух за звання бібліотек відмінної
роботи, бібліотек-тисячниць.
У 1964 році Василь Петрович Радчук був учасником
Першого обласного з’їзду бібліотечних працівників, де виступив з
досвідом роботи бібліотек Старокостянтинівщини.
У 1965 році районній бібліотеці для дорослих було
присвоєно звання «Бібліотека відмінної роботи».
Публікації В. П. Радчука:
Читацька конференція // Світло Жовтня. – 1971. –
17 берез.
Виставки, конференції // Світло Жовтня. – 1970. –
24 листоп.
Бібліотека слухачам // Рад. Поділля. – 1970. – 11 листоп.
Цінні посібники // Світло Жовтня. – 1970. – 5 листоп.
Семінар у бібліотеці // Світло Жовтня. – 1970. – 1 жовт.
До кожного віруючого // Світло Жовтня. – 1969. – 25 лют.
Виставка літератури // Світло Жовтня. – 1969. – 23 січ.
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Ярош Любов Никонівна
Директор Старокостянтинівської районної
централізованої бібліотечної системи
(1973 – 1980 рр.)
Народилася 9 жовтня 1925 року в
с. Мончинці
Красилівського
району
Хмельницької області.
У 1949 році закінчила Кам’янецьПодільське училище культури і працювала у
Волочиській районній дитячій бібліотеці на
посаді бібліотекаря. З 1950 по 1959 роки
працювала
завідуючою
районною
бібліотекою для дорослих в Острополі
Старокостянтинівського району.
Після закінчення у 1962 році Харківського інституту
культури працювала на посаді методиста Старокостянтинівської
районної бібліотеки для дорослих, а у 1973 році – на посаді
завідуючої
районної
бібліотеки
для
дорослих
у
м. Старокостянтинів. У зв’язку з централізацією бібліотек у
1976 році призначена директором центральної районної
бібліотечної системи.
Під час її керівництва у 1977 році розпочато будівництво
центральної районної бібліотеки, яке було завершено у 1980
році. Того ж року Любов Никонівна вийшла на пенсію, але
продовжувала працювати спочатку бібліотекарем нотномузичного відділу центральної районної бібліотеки, а потім
бібліотекарем методичного кабінету. Закінчила свою трудову
діяльність у 1991 році.
Публікації Л. Н. Ярош:
Що показав огляд // Світло Жовтня. – 1970. – 25 лип.
Конференція бібліотекарів // Світло Жовтня. – 1970. –
2 черв.
Наша допомога // Світло Жовтня. – 1969. – 21 жовт.
В. І. Ленін про бібліотечну справу // Світло Жовтня. –
1968. – 25 лип.
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Пилипенко Алла Олександрівна
Директор Старокостянтинівської районної
централізованої бібліотечної системи
(1980 – 1989 рр.)
Народилася 12 березня 1932 року в
м. Новомосковськ Тульської області (Росія).
1950 року Алла Олександрівна
вступила до Запорізького педагогічного
інституту.
Розпочала
свою
трудову
діяльність у 1952 році учителем російської
мови та літератури у Дніпропетровській
області, де пропрацювала до 1955 року.
З 1967 року почала працювати у
Старокостянтинівській районній бібліотеці для дорослих. У
1980
році
призначена
на
посаду
директора
Старокостянтинівської централізованої бібліотечної системи. У
1989 році переведена у дитячу районну бібліотеку. Закінчила
свою трудову діяльність у 1994 році.
Публікації А. О. Пилипенко:
З новосіллям, бібліотеко! // Світло Жовтня. – 1980. –
7 листоп.
Мовчан Михайло Васильович
Директор Старокостянтинівської районної
централізованої бібліотечної системи
(1989 – 2008 рр.)
Народився 4 листопада 1941 року в
с. Добротово
Кролевецького
району
Сумської області.
З січня 1959 по січень 1960 року
навчався у Кролевецькому училищі механізації сільського господарства, закінчив
військове училище. Після звільнення з лав
Збройних Сил у 1989 році призначений
директором
центральної
районної
бібліотеки, де пропрацював до 2008 року.
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Свою роботу він почав з укріплення матеріальної бази
сільських бібліотек через тісну співпрацю і налагодження
зв’язків з головами сільських рад.
Він мав бездоганний авторитет у бібліотекарів району,
умів спрямувати колектив на виконання поставлених завдань.
Як директор однієї з кращих бібліотек району,
неодноразово приймав численні делегації бібліотек області, брав
участь у багатьох відповідальних нарадах, робочих групах,
організовував заняття в школі передового досвіду з питань
комплектування, організації та збереження книжкових фондів
публічних бібліотек.
Він розумів, що без нових інформаційних технологій
бібліотека не зможе надавати користувачам якісні послуги. У
2006 році у ЦРБ було придбано комп’ютер, сканер, принтер,
ксерокс, бібліотека підключилась до Інтернету. Наявність
техніки дозволила налагодити видавничу діяльність бібліотеки,
надавати нові послуги читачам.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у розвиток бібліотечної справи району
директора неодноразово було нагороджено грамотами та
подяками відділу культури, Старокостянтинівської районної
державної адміністрації, Старокостянтинівської районної ради,
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.
Публікації М. В. Мовчана:
Хранителі культурного надбання поколінь // Життя
Старокостянтинівщини. – 2007. – 29 верес.
Ріка мудрості, що напуває світ // Наше місто – 2007. –
27 верес.
У бібліотеці мудрість поколінь // Життя Старокостянтинівщини. – 2006. – 30 верес.
Орієнтир у морі інформації // Життя Старокостянтинівщини. – 2005 – 8 січ.
Основні
напрямки
бібліотечної
роботи
Старокостянтинівської ЦБС в 2000 році // Життя Старокостянтинівщини. – 2000. – 30 верес.
До Всеукраїнського Дня бібліотек // Життя Старокостянтинівщини. – 1999. – 2 жовт.
128

Білан Світлана Олександрівна
Директор Старокостянтинівської районної
централізованої бібліотечної системи
(з 2008 р. – по даний час)
Народилася 15 квітня 1960 року в
смт Вовковинці Деражнянського району
Хмельницької області.
1977 року була прийнята на посаду
бібліотекаря ХПІ м. Харкова. У 1978 році
вступила до Харківського державного
інституту культури, який закінчила в 1984
році, за спеціальністю «Бібліотекознавство
та бібліографія».
З 1981 року почала працювати у Старокостянтинівській
районній бібліотеці на різних посадах. Активна життєва позиція,
професіоналізм, прагнення удосконалюватися стали поштовхом
до нових вершин. У травні 2008 року призначена на посаду
директора Старокостянтинівської ЦБС.
Світлана
Олександрівна
грамотний,
досвідчений
відповідальний фахівець. Під її керівництвом книгозбірні
району отримали перемогу у ІІІ раунді конкурсу «Організація
нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету»
програми
«Бібліоміст».
Спільно
з
ГО
«Старокостянтинів небайдужий» центральна районна бібліотека
працювала над реалізацією проєкту ПУЛЬС «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (оголошений
Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою
міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID)).
У 2014 році сайт районної бібліотеки переміг у
Всеукраїнському конкурсі бібліотечних інтернет-сайтів у
номінації «Кращий сайт районної/міської централізованої
бібліотечної системи (ЦБС) та філії районної/міської ЦБС»,
організаторами якого є Українська бібліотечна асоціація спільно
з Міністерством культури України.
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У 2016 р. отримано диплом про занесення на районну
Дошку пошани.
Публікації С. О. Білан:
Всеукраїнський день бібліотек // Життя Старокостянтинівщини. – 2017. – 29 верес.
Свято бібліотечної спільноти // Життя Старокостянтинівщини. – 2015. – 26 верес.
Бібліотека територія єдності // Життя Старокостянтинівщини. – 2014. – 27 верес.
Бібліотека – це слово, повне сонячного сяйва. За ним
стоїть безмежний мудрий світ! // Життя Старокостянтинівщини.
– 2013. – 28 верес.
Бібліотека допоможе знайти відповіді на всі запитання //
Життя Старокостянтинівщини. – 2012. – 20 жовт.
Даруємо мудрість книг // Життя Старокостянтинівщини. –
2012. – 29 верес.
Цей дивосвіт – бібліотека // Життя Старокостянтинівщини. – 2011. – 1 жовт.
Бібліотека – храм душі // Життя Старокостянтинівщини. –
2010. – 2 жовт.
Джерела, що наповнюють життя // Життя Старокостянтинівщини. – 2009. – 3 жовт.
Перші вісники краси і знань // Життя Старокостянтинівщини. – 2008. – 27 верес.
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Старосинявський район
Макогонський Микола Макарович
Директор Старосинявської районної централізованої
бібліотечної системи
(1950 – 1983 рр.)
Народився 23 серпня 1923 року в
с. Бабино
Старосинявського
району
Хмельницької області.
Після закінчення війни доля занесла в
м. Теребовля Тернопільської області, де
закінчив
Теребовлянський
культурноосвітній технікум.
З
лютого
1950
року
очолив
Старосинявську районну бібліотеку. Заочно
закінчив Харківський бібліотечний інститут. Перший в районі
бібліотечний працівник з вищою освітою. У 1979 р.
призначений директором Старосинявської ЦБС. У 1985 р. пішов
на заслужений відпочинок.
Нагороджений: Медаллю Жукова, Медаллю «60 років
визволення України від фашистських загарбників», Медаллю
«Захисника
Вітчизни»,
Медаллю
«Ветеран
праці».
Неодноразово нагороджений почесними грамотами за сумлінну
працю.
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Маліновська-Мальченко Галина Степанівна
Директор Старосинявської районної централізованої
бібліотечної системи
(1983 – 2001 рр.)
Народилася 23 серпня 1945 року в
смт Стара Синява Хмельницької області.
З 1976 по 1978 роки навчалася у
Кам’янець-Подільському культосвітньому
училищі.
Розпочала свою діяльність у 1977 році
на посаді методиста районної бібліотеки. З
вересня 1983 року призначена на посаду
директора ЦБС. У 1990 році заочно
закінчила Київський інститут культури ім. О. Корнійчука за
спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія».
Під її керівництвом районна бібліотека розширила свою
матеріальну базу – розташувалась в приміщенні нового
районного Будинку культури на центральній вулиці селища.
Творча, ініціативна, дружелюбна, вмілий організатор,
закохана у свою справу – Галина Степанівна одна з
першозасновниць літературних читань, презентацій книг своїх
земляків, які згодом переросли у велике районне літературне
свято «Старосинявська весна».
Публікації Г. С. Маліновської-Мальченко:
Прилетіли птахами до свого гнізда : статті, спогади, листи,
світлини / Г. С. Маліновська-Мальченко. – Стара Синява: [б. в.],
2003. – 96 с.
***
Використання літератури про Пилявецьку битву в роботі
бібліотек // Пилявецька битва 1648 року в історії України:
матеріали Всеукp. наук.-пpакт. конф., пpисвяч. 400-piччю вiд
дня наpодження Б. Хмельницького, 22-24 веpес. 1995 р. – Стара
Синява,1995. – С. 52-53.
***
Культурно-просвітницька діяльність бібліотек // Колос. –
2000. – 30 верес.
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Внутрішні монологи Сергія Цушка // Колос. – 1999. –
25 лют.
Від нас залежить, аби свято стало традицією… // Колос. –
1999. – 2 жовт.
Старосинявська весна – 98 // Колос. – 1998. – 15 квіт.
У зв’язку із зменшенням асигнувань… // Колос. – 1998. –
21 листоп.
Це не лише сховища книг // Колос. – 1998. – 30 верес.
Як на мене, у цих словах не відчай, а тривога за долю
культури // Колос. – 1997. – 26 лют.
Зберегти престиж книги // Колос. – 1990. – 10 лют.
Література про неї:
Сердунич Л. Не поправити, не повернути // Колос. – 2005.
– 19 лют.
Маліновська-Мальченко Галина Степанівна // Колос. –
2004. – 21 лют.
Муравіцька М. Майстер бібліотечної справи // Колос. –
2001. – 6 жовт.
Іванець Ольга Миколаївна
Директор Старосинявської районної централізованої
бібліотечної системи
(з 2001 р. – по даний час)
Народилася 19 березня 1973 року в
с. Нова Синявка Старосинявського району
Хмельницької області.
У 1993 році закінчила Кам’янецьПодільське училище культури, а у 1999 році
– Київський національний університет
культури
і
мистецтва
України
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство
і
бібліографія».
Трудову діяльність розпочала у 1993 році у бібліотеці села
Дашківці Старосинявського району. З 1994 року працювала на
посаді бібліографа центральної районної бібліотеки, а з 2001
року – директором Старосинявської районної бібліотеки.
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Під її керівництвом бібліотеки ЦБС розширили
краєзнавчу діяльність, стали центрами культури і духовності
громади. У бібліотеках зібрано і узагальнено матеріали про
відомих людей краю, легенди, звичаї і традиції, створено
краєзнавчі куточки, музейні кімнати, де відображена історія
населених пунктів.
Ольга Миколаївна наполегливо вирішує проблеми
зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, активно працює
над впровадженням новітніх технологій в інформаційнобібліотечне обслуговування користувачів. З 2008 року
бібліотека має доступ до ресурсів мережі Інтернет. Значну увагу
приділяє підвищенню професійного рівня бібліотечних
працівників. Започаткувала проведення у бібліотеках району
круглих столів за участю представників місцевої влади.
Неодноразово нагороджувалася почесними грамотами,
дипломами, подяками. У 2017 році її портрет занесено на
районну Дошку Пошани.
Публікації О. М. Іванець:
Бібліотека і формування національної свідомості //
Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання:
матеріали обл. міжвідомч. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2005 р. –
Хмельницький, 2005. – С. 127-130.
Спільна діяльність бібліотечних працівників, науковців,
краєзнавців у вивченні та пропаганді історії краю // Бібліотеки в
інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф.,
присвяч. 100-річчю Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського
(21 верес. 2001 р., м. Хмельницький). – Хмельницький, 2001. –
С. 219-221.
***
Розвиток районних бібліотек та їх проблеми в умовах
сьогодення / вела інтерв’ю А. Співак // Колос. – 2018. – 28 верес.
З народного напившись джерела // Колос. – 2016. –
27 трав.
У Пилявці створено інформаційний центр // Колос. – 2016.
– 12 лют.
Електронні послуги для громади // Колос. – 2015. – 17 лип.
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Послуги е-урядування в бібліотеці // Колос. – 2015. –
5 черв.
«Бібліотека – територія єдності» // Колос. – 2014. –
26 верес.
Проект «Глобальні бібліотеки» // Колос. – 2012. – 26 жовт.
Цей мудрий світ – бібліотека! // Колос. – 2012. – 29 верес.
Джерело мудрості і знань // Колос. – 2010. – 1 жовт.
Бібліотека – твоє вікно у світ // Колос. – 2009. – 2 жовт.
Бібліотеки у рік української книги // Колос. – 2007. –
29 верес.
Бібліотекар – це не професія, а стан душі // Колос. – 2002.
– 28 верес.

Теофіпольський район
Воляник Давид Петрович
Директор Теофіпольської районної централізованої
бібліотечної системи
(1978 – 1995 рр.)
Народився 8 липня 1943 року.
У 1965 році закінчив Кам’янецьПодільське культурно-освітнє училище за
спеціальністю «Бібліотечна справа», а у 1970
році – Київський державний інститут
культури, спеціальність «Бібліотекознавство
і бібліографія».
З 1960 по 1967 роки працював
завідуючим Немиринецькою приклубною
бібліотекою. З 1967 по 1971 роки – завідуючим Вороновецькою
сільською бібліотекою. З 1971 по 1978 рік працював у районній
бібліотеці на посаді методиста Теофіпольської ЦБС.
26 жовтня 1978 року Давида Петровича Воляника
призначено на посаду директора Теофіпольської районної
бібліотеки, яку він очолював по 1995 рік.
У цей період проводилась централізація бібліотек. Велика
увага приділялась комплектуванню фонду, популяризації
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науково-технічної і суспільно-політичної літератури.
Давид Петрович багато уваги приділяв поліпшенню
матеріально-технічної бази. У 1987 році районну бібліотеку
переведено в приміщення новозбудованого будинку музичної
школи.
Працював у тісному зв’язку з районним відділом
культури, РБК, ДМШ, виконкомами сільських Рад. Брав активну
участь в громадській роботі.
Систематично підвищував свій фаховий рівень, працював
над підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників.
За
багаторічну
сумлінну
працю
неодноразово
нагороджувався Грамотами обласної Ради, районної Ради та
райдержадміністрації, районного відділу культури.
Публікації Д. П. Воляника:
Ти постаєш в ясній обнові… // Червона зірка. – 1991. –
28 берез.
А мета одна // Червона зірка. – 1989. – 29 черв.
З людьми і для людей потрібно працювати // Червона
зірка. – 1987. – 27 черв.
В дусі патріотизму // Червона зірка. – 1987. – 6 січ.
Там, за переднім краєм // Червона зірка. – 1985. – 19 груд.
Почуття причетності // Червона зірка. – 1985. – 2 листоп.
Право на творчість // Червона зірка. – 1985. – 23 лют.
Це моє життя // Життя Теофіпольщини. – 1995. – 21 січ.
Друзям з Узбекистану // Червона зірка. – 1984. –
22 листоп.
Є всі можливості // Червона зірка. – 1984. – 25 верес.
Сівач доброго і мудрого // Червона зірка. – 1979. – 8 груд.
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Горбатюк Надія Іванівна
Директор Теофіпольської районної централізованої
бібліотечної системи
(1996 – 2003 рр.)
Народилася 8 вересня 1953 року в
с. Жеребиловка
Могилів-Подільського
району Вінницької області.
Освіта середня спеціальна. У 1972 році
закінчила Кам’янець-Подільське культурноосвітнє училище, спеціальність «Бібліотечна
справа».
У 1972 – 1973 рр. працювала
завідуючою
бібліотекою
села
Куча
Новоушицького району Хмельницької області; 1973 – 1976 рр. –
бібліотекар Волочиської районної бібліотеки для дорослих. З
1978 року працювала у Теофіпольській центральній районній
бібліотеці бібліотекарем, редактором відділу комплектування,
заступником директора. У 1996 році призначена на посаду
директора Теофіпольської ЦБС.
Це був період економічної кризи, недостатнього
фінансування, але під керівництвом Надії Іванівни проводилась
робота по популяризації літератури з усіх галузей знань,
бібліотеки стали центрами дозвілля населення.
Надавалась практична та методична допомога сільським
бібліотекам; розвивалось краєзнавство, налагоджувались зв’язки
з місцевими краєзнавцями.
Надія Іванівна працювала в тісному зв’язку з районним
відділом культури, місцевими школами, редакцією районної
газети «Життя Теофіпольщини», брала активну участь у гуртках
художньої самодіяльності районного будинку культури.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи нагороджена
грамотами управління культури Хмельницької ОДА, районного
відділу культури, районної Ради та райдержадміністрації. У
2007 році Надію Іванівну занесено на районну Дошку Пошани.
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Публікації Н. І. Горбатюк:
Здобули потрібні знання // Життя Теофіпольщини. – 2012.
– 25 трав.
Вивчаємо свої права // Життя Теофіпольщини. – 2010. –
15 жовт.
Із книгою в серці // Життя Теофіпольщини. – 2002. –
28 верес.
Рудик Світлана Анатоліївна
Директор Теофіпольської районної централізованої
бібліотечної системи
(з 2003 р. – по даний час)
Народилася 8 серпня 1960 року в
с. Ільківці
Теофіпольського
району
Хмельницької області.
У 1987 році закінчила Теребовлянське
культурно-освітнє училище за спеціальністю
«Бібліотечна справа»; у 1993 році –
Київський державний інститут культури,
спеціальність
«Бібліотекознавство
і
бібліографія».
Розпочала свою професійну діяльність
у 1977 році бібліотекарем Вороновецької сільської бібліотеки,
де пропрацювала по 1978 р. З 1984 року – бібліотекар
Теофіпольської центральної районної бібліотеки, редактор
відділу комплектування, бібліограф районної бібліотеки. З
серпня 2003 року призначена директором Теофіпольської
центральної районної бібліотеки.
Її професіоналізм, цілеспрямованість, вміння бачити
перспективу стали запорукою перетворень у бібліотеках району.
Бібліотека бере участь у програмно-проєктній діяльності:
районна бібліотека отримала перемогу у соціальному мінігрантовому проєкті «17 цілей сталого розвитку», проєкті «Все
про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської
інформації у бібліотеках». У 2012 році у результаті перемоги у
конкурсі проєктів «Організація нових бібліотечних послуг з
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використанням вільного доступу до Інтернету» за програмою
«Бібліоміст» районна бібліотека і три філії отримали комплекти
обладнання:
комп’ютери
з
ліцензійним
програмним
забезпеченням, принтер, сканер, мережеве обладнання. При
бібліотеках почали діяти безкоштовні пункти доступу до
Інтернету, проводяться навчання населення комп’ютерній
грамотності, запроваджуються інноваційні послуги та послуги
електронного урядування, створюються комфортні умови для
обслуговування користувачів книгою. У бібліотеці створено
Центр регіональної інформації, сайт бібліотеки.
Більш ефективною стала співпраця бібліотек з владними
структурами, громадськими організаціями, школами, ЗМІ.
Запроваджено проведення спільних нарад за участю місцевої
влади і бібліотекарів, де вирішуються проблемні питання
організації діяльності бібліотек.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи Рудик С. А. було
нагороджено: Грамотою управління культури, національностей
та релігій Хмельницької ОДА, Почесною відзнакою
Хмельницького обласного відділення УБА, Грамотами районної
ради та райдержадміністрації, Почесною грамотою районного
відділу культури та туризму РДА, Почесною грамотою обласної
бібліотеки для дітей ім. Шевченка.
У 2005 році портрет Рудик Світлани Анатоліївни занесено
на Дошку Пошани смт Теофіполь.
Публікації С. А. Рудик:
Визначено переможців // Життя Теофіпольщини. – 2020. –
30 лип.
Теплом сердець зігріємо наших воїнів-земляків // Життя
Теофіпольщини. – 2015. – 16 лип.
Сучасна бібліотека. Рух вперед // Життя Теофіпольщини.
– 2014. – 13 листоп.
Запорука розвитку суспільства // Життя Теофіпольщини. –
2012. – 28 верес.
«Вікно в Європу» // Життя Теофіпольщини. – 2011. –
27 трав.
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Увага! Бібліотечні новинки // Життя Теофіпольщини. –
2005. – 21 трав.
Видання на всі смаки // Життя Теофіпольщини. – 2005. –
14 квіт.
У барвах веселкових – душа народу // Життя
Теофіпольщини. – 2004. – 10 лип.
Орієнтуватись на читача // Життя Теофіпольщини. – 2003.
– 25 верес.
Література про неї:
Мартинюк Г. У світі духовної
Теофіпольщини. – 2005. – 22 жовт.
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Хмельницький район
Кулаківський Валентин Олександрович
Директор Хмельницької районної централізованої
бібліотечної системи
(1981 – 1987 рр.)
Народився 20 лютого 1950 року в
с. Грузливець Червоноармійського району
Житомирської області.
У 1971 році закінчив Житомирський
педагогічний інститут за спеціальністю
«Викладач української мови та літератури».
У 1981 році призначений на посаду
директора
Хмельницької
центральної
районної бібліотеки.
За його керівництва створено читацькі об’єднання та
клуби за інтересами для молоді, а також проводиться активна
популяризація науково-природничої та художньої літератури.
Після звільнення з посади директора Хмельницької
центральної районної бібліотеки працював директором Будинку
народної творчості профспілок області.
У 2008 році В. О. Кулаківський призначений на посаду
директора Хмельницької міської ЦБС. Див. с. 51.
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Луцюк Віктор Іванович
Директор Хмельницької районної централізованої
бібліотечної системи
(1987 – 1989 рр.)
Народився 5 жовтня 1956 року в
с. Корчівка Красилівського району.
Закінчив
Рівенський
державний
інститут культури.
Працював
методистом
районної
бібліотеки. У 1987 році призначений на
посаду директора Хмельницької районної
бібліотеки.
Одним із головних напрямків роботи
була популяризація краєзнавчих знань, глибоке вивчення історії
Поділля, його минуле. Використовувались різноманітні форми
масової та індивідуальної роботи з читачами.
Коломієць Олександра Олексіївна
Директор Хмельницької районної централізованої
бібліотечної системи
(1989 – 1994 рр.)
Народилася 12 березня 1938 року в
с. Ружичанка Хмельницького району.
Закінчила
Кам’янець-Подільське
культурно-просвітницьке
училище
за
спеціальністю «Бібліотечна справа».
Працювала бібліотекарем у с. Карпівці
Хмельницького
району,
завідуючою
Хмельницькою районною бібліотекою для
дітей,
завідуючою
методичнобібліографічним відділом. У 1989 році призначена на посаду
директора Хмельницької районної бібліотеки. Олександра
Олексіївна активно працювала над поповненням книжкового
фонду бібліотек району, удосконаленням структури бібліотеки,
поліпшенням матеріально-технічної бази бібліотек району.
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У 1990 році бібліотека переїхала у нове двоповерхове
приміщення.
Рибчинська Надія Антонівна
Директор Хмельницької районної централізованої
бібліотечної системи
(1994 – 1998 рр.)
Народилася 17 жовтня 1942 року в
с. Требухівка
Летичівського
району
Хмельницької області.
Закінчила
Теребовлянський
культосвітній технікум за спеціальністю
«Бібліотечна справа».
Працювала
методистом
Ружичнянського
будинку
культури,
бібліотекарем с. Ружична, методистом
Хмельницької
центральної
районної
бібліотеки.
З 1994 по 1998 рр. працювала на посаді директора
Хмельницької районної бібліотеки.
За її керівництва бібліотеки працюють у співпраці зі
школами, клубами. Велику увагу Надія Антонівна приділяла
краєзнавству: у бібліотеках оформляються народознавчі та
краєзнавчі куточки, створено бібліотеку-музей села Черепова,
проводиться популяризація художніх робіт місцевих умільців та
майстринь серед населення. Активізувалась соціальна робота
бібліотеки: робота по обслуговуванню книгою інвалідів,
ветеранів праці та Великої Вітчизняної війни, одиноких
громадян, пенсіонерів.
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Міль Лідія Іванівна
Директор Хмельницької районної централізованої
бібліотечної системи
(1999 – 2001 рр.)
Народилася 4 квітня 1961 року в
м. Хмельницький.
У 1984 році закінчила Кам’янецьПодільське культурно-освітнє училище за
спеціальністю «Бібліотечна справа».
Працювала
бібліотекарем
Хмельницької районної бібліотеки у відділі
комплектування,
завідуючою
відділом
обслуговування, методистом, завідуючою
методично-бібліографічним відділом, у 1999 році Лідія Іванівна
призначена директором Хмельницької центральної районної
бібліотеки.
У 2001 році районна бібліотека переїхала в смт Чорний
Острів, у зв’язку з чим Л. Міль звільнилась з посади.
Публікації Л. І. Міль:
Інтернет – у бібліотеки // Прибуз. зоря. – 2011. – 15 квіт. –
С. 5.
«Мова моя калинова…» // Прибуз. зоря. – 2009. –
6 листоп. – С. 2.
«Рідна мова калинова» // Прибуз. зоря. – 2008. – 7 листоп.
– С. 1.
«Не забудьте пом’янути…» // Прибуз. зоря. – 2008. –
14 берез. – С. 2.
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Філіпенко Зоя Вікторівна
Директор Хмельницької районної
централізованої бібліотечної системи
(2002 – 2019 рр.)
Народилася 13 березня 1970 року в
с. Антонівка Хмельницького району. У 1992
році
закінчила
Талди-Курганський
педагогічний інститут. Працювала вчителем
російської мови та всесвітньої літератури в
Миколаївській
ЗОШ
I-III
ступенів
Хмельницького
району,
директором
Чорноострівського територіального центру
по обслуговуванню одиноких пенсіонерів.
З червня 2001 року – завідуюча методичнобібліографічним відділом Хмельницької центральної районної
бібліотеки. У 2002 році призначена на посаду директора
бібліотеки.
Бібліотека,
очолювана
З.
Філіпенко,
активно
співпрацювала з установами й закладами області, органами
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, була
ініціатором проведення районних виїзних соціокультурних
заходів.
Особливу увагу приділяла краєзнавчій роботі: вивченню
історії рідного краю, популяризації творчості діячів, які
народилися чи творили в ньому.
Багато уваги З. Філіпенко приділяла оновленню
матеріально-технічної бази, створенню комфортних умов для
користувачів бібліотеки. Проводила роботу по удосконаленню
структури бібліотеки, її інформатизації: створено Інтернетцентр, Центри регіональної та європейської інформації, Пункт
доступу громадян до офіційної інформації, створено сайт
бібліотеки.
Працювала над залученням додаткових коштів на
розвиток бібліотеки через реалізацію проєктів: за програмою
«Бібліоміст», IREX «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні»; конкурсах «Моя громада – мій
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добробут»; «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в
пунктах європейської інформації в бібліотеках»; «17 цілей
сталого розвитку»; «Школа успіху» за сприяння благодійної
організації «Фонд братів Кличків». Досвід бібліотеки з цього
питання у 2018 році вивчала делегація Молдови. Завдяки
проєктній роботі та співпраці з владою у районі було
комп’ютеризовано 75 % сільських бібліотек.
За час керівництва Зої Вікторівни бібліотека стала
авторитетним і визнаним центром інформації, культури та
освіти в районі.
Неодноразово бібліотека отримувала перемоги у обласних
оглядах-конкурсах. У 2011 році до 20-ї річниці Незалежності
України колектив Хмельницької центральної районної
бібліотеки занесений на районну Дошку пошани. З. Філіпенко
нагороджувалась дипломами та грамотами Хмельницького
обласного управління культури, туризму і курортів, районної
державної адміністрації, районної ради, відділу культури.
Публікації З. В. Філіпенко:
«Горнусь до тебе, Україно!» // Прибуз. зоря. – 2011. –
1 лип. – С. 1.
[Хмельницька ЦРБ та публічні бібліотеки району здобули
перемогу у конкурсному проекті в рамках програми «Бібліоміст]
// Прибуз. зоря. – 2011. – 25 берез. – С. 7.
«Різдвяні передзвони» // Прибуз. зоря. – 2011. – 21 січ. –
С. 8: фото.
Я знову повертаюся сюди // Прибуз. зоря. – 2008. –
20 черв. – С. 3 : фото.
Визначено кращих // Прибуз. зоря. – 2005. – 30 груд.
І правове виховання // Прибуз. зоря. – 2005. – 18 листоп. –
С. 2.
Святкували бібліотеки, спонсори допомогли // Прибуз.
зоря. – 2001. – 5 жовт. – С. 2.
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Саянок Юлія Миколаївна
Директор Комунального закладу «Центральна бібліотека
Чорноострівської селищної ради»
(з 2019 р. – по даний час)
Народилася 5 лютого 1986 року в
смт Муровані
Курилівці
Мурованокуриловецького району Вінницької області.
У 2007 році закінчила Хмельницьку
гуманітарно-педагогічну
академію
за
спеціальністю «Педагогіка. Музика. Етика.
Естетика».
У жовтні 2014 року призначена на
посаду заступника директора по роботі з
дітьми Хмельницької центральної районної бібліотеки. З жовтня
2019 року – директор Хмельницької центральної районної
бібліотеки (у 2020 році Хмельницька центральна районна
бібліотека перейменована на Комунальний заклад «Центральна
бібліотека Чорноострівської селищної ради»).
Її цілеспрямованість, професійний розвиток, уміння
бачити перспективу стали запорукою перетворень у бібліотеці
громади.
У партнерстві з Хмельницьким обласним відділенням
ВГО Українська бібліотечна асоціація успішно реалізувала
проєкт ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні».
Член Української бібліотечної асоціації.
За сумлінну працю, активну життєву позицію, внесок у
розбудову української державності та з нагоди Дня
Незалежності у 2020 році колективу та директору бібліотеки
висловлена подяка.
Публікації Ю. М. Саянок:
«Кобзарики» – 25-річчю Незалежності // Прибуз. зоря. –
2016. – 18 серп. – С. 7.
Про обласний конкурс юних обдарувань «Кобзарики» //
Прибуз. зоря. – 2016. – 28 лип. – С. 8.
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Планшет у щасливу родину // Прибуз. зоря. – 2016. –
31 берез. – C. 7.
Книга пам’яті мого роду // Прибуз. зоря. – 2015. – 14 трав.
– С. 5.
Книга – джерело знань // Прибуз. зоря. – 2015. – 23 квіт. –
С. 7.

Чемеровецький район
Федоришина Лідія Дмитрівна
Директор Чемеровецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1957 – 1975 рр.)
Народилася 20 січня 1937 року в
с. Косківці Хмельницької області.
Після
закінчення
Харківського
Державного бібліотечного інституту з 1957
по 1975 рік працювала на посаді завідуючої
Чемеровецькою районною бібліотекою.
Перші роки молодого спеціаліста прийшлися
на нелегкі часи становлення бібліотек
району. Йшли пошуки нових форм роботи
бібліотек, доведення книги до кожної сім’ї району. З 1976 по
1992 роки – завідуюча відділом комплектування та обробки
літератури центральної районної бібліотеки.
За багаторічну працю на бібліотечній роботі Лідія
Дмитрівна нагороджена знаком Міністерства культури «За
відмінну роботу», медаллю «Ветеран Праці», неодноразово
нагороджувалась почесними грамотами обласного управління та
районного відділу культури.
Публікації Л. Д. Федоришеної:
У жнивну пору // Нове життя. – 1973. – 14 серп.
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Барицька Вілія Василівна
Директор Чемеровецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1977 – 2002 рр.)
Народилася 31 липня 1936 року в
с. Збриж Чемеровецького району.
Розпочала трудову діяльність у 1956 р.
завідуючою бібліотекою села Кутківці.
У 1967 році заочно закінчила
бібліотечний
факультет
Харківського
інституту культури.
У грудні 1971 року призначена на
посаду завідуючої районною бібліотекою
для дітей. У квітні 1977 року призначена директором районної
бібліотеки для дорослих, а з 1978 року – директор
Чемеровецької централізованої бібліотечної системи.
Завдячуючи її настирливості, терпінню, бажанню районна
бібліотека отримала нове сучасне приміщення, в якому
користувачі працюють у просторих читальних залах,
зустрічаються у затишній літературно-музичній вітальні.
За свою працю Вілія Василівна нагороджена Орденом
Знак Пошани (1971), Орденом Трудового Червоного Прапора,
має звання «Ветеран праці» (1986).
Публікації В. В. Барицької:
«Без надії таки сподіватись…» // Нове життя. – 1997. –
2 квіт.
Свято народознавства // Нове життя. – 1996. – 18 верес.
«Узяв, прочитав – поверни» // Нове життя. – 1982. –
13 лют.
До знаменного ювілею // Нове життя. – 1982. – 18 листоп.
Велика правда життя // Нове життя. – 1981. – 26 груд.
«Легенда прав людських» // Нове життя. – 1981. – 15 жовт.
До розуму і серця кожної людини // Нове життя. – 1981. –
1 лип.
Щоб була віддача максимальною // Нове життя. – 1979. –
12 черв.
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Здобутки і проблеми бібліотекарів // Нове життя. – 1977. –
15 груд.
Кращий літопис села // Нове життя. – 1977. – 27 верес.
Література про неї:
Високі нагороди Батьківщини: Указ Президії Верховної
Ради СРСР про нагородження орденами і медалями СРСР
працівників закладів і підприємств культури, діячів літератури і
мистецтва // Рад. Поділля. – 1980. – 1 жовт.
Про
відзначення
переможців
у
ювілейному
соціалістичному змаганні: [Барицьку Вілію Василівну –
завідуючу сіл. б-кою с. Кутківці] // Нове життя. – 1970. – 9 квіт.
Мазур Михайло Олексійович
Директор Чемеровецької районної централізованої
бібліотечної системи
(2003 –2008 рр.)
Народився 1 квітня 1948 року в
с. Басівка
Городоцького
району
Хмельницької області.
Педагог за освітою, він багато років
віддав навчанню дітей рідної мови та
літератури. З 1994 по 1998 рр. – заступник
начальника управління соціального захисту,
з 1998 по 2003 рр. – заступник голови,
керівник апарату Чемеровецької райдержадміністрації. З липня
2003 року Михайло Олексійович очолив Чемеровецьку районну
бібліотеку (централізовану бібліотечну систему). Умілий
організатор, досвідчений, творчий керівник. Під його
керівництвом було розпочато комп’ютеризацію бібліотек,
автоматизацію бібліотечних процесів, покращилась робота по
краєзнавству.
Михайло Олексійович багато працював над тим, щоб
бібліотека стала провідним осередком соціокультурної та
організаційно-методичної роботи, школою передового досвіду
для бібліотек області з питань військово-патріотичного
виховання населення та краєзнавчої діяльності.
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Публікації М. О. Мазура:
Все про матусю // Нове життя. – 2006. – 19 трав.
Кульпінська Марія Михайлівна
Директор Чемеровецької районної централізованої
бібліотечної системи
(2008 – 2015 рр.).
З 2015 р. – директор Чемеровецької центральної
бібліотеки Чемеровецької селищної ради
Народилася 12 березня 1975 року в
с. Раковець Богородчанського району ІваноФранківської області.
Освіта вища. У 1993 році закінчила
Кам’янець-Подільське училище культури, а
у 2010 році – Національну академію
керівних кадрів культури та мистецтв за
спеціальністю
«Документознавство
та
інформаційна діяльність».
Розпочала свою трудову діяльність в Чемеровецькій
центральній районній бібліотеці для дітей, з 2003 року
заступник директора по роботі з дітьми.
У 2008 році Марію Михайлівну призначено директором
Чемеровецької районної бібліотеки.
Завдяки активній проєктній діяльності відбувається
модернізація бібліотек району. Бібліотека впроваджує
інноваційні послуги та бере участь у різноманітних проєктах. В
результаті перемоги в четвертому раунді конкурсу «Організація
нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету» програми «Бібліоміст» (2012) було отримано
15 комп’ютерів, 4 принтери і ліцензійне програмне
забезпечення, що стало хорошим стартом до розвитку
інформатизації бібліотек. Здійснює активну роботу по
створенню власних електронних баз даних.
Протягом 2017 – 2020 рр. бібліотека спільно з
громадською організацією брала участь у проєкті «ПУЛЬС»
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
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Україні», проведено ряд заходів по інформуванню населення
про процеси децентралізації в Україні. Марія Михайлівна
активно працює над покращенням матеріально-технічної бази
бібліотек громади.
Публікації М. М. Кульпінської:
Курс на зміцнення місцевого самоврядування // Нове
життя. – 2017. – 24 берез.
Бібліотеки: правові аспекти та сучасні напрямки // Нове
житя. – 2013. – 21 черв.
Отримує той, хто прагне // Нове життя. – 2013. – 1 берез.
На підтримку іміджу читання // Нове життя. – 2012. –
2 листоп.
Ближче до книги // Нове життя. – 2012. – 11 трав.
Участь у проекті // Нове життя. – 2012. – 20 січ.
Найкращий читач – 2008 // Нове життя. – 2008. – 7 берез.
Література про неї:
Її кредо – людяність // Нове життя. – 2017. – 29 верес.

Шепетівський район
Кіпніс Лев Григорович
Директор Шепетівської районної централізованої
бібліотечної системи
(1976 – 1979 рр.)
Народився 19 липня 1917 року в
м. Олевськ Житомирської області. Закінчив
Харківський інститут культури. Понад 30
років працював на бібліотечній ниві.
В квітні 1976 року Лев Григорович
призначений
директором
Шепетівської
центральної районної бібліотеки.
Умілий організатор, досвідчений,
творчий керівник. Під його керівництвом
бібліотека
стала
провідним
осередком
бібліотечної,
організаційно-методичної роботи, школою для бібліотек області
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з питань військово-патріотичного виховання населення,
краєзнавчої діяльності.
Наполегливо вирішував проблеми зміцнення матеріальнотехнічної бази бібліотек системи і розширення їх площі.
Учасник Великої Вітчизняної війни, інвалід війни.
За сумлінну і плідну працю нагороджений Почесними
грамотами Міністерства культури СРСР і УРСР, ЦК ВЛКСМ,
обласного управління культури і обкому профспілки
працівників культури, районного відділу культури, значком «За
відмінну роботу».
Публікації Л. Г. Кіпніса:
Дочка Прометея // Шляхом Жовтня. – 1970. – 16 груд.
На честь ювілею Вітчизни // Соціаліст. культура. – 1966. –
№ 10.
Пропагандисти книги // Шляхом Жовтня. – 1964. –
3 листоп.
Допомагаємо читачам оволодіти знаннями // Соціаліст.
культура. – 1964. – № 12.
Твоє місце в житті // Шляхом Жовтня. – 1963. – 8 черв.
В дружбі з книгою // Шляхом Жовтня. – 1957. – 24 лют.
Читач і книга // Рад. Поділля. – 1954. – 15 груд.
Костюк Галина Василівна
Директор Шепетівської районної централізованої
бібліотечної системи
(1979 – 1996 рр.)
Народилася 9 лютого 1936 року в
м. Шепетівка.
Закінчила
Харківський
інститут
культури.
З 1979 по 1996 роки працювала
директором Шепетівської централізованої
бібліотечної системи. Енергійна людина з
чудовими організаторськими здібностями,
висококваліфікований фахівець, умілий
керівник.
152

Понад 40 років працювала на бібліотечній ниві, зробила
вагомий внесок у бібліотечну справу району, у розвиток та
збереження бібліотечних ресурсів, популяризацію української
літератури, мови, історії та культури рідного краю, покращення
матеріально-технічної бази бібліотек.
За відмінну роботу отримала Почесну грамоту
Міністерства культури УРСР, грамоти і подяки обласного
управління культури і обкому профспілки працівників культури,
райради, райвідділу культури, значок «За відмінну роботу».
Публікації Г. В. Костюк:
«Спогади» – уроки життя // Шляхом Жовтня. – 1981. –
16 груд.
Засобами книги // Шляхом Жовтня. – 1978. – 26 груд.
Центральна тема сьогодення // Шляхом Жовтня. – 1977. –
5 серп.
На рівні вимог дня // Шляхом Жовтня. – 1976. – 27 жовт.
Прищеплюємо любов до рідного краю // Шляхом Жовтня.
– 1972. – 10 жовт.
Люблю тебе, мій краю рідний // Шляхом Жовтня. – 1967. –
30 трав.
До знаменної дати // Шляхом Жовтня. – 1966. – 26 жовт.
Бурова Любов Іванівна
Директор Шепетівської районної централізованої
бібліотечної системи
(1996 – 2011 рр.)

бібліотеку.

Народилася 4 квітня 1947 року в
с. Чотирбоки
Шепетівського
району
Хмельницької області.
Закінчила
Кам’янець-Подільське
культурно-освітнє училище.
За період діяльності пройшла шлях від
сільського бібліотекаря до директора.
45 років трудилася на бібліотечній ниві,
15 років очолювала Шепетівську районну
Згуртувала навколо себе творчий колектив.
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Невтомна, творча, ініціативна, вимоглива, здатна зацікавити і
згуртувати – такою здобула визнання і авторитет серед
працівників культури.
Подвижник в галузі популяризації української книги,
багато уваги приділяла відродженню української національної
культури, примноженню духовних скарбів Поділля – народних
традицій, звичаїв, обрядів. 20 років керувала народним
літературно-мистецьким об’єднанням «Відродження» при
бібліотеці, понад 10 років була керівником спеціалізованої
служби підтримки сім’ї «Родинний дім», в рамках якої у
26 бібліотеках району діяли об’єднання «Родинний дім», член
Шепетівського жіночого осередку «Світлиця Віри, Надії,
Любові».
Активно займалась проєктною діяльністю в рамках
програми «Бібліоміст» і інших програм.
За участь в обласному огляді-конкурсі на кращу
організацію роботи клубу (об’єднання) за інтересами для
дорослих користувачів «Об’єднуємось за покликом душі» (2009)
бібліотека, очолювана Л. Буровою, нагороджена дипломом
обласного управління культури в номінації «Централізована
бібліотечна система з найкращою організацією діяльності
клубів», а за перемогу в обласному конкурсі на кращий Пункт
європейської інформації в Хмельницькій області та значний
внесок у зростання поінформованості населення про
євроінтеграційну політику української держави (2010) –
дипломом Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки.
У вересні 1999 р. Указом Президента України присвоєно
почесне звання «Заслужений працівник культури України».
За відмінну роботу неодноразово отримувала грамоти,
подяки від облдержадміністрації, обласного управління
культури, райдержадміністрації, райради, відділу культури і
туризму РДА.
Публікації Л. І. Бурової:
Книга: від витоків – до наших днів [До Всесвітнього дня
книги та авторського права] // Шепетів. вісн. – 2011. – 26 квіт. –
С. 3.
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Два крила творчої долі // Шепетів. вісн. – 2010. – 23 берез.
Об’єднанню «Родинний дім» – 10 років // Шепетів. вісн. –
2011. – 10 берез. – С. 6.
Поки існують бібліотеки – існує розум, живе надія:
(Шепетів. центральній район. бібліотеці – 90 років) // Шепетів.
вісн. – 2009. – 29 верес.
Зустрічаючи десяту річницю: (до Всеукраїнського Дня
бібліотек) // Шепетів. вісн. – 2008. – 30 верес.
Книга і пісня – два крила долі: (до Дня працівників
культури і аматорів самодіяльного мистецтва) // Шепетів. вісн. –
2008. – 20 берез.
Від традиційного до нового // Хмельниччина. – 2003. –
28 лют.
Світ не бідний на красу, душа добрішає від слова:
(30 вересня Всеукраїнський день бібліотек) // Шепетів. вісн. –
2002. – 26 верес.
Крок до стабільності // Шепетів. вісн. – 1999. – 30 груд.
Книга. Читач. Бібліотека. (Про роботу бібліотечних
установ району) // Шепетів. вісн. – 1999. – 30 верес.
Шепетівській центральній районній бібліотеці – 80 років.
Про скарбницю мудрості і знань // Шепетів. вісн. – 1999. –
28 верес.
Відроджуючи, утверджуємо // Шепетів. вісн. – 1997. –
29 серп.
Література про неї:
Усе життя у домі книги: до 45-річчя трудової діяльності
Л. І. Бурової: краєзнавча довідка / Шепетівська ЦРБ ім.
Коцюбинського; краєзнавчий сектор. – Шепетівка: [б. в], 2011. –
6 с., фото; бібліогр.
***
Герої нашої експозиції // День за днем. – 2003. – 28 серп.
Козійчук О. Кожен, хто бібліотекар, від природи має дар:
він співає, вишиває, ще й чудовий кулінар // Шепетів. вісн. –
1998. – 6 жовт.
Фоторепортаж: (Про Бурову Л. І.) // Корчагінець. – 1971.
– лип.
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Везюк Людмила Іванівна
Директор Шепетівської районної централізованої
бібліотечної системи
(2015 – 2019 рр.)
Народилася 13 вересня 1963 року в
с. Пиляї Шепетівського району.
Освіта вища. У 1988 році закінчила
Київський
державний
інститут
ім.
Корнійчука,
за
фахом
бібліотекарбібліограф.
Свій трудовий шлях розпочала у 1980
році завідуючою Пиляївською сільською
бібліотекою. З 1987 р. працювала у
Шепетівській районній бібліотеці у відділі організації
книжкового фонду, методично-бібліографічному відділі.
З 2015 р. – директор Шепетівської районної бібліотеки.
Працювала над зміцненням матеріально-технічної бази
бібліотек; комп’ютеризацією бібліотек та підключенням їх до
загального інформаційного простору; удосконаленням системи
безперервної освіти працівників центральної бібліотеки та
сільських бібліотек; підвищенням рівня забезпечення книгами
та електронними документами. Брала участь у проєктній та
конкурсній діяльності. Спільно з Благодійним Фондом
«Зміцнення громад» реалізувала проєкт «Позитивний імідж
сучасної бібліотеки – тепло, затишок та комфортні умови
соціально-культурного
та
бібліотечно-інформаційного
обслуговування».
Запровадила колективні виїзди працівників центральної
бібліотеки у філіали; проведення соціокультурних заходів у
філіях працівників центральної бібліотеки; участь в онлайнтрансляції сесії Шепетівської РДА, завдяки проєкту «Клік до
влади».
Має грамоти та подяки Шепетівської районної ради
(2006); відділу культури і туризму Шепетівської РДА за
сумлінну працю та з нагоди 90-річчя центральної районної
бібліотеки ім. М. Коцюбинського (2009); грамоту «За високий
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професіоналізм та плідну співпрацю з корпорацією «Сварог
Вест Груп».
Публікації Л. І. Везюк:
Обговорили перспективи розвитку громад // Шепетів.
вісн. – 2018. – 3 жовт. – С. 4.
Шепетівські бібліотекарі відвідали обласний форум:
представлення нових послуг на Ярмарку бібліотечних ініціатив
// День за днем. – 2017. – 4 жовт. – С. 16.
Змінюється світ, зміюємся й ми: 30 верес. Всеукр. день
бібліотек // Шепетів. вісн. – 2017. – 28 верес. – С. 8.
Осінь золота дарує свято: про роботу бібліотек Шепетів.
р-ну та вітання до Всеукр. дня бібліотек // Шепетів. вісн. – 2016.
– 29 верес. – С. 9.
Шепетівські бібліотекарі запроваджують новітні та
іноваційні послуги: робота бібліотек р-ну в сучасних умовах //
День за днем. – 2016. – 28 верес. – С. 9.
Бібліотека стає привабливою для інтернет-користувачів:
про роботу Шепетів. ЦБС // Шепетів. вісн. – 2015. – 24 верес. –
С. 19.

Ярмолинецький район
Широка Софія Микитівна
Директор Ярмолинецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1955 – 1988 рр.)
Народилася 23 вересня 1931 року в
с. Проців Бориспільського району Київської
області.
Освіта вища спеціальна. У 1971 році
закінчила Київський державний інститут
культури, за спеціальністю – бібліотекарбібліограф.
В 1955 році Софію Микитівну було
призначено
на
посаду
завідуючої
Ярмолинецькою бібліотекою. Під її керівництвом розпочався
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період будівництва нового приміщення бібліотеки.
В 1970 році районна бібліотека під керівництвом Софії
Широкої вийшла переможцем у Всесоюзному огляді роботи
бібліотек і була нагороджена Дипломом І ступеня. В цьому ж
році бібліотеку було занесено до Книги Трудової Слави району.
Нагороджувалася грамотою обласного управління
культури «За досягнуті успіхи в культурному обслуговуванні
трудящих» (1967), грамотою районного відділу культури
«Переможець соціалістичного змагання» (1977). Нагороджена
Медаллю «Ветеран праці» – Президії Верховної Ради СРСР
(1983).
Халаменда Валентина Володимирівна
Директор Ярмолинецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1988 – 1997 рр.)
Народилася 5 квітня 1941 року в
містечку Ярмолинці Хмельницької області.
Освіта середня спеціальна. Закінчила
Кам’янець-Подільське училище культури за
спеціальністю бібліотекар в 1961 році.
Валентина
Володимирівна
свій
трудовий шлях розпочала у 1961 році на
посаді завідуючої Лисівської сільської
бібліотеки. У 1963 році переведена у
Шарівську сільську бібліотеку. З 1965 року працювала у
районній бібліотеці для дітей, а з 1979 року очолювала
методично-бібліографічний відділ Ярмолинецької центральної
районної бібліотеки.
З 1988 року – директор Ярмолинецької централізованої
бібліотечної системи. Під її керівництвом районна бібліотека
стала справжнім центром методико-бібліографічної та
краєзнавчої роботи бібліотек району.
В 90-ті роки, коли всі бібліотеки переживали тяжкі часи,
Валентина Володимирівна зуміла зберегти штат та фонди ЦБС.
Нагороджена Грамотами «За досягнуті успіхи в
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культурному обслуговуванні трудящих» (1967), «Переможець
соціалістичного змагання» (1977), медаллю «Ветеран праці»
(1983).
Кудряшова Тетяна Михайлівна
Директор Ярмолинецької районної централізованої
бібліотечної системи
(1997 – 2003 рр.)
Народилася в с. Нея Костромської
області.
У 1973 році закінчила Київський
державний
інститут
культури
за
спеціальністю бібліотекар-бібліограф.
Працювала
у
Ярмолинецькому
Будинку
культури
методистом.
Далі
трирічний контракт із військкоматом, згідно
якого працювала у Чехії завідуючою
бібліотекою Будинку офіцерів. Після повернення додому, у 1983
році, продовжила роботу у центральній районній бібліотеці у
відділі обробки літератури, а у 1978 році призначена на посаду
заступника
директора
Ярмолинецької
централізованої
бібліотечної системи.
У 1988 році очолила методичний відділ, а у 1997 році була
затверджена на посаду директора Ярмолинецької ЦБС. Багато
уваги приділяла розвитку бібліотеки. Творча, ініціативна,
вимоглива.
Нагороджена грамотою «За бездоганну поведінку за
рубежем рідної країни» (центральна група військ); дипломом
«Лауреат республіканського конкурсу майстрів художного
читання» та медаллю «Лауреат республіканського конкурсу
майстрів художного читання».

159

Москаленко Валентина Миколаївна
Директор Ярмолинецької районної централізованої
бібліотечної системи
(2004 – 2005 рр.)
Народилася 21 лютого 1954 року в
містечку Ярмолинці.
Першим
місцем
роботи
в
Ярмолинецькій ЦРБ була посада оператора
множильної
техніки
у
відділі
комплектування та обробки літератури у
1978 році. У 1979 році була переведена в
районну дитячу бібліотеку. У 1984 році
заочно закінчила Кам’янець-Подільське
училище культури за спеціальністю «Бібліотечна справа», а в
1992 році – Київський державний інститут культури за
спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф».
У 1992 році переведена в методично-бібліографічний
відділ на посаду методиста, з 1997 року завідуюча методичним
відділом.
В січні 2004 року призначена директором Ярмолинецької
ЦБС.
З 2005 року Валентина Миколаївна перейшла працювати
бібліографом-краєзнавцем Ярмолинецької центральної районної
бібліотеки. Активно займалася краєзнавчою роботою.
Неодноразово нагороджувалася, грамотами, подяками,
дипломами.
Публікації В. М. Москаленко:
Краєзнавство: метод.-бібліогр. посібник / уклад.
В. М. Москаленко; Ярмолинец. центр. район. б-ка. – Ярмолинці:
[б. в.], 2006. – 56 с. – (На допомогу сільським бібліотекарям).
Словник власних географічних назв Ярмолинеччини
словник топонімів / упоряд. В. М. Москаленко; Ярмолинец.
ЦБС, Ярмолинец. центр. район. б-ка. – Ярмолинці: [б. в.], 2015.
– 48 с.
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Гриб Марина Анатоліївна
Директор Ярмолинецької районної централізованої
бібліотечної системи
(2005 – 2017 рр.)
Народилася 18 червня 1958 року в
с. Тигіль Камчатського краю.
У 1979 році закінчила Хабаровський
державний
інститут
культури
за
спеціальністю
«Бібліотекар-бібліограф».
Трудову діяльність розпочала методистом
Тигільської бібліотеки.
У 1981 році була призначена
завідуючою Ярмолинецькою міською бібліотекою № 1. З 1992
року – старший бібліотекар центральної районної бібліотеки. У
2004 році переведена старшим бібліографом-краєзнавцем
Ярмолинецької центральної районної бібліотеки.
У 2005 році призначена на посаду директора
Ярмолинецької ЦБС. Особливу увагу приділяла впровадженню
інноваційних форм в обслуговування читачів, розвитку
краєзнавства, просування читання.
В 2006 році на базі бібліотеки почав діяти клуб
«Автограф». У 2011 році бібліотека отримала перемогу у
проєкті співпраці з місцевими громадами «Майданчик для
дискусій». За кошти проєкту придбано сучасне бібліотечне
обладнання: відеопроектор, екран, фотоапарат, DVD-програвач,
фліпчарт та телевізор.
У 2012 році бібліотеки району отримали перемогу у
проєкті «Бібліоміст» та отримала 15 ПК з вільним доступом до
Інтернету.
Протягом роботи у бібліотеці Марина Анатоліївна
постійно підвищувала свій фаховий рівень. У 2009 році пройшла
навчання з підвищення кваліфікації у Державній академії
керівних кадрів культури і мистецтва в м. Рівне. Була учасником
семінару «Розроблення проектів інноваційних послуг у
бібліотеках» за підтримки програми «Бібліоміст», навчалася за
курсом «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в
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демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»,
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням
вільного доступу до Інтернету» у Хмельницькому РТЦ і
впроваджувала нові форми в роботу бібліотек.
Активно
співпрацювала
з
органами
місцевого
самоврядування, працювала над піднесенням іміджу районної
бібліотеки та бібліотек району.
У 2009 році Марина Анатоліївна занесена на районну
Дошку Пошани. Нагороджена дипломом Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки за участь у професійному
конкурсі «Найкреативніший керівник» (2016).
Публікації М. А. Гриб:
Бібліотеки Ярмолинеччини для розвитку громад // Вперед.
– 2015. – 24 верес.
Поетичний світ Лесі Статкевич // Вперед. – 2015. –
26 берез. – С. 4.
Тільки в єдності наша сила // Вперед. – 2015. – 26 лют.
Про Гордієнка замовимо слово // Вперед. – 2014. –
31 жовт.
Територія єдності // Вперед. – 2014. – 26 верес. – С. 4.
Головний чинник культури // Вперед. – 2014. – 29 серп.
Література про неї:
Знайомство зблизька // Вперед. – 2017. – 9 берез. – С. 7.
Слободян Олена Леонідівна
Директор Ярмолинецької районної централізованої
бібліотечної системи
(з 2017 р. – по даний час)
Народилася 20 березня 1975 року в
с. Троїцьке Біляївського району Одеської
області.
Розпочала свій творчий шлях у 1992
році з посади бібліотекаря Глушковецької
сільської бібліотеки, де пропрацювала до
2000 року.
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У 1996 році закінчила Кам’янець-Подільське училище
культури за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».
У 2010 році закінчила Національну академію керівних кадрів
культури і мистецтв за спеціальністю «Інформаційна діяльність
в органах місцевого самоврядування».
З 2014 року – методист Ярмолинецької центральної
районної бібліотеки, з квітня 2017 року призначена директором
ЦБС.
Олена Леонідівна є ініціатором створення та керівником
громадської організації «Ми діємо для розвитку громади»
(2018), яка працює спільно з бібліотеками району.
Протягом 2019 – 2020 рр. бібліотека спільно з
громадською організацією брала участь у проєкті «ПУЛЬС»
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
Україні», проведено ряд заходів з інформування населення про
процеси децентралізації в Україні.
Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами
Ярмолинецької райдержадміністрації та районної ради, відділу
культури РДА та Ярмолинецької селищної ради, має диплом
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
«Найкреативніший керівник».
Публікації О. Л. Слободян:
Бібліотека – Всесвіт у зручному форматі // Вперед. – 2020.
– 24 верес. – С. 5.
На часі – розвиток громад // Вперед. – 2020. – 27 серп. –
С. 2.
Знову в проекті Пульс // Вперед. – 2020. – 19 берез. – С. 2.
Бібліотека у форматі сучасності // Вперед. – 2019. –
30 трав. – С. 3.
Безмежний дотик до душі // Вперед. – 2019. – 23 трав. –
С. 4.
Книгозбірня зустріла ювілей // Вперед. – 2018. – 13 груд. –
С. 5.
Бібліотека – партнер фестивалю // Вперед. – 2018. –
22 листоп. – С. 3.
Бібліотека: все тут, всі тут // Вперед. – 2018. – 27 верес. –
С. 4.
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Весняна зустріч із «Автографцями» // Вперед. – 2018. –
12 квіт. – С. 5.
Хмельниччина читає Шевченка // Вперед. – 2018. –
15 берез. – С. 4.
Пишемо історію разом // Вперед. – 2015. – 26 листоп.
Бібліотека надає нові послуги // Вперед. – 2015. – 30 трав.
– С. 3.

БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Наукова бібліотека Хмельницького
національного університету
Степанець Катерина Степанівна
Завідуюча бібліотекою Хмельницького технологічного
інституту побутового обслуговування
(1967 – 1984 рр.)
Народилася 8 травня 1926 року в
с. Олексіївка
Єльниківського
району
Мордовії.
У 1971 р. завершила Київський
державний
інститут
культури
імені
О. Корнійчука.
Трудову діяльність розпочала з посади
завідуючої бібліотекою військової частини у
Білорусі (за місцем військової служби
чоловіка, 1945 – 1953). Протягом 1953 –
1965 рр. – очолювала шкільні бібліотеки у райцентрах
Хмельницької області – Чорному Острові та Ярмолинцях.
З 1965 по 1984 рік працювала у науковій бібліотеці
Хмельницького національного університету (тоді – бібліотека
філіалу
загальнотехнічного
факультету
Українського
поліграфічного інституту, потім – бібліотека Хмельницького
технологічного інституту побутового обслуговування) спочатку
на посаді бібліотекаря, а з 1967 року – завідуюча бібліотекою.
Основними напрямками діяльності були організаційні
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питання, формування фондів, створення довідково-пошукового
апарату, запровадження нових форм і методів роботи з
читачами, налагодження зв’язків з кафедрами тощо, розвиток
структури. У 1982 р. фонд бібліотеки вже нараховував 508 тис.
прим. видань, створено 4 відділи – обслуговування,
комплектування,
інформаційно-бібліографічний,
книгозбереження. Штат бібліотеки нараховував 36 одиниць (разом з
філіалом у м. Кам’янець-Подільський). Дбала про розвиток
матеріально-технічної бази бібліотеки. За роки її керування
здійснено 5 переїздів бібліотеки у нові приміщення в
новозбудованих корпусах університету, побудовано окремий
бібліотечний корпус.
Катерина Степанівна отримала звання ветерана
університету та бібліотеки, нагороджена Почесною грамотою
Міністерства вищої і середньої освіти СРСР (1970), відзнаками
переможця соціалістичного змагання, медаллю «Ветеран праці»
та багатьма Почесними грамотами. Була занесена на Дошку
пошани ХНУ. Ім’я К. С. Степанець наказом ХТІПО № 119-в від
4.11.1976 р. занесено у Книгу пошани інституту.
Публікації К. С. Степанець:
Бібліотека вузу // Рад. Поділля. – 1975. – 13 черв. – С. 4.
Література про неї:
Степанець
Катерина
Степанівна
//
Бібліотека
університету: витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів,
присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. –
Хмельницький, 2012. – С. 192-193.
Онищук Т. К. Перша завідуюча бібліотекою // Скарбниця
знань університету: (до 40-річчя бібліотеки Технологічного
університету Поділля). – Хмельницький, 2002. – С. 84-86.
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Петрицька (Ярова) Валентина Михайлівна
Директор наукової бібліотеки Хмельницького
національного університету
(1984 – 2005 рр.)
Народилася 27 лютого 1937 року в
м. Москва (Росія) у сім’ї службовців.
Освіта – бібліотечні курси при
Хмельницькому
обласному
управлінні
культури
(1955 р.),
Ленінградський
бібліотечний інститут (1962 р.).
Трудова діяльність: 1956 – 1959 рр. –
завідувачка бібліотеки військової частини;
1959 – 1966 рр. – Хмельницька ОУНБ
ім. М. Островського – бібліотекар, бібліограф. Працюючи в
обласній універсальній науковій бібліотеці Валентина
Михайлівна (тоді ще Яровая) стала одним з перших
бібліографів-краєзнавців області.
1966 – 1984 рр. – директор Обласного бібколектора,
успішну роботу якого неодноразово відзначено урядовими
постановами та наказами, а директора Петрицьку відзначено
орденом «Знак пошани».
У 1984 році В. Петрицьку призначено директором
наукової
бібліотеки
Хмельницького
національного
університету.
Як очільник НБ ХНУ сприяла запровадженню нових форм
роботи: автоматизації бібліотечних технологічних процесів,
розвитку локальної мережі (61 ПК) та автоматизованої
інформаційно-бібліотечної системи, створенню веб-сайту
бібліотеки. Особлива заслуга Валентини Михайлівни в
організації сучасного оснащення та переведення бібліотеки у
нове дев’ятиповерхове приміщення, створення на його базі
комфортного бібліотечного середовища з 5-ма читальними
залами, 3-ма абонементами, літературною вітальнею, залом
електронної інформації, сектором НТД, іноземної літератури
тощо.
Під її керівництвом бібліотека стала обласним
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методичним центром для бібліотек ЗВО, перейшла на 1-шу
категорію за оплатою праці. Здійснювала активну кадрову
політику, сприяла розвитку структури бібліотеки (10 відділів та
13 секторів; штат – 85 одиниць). Започаткувала наукову та
видавничу діяльність бібліотеки (конференції, наукові
публікації, видання, програми розвитку, маркетингові та
соціологічні дослідження), розвинула демократичні форми
управління шляхом створення рад (з комплектування,
методичної тощо), заклала традиції сучасного суспільного життя
великого жіночого колективу.
З 2006 по 2011 р. – вчений секретар НБ ХНУ.
Багато років була членом НМБК МОН України, членом
вченої ради та профкому університету, головою методичного
об’єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області. Нагороджена
орденом «Знак Пошани», почесною відзнакою «Відмінник
освіти України» та відзнакою УБА «За відданість бібліотечній
справі». Неодноразово відзначалася грамотами МОН, обласної
та міської державних адміністрацій, ХНУ, була занесена на
Дошку пошани та в Книгу пошани Хмельницького
національного університету.
Публікації В. М. Петрицької:
Місія освіти XXI століття та роль бібліотеки університету
у вихованні духовно багатої особистості // Гуманізація освіти та
традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів
Хмельниччини : матеріали наук.-практ. конф., 7-8 квіт. 2009 р. –
Хмельницький, 2009. – С. 84-89.
***
Бібліотека в єдиному інформаційно-освітньому просторі
вузу / В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян // Вісн. Технолог. ун-ту
Поділля. Технічні науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 274-277.
***
Комфортність обслуговування очима користувачів //
Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 32-36.
Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними
процесами в бібліотеках // Бібліотечний форум України. – 2007.
– № 4. – С. 2-5.
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Бібліотека Хмельницького національного університету:
здобутки, проблеми, перспективи // Бібліотечний форум
України. – 2006. – № 1. – С. 29-33.
Література про неї:
Григоренко О. П. Бібліотекар В. М. Петрицька:
самовіддана праця на ниві духовності // Історія, культура та
освіта: християнський вимір (до 1925-річчя Хрещення Київської
Русі та 20-річчя Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. –
Хмельницький, 2013. – С. 150-159.
Айвазян О. Служила книзі і бібліотеці. До 80-річчя з дня
народження Валентини Михайлівни Петрицької / О. Айвазян,
Т. Марчак // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини
на 2017 рік / Хмельниц. обл. універ. наук. б-ка. – Хмельницький,
2016. – С. 101–104.
***
Горбатюк В. Музика праці, музика життя // Поділ. вісті. –
2003. – 10 квіт. – С. 3.
Айвазян Олена Борисівна
Директор Наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету
(з 2006 р. – по даний час)
Народилася 5 листопада 1963 року в
м. Хмельницький. У 1981 році закінчила
Кам’янець-Подільське
культурно-освітнє
училище, а в 1987 році – Київський
державний
інститут
культури
імені
Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекарбібліограф». У 2009 році закінчила
магістратуру Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії (2009 р.) за фахом
«Управління освітніми закладами», аспірантуру Кам’янецьПодільського національного університету ім. Івана Огієнка
(2013 р.) за спеціальністю «Історія України».
Кар’єра (трудова діяльність): 1981 – 1984 рр. – бібліотекар
Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. З 1984 р.
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працює у науковій бібліотеці Хмельницького національного
університету на посадах бібліотекаря, зав. сектору, головного
бібліотекаря, заступника директора (1994 – 2005 рр.) У 2006 р.
призначена на посаду директора наукової бібліотеки.
За час перебування на посаді директора у бібліотеці
створено Автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему,
яка включає 53 ПК, 4 сервери. Система забезпечила
автоматизацію основних бібліотечних технологічних процесів –
від замовлення документів до їх видачі користувачам та
списання. Заснована віртуальна система обслуговування
користувачів, яка базується на бібліографічних, повнотекстових
та організаційних базах даних і сервісах – «Електроннний
каталог»,
«Електронна
бібліотека»,
«Інституційний
репозитарій», «Віртуальна довідка», «Книгозабезпечення»,
«МБА та ЕДД», «Читачі», «Кадри», а також на іноземних
наукових та наукометричних ресурсах, доступ до яких
здійснюється через веб-сайт бібліотеки. Досвід роботи НБ ХНУ
сприяв запровадженню інновацій в інших бібліотеках області та
України. Бібліотеку відзначено обласною премією в галузі
бібліотечної справи імені Мелетія Смотрицького, Грамотою
Міністерства культури, неодноразово грамотами ХНУ,
обласного осередку Просвіти імені Т. Г. Шевченка тощо. Низка
працівників отримали подяки та грамоти Міністерства освіти і
науки України, обласних та місцевих керівних установ. Олена
Борисівна є ініціатором корпоративних краєзнавчих проєктів –
створення БД «Науковці Хмельниччини», «Наукові видання
ЗВО Хмельниччини» тощо.
Активно сприяє розвитку наукової роботи бібліотеки,
здійснюючи колективні та індивідуальні дослідження з історії
бібліотечної справи Хмельниччини, НБ ХНУ та університету. У
2015 р. захистила дисертацію за темою «Становлення і розвиток
бібліотек на Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.:
роль і місце в культурно-освітньому житті краю». Айвазян О. Б.
брала участь у роботі редакційних колегій 35-ти книг, наукових
збірників та інших видань, є автором 68 наукових праць,
монографії та 30-ти публіцистичних статей.
Багато років була членом НМБК МОН України, є головою
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методичного об’єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області.
Обиралася членом Президії УБА з 2001 по 2005 рік, наразі є
членом президії її Хмельницького обласного відділення.
Неодноразово відзначалася грамотами МОН, обласної та міської
державних адміністрацій, ХНУ, була занесена на Дошку пошани
університету. Кандидат історичних наук, відмінник освіти
України, член Української бібліотечної асоціації та
Національної спілки краєзнавців України.
Публікації О. Б. Айвазян:
Бібліотеки Поділля (друга половина ХIХ – початок
ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. –
Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2016. – 256 с.
Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наук.
ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки
ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ,
2012. – 296 с.
***
З
історії
централізації
публічних
бібліотек
м. Хмельницького // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.краєзн. зб. – Хмельницький, 2020. – Вип. 26. – С. 32-45.
Айвазян О. Б. Веб-сайт бібліотеки як засіб ефективної
взаємодії з користувачем / О. Б. Айвазян, Ю. В. Костров //
Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального
розвитку громад : матеріали обл. наук.-практ. конф.
(м. Хмельницький, 25 верес. 2019 р.). – Хмельницький, 2019. –
С. 12-17.
Бібліотека як складова духовного потенціалу вишу // Вісн.
Одес.
нац.
ун-ту.
Серія:
Бібліотекознавство,
бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22,
вип. 2. – С. 35-41.
Історія бібліотек Подільської губернії у працях
дослідників та краєзнавців // Wschodni rocznik humanistyczny. –
2014. – Т. X. – S. 331-339.
Бібліотека Подільської духовної семінарії (середина ХІХ –
початку ХХ ст.) // British Journal of Science, Education and
Culture. – London : London University Press, 2014. – No. 1 (5),
January-June, Vol. II. – P. 76-80.
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Література про неї:
Олена Борисівна Айвазян (До 50-річчя від дня
народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. –
Хмельницький : ХНУ, 2013. – 36 с.
***
Григоренко О. П. Професійні і лідерські якості директора
наукової бібліотеки ХНУ Олени Борисівни Айвазян // Бібліотека
та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої,
науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних
закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук.
б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15-16 берез. 2012 р. – Хмельницький,
2012. – С. 186-194.
Айвазян Олена Борисівна : [директор НБ ХНУ,
випускниця Кам’янець-Поділ. училища культури] // Кам’янецьПодільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність:
бібліогр. вид. до 80-річчя з часу заснування. – Кам’янецьПодільський, 2010. – С. 116-117.
Чабан К. А. Із роду бібліотечного // Скарбниця знань
університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного
університету Поділля). – Хмельницький, 2002. – С. 94-97.

Наукова бібліотека Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії
Ісаєнко Галина Йосипівна
Завідуюча бібліотекою Хмельницького
гуманітарно-педагогічного інституту
(1987 – 2000 рр.)
Народилася 5 червня 1941 року в
с. Вовковинці Деражнянського району на
Хмельниччині.
За спеціальністю – вчитель російської
мови та літератури. Довгий час працювала
на освітянській та культурологічній ниві
Хмельниччини. За її організації та активної
участі в стінах бібліотеки постійно
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проходили цікаві творчі студентські зустрічі з письменниками,
митцями, учасниками бойових дій. Велику увагу приділяла
видавничій діяльності бібліотеки, неодноразово була автором і
упорядником великої кількості видань, що «народилися» в
бібліотеці.
Г. Й. Ісаєнко активно займалася громадською діяльністю:
організовувала творчі вечори за участю студентів та викладачів
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії для вихованців
Вовковинецької школи-інтернату.
Була членом Хмельницької міської літературної спілки
письменників «Поділля»; за 1995 – 2011 роки видала 40 збірок
поетичних і прозових творів (чимало поезій покладено на
музику). Творчість Г. Й. Ісаєнко вивчається на уроках
літератури рідного краю у навчальних закладах Хмельниччини.
Лауреат міської премії ім. Б. Хмельницького у галузі
літературної діяльності та популяризації української мови. У
2011 р. з нагоди 90-річчя від дня заснування Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії нагороджена Грамотою
Хмельницької обласної державної адміністрації.
Публікації Г. Й. Ісаєнко:
Взірці педагогічної ниви : біогр. нариси про педагогівветеранів Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. / упоряд. Г. Й. Ісаєнко. –
Хмельницький: ХГПА «Центр мистецтва і дизайну», 2011. –
78 с.
Вибрані твори: ювілейне видання / Г. Й. Ісаєнко. –
Хмельницький: ХмЦНП, 2011. – 248 с.
Любові час: [книга для дітей та юнацтва]. –
Хмельницький: ХГПА «Центр мистецтва і дизайну», 2011. –
92 с.
Патріоти рідного краю: довід. літ. спілки «Поділля» /
уклад. Г. Й. Ісаєнко. – Хмельницький: ХГПА «Центр мистецтва
і дизайну», 2010. – 68 с.
Література про неї:
З добра та любові… Галина Ісаєнко у пам’яті та спогадах:
до 75-річчя від дня народження / упоряд. і вступ. ст.
Л. В. Дитинник. – Хмельницький: ХГПА, Бібліотека, 2016. –
140 с., фот.
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***
Шоробура І. М. Постать Галини Йосипівни Ісаєнко на
літературному олімпі Хмельниччини // Духовні витоки Поділля:
жінки в історії краю: матеріали всеукр. наук.-практ. конф.
(Хмельницький, 1 берез. 2012 р.). – Хмельницький, 2012. –
С. 6-10.
Ісаєнко Галина Йосипівна // Хмельницький в іменах.
Прозаїки. Поети. Журналісти : довідник. – Хмельницький, 2006.
– С. 54.
Розкриленість поетичної долі // Кульбовський М. З
подільського кореня : нариси. – Хмельницький, 2004. – Кн. 3. –
С. 24-29.
Халайцан Володимир Петрович
Директор бібліотеки Хмельницького
гуманітарно-педагогічного інституту
(2000 – 2004 рр.)
Народився 13 травня 1970 року в
м. Кам’янець-Подільський.
Навчався в Київському державному
інституті культури ім. О. Корнійчука на
бібліотечному факультеті (1987 – 1991). Там
одержав диплом художника-оформлювача.
У 2003 р. В. П. Халайцан закінчив
магістратуру Хмельницького гуманітарнопедагогічного інституту.
Працював у Кам’янець-Подільському педагогічному
університеті на посаді бібліотекаря. У 2000 році призначений
директором наукової бібліотеки Хмельницького гуманітарнопедагогічного інституту. Велику увагу приділяв оновленню
книжкового фонду бібліотеки, удосконаленню довідковобібліографічного апарату та запровадженню нових форм роботи.
У вересні 2004 р. В. П. Халайцан перейшов працювати
викладачем образотворчого мистецтва на кафедру трудового
навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
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Публікації В. П. Халайцана:
Нововиявлений археологічний об’єкт в районі села Біла на
Чемеровеччині // Археологія & Фортифікація України : зб.
матеріалів ІХ міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янецьПодільський, 2019. – С. 203-208.
Мистецтво маєткового парковобудування Поділля ХVІІІ –
початку ХХ ст.: Еволюція дослідницької традиції // Вісн.
Львівської нац. академії мистецтв. – Львів, 2017. – Вип. 34. –
С. 89-107.
Палацово-паркові комплекси Ярмолинеччини ХІХ – поч.
ХХ століть : історія, проблеми // Хмельницькі краєзнавчі студії :
наук.-краєзн. зб. – Хмельницький, 2015. – Вип. 5. – С. 212-218.
Дитинник Людмила Вікторівна
Директор бібліотеки Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії
(з 2004 р. – по даний час)
Народилася 21 березня 1965 року в
с. Підлісне
Деражнянського
району
Хмельницької області.
У 1986 р. закінчила Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Є. Корнійчука, де отримала кваліфікацію
бібліотекаря-бібліографа. Трудову діяльність
розпочала
у
Хмельницькій
обласній
бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка на
посаді бібліотекаря.
У бібліотеці Хмельницького гуманітарно-педагогічного
інституту працює із січня 2002 р., спочатку на посаді провідного
бібліотекаря відділу обслуговування, а з 2004 р. – директором.
Людмила Вікторівна – магістр управління навчальним
закладом (ХГПА, 2009 р.), постійно працює над своїм
професійним рівнем: бере участь у семінарах, конференціях,
методичних нарадах директорів бібліотек ВНЗ, має наукові
публікації, підтримує тісні зв’язки з бібліотеками міста. Вивчає
досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек, готує пропозиції з
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його використання, запроваджує інноваційні бібліотечні
технології. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників,
підвищенню їх кваліфікації. Проводить роботу з питань
комплектування та збереження книжкового фонду академічної
бібліотеки. Є укладачем та упорядником біобібліографічних
покажчиків cерії
«Бібліографія вчених Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії» (18 випусків).
Своїм професіоналізмом, відповідальним, творчим
підходом до вирішення проблемних завдань заслужила повагу
серед співробітників, викладачів та студентів.
Л. В. Дитинник нагороджена багатьма почесними
грамотами Міністерства освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України, Української асоціації імені
В. О. Сухомлинського, управління культури, національностей,
релігій та туризму Хмельницької обласної державної
адміністрації, ректорату та профкому ХГПА.
Публікації Л. В. Дитинник:
Бібліотека
Хмельницької
гуманітарно-педагогічної
академії: від витоків до сьогодення: історичний нарис, присвяч.
95-річчю з дня заснування бібліотеки навчального закладу /
Л. В. Дитинник. – Хмельницький: Бібліотека ХГПА, 2016. –
64 с.
Інна Михайлівна Шоробура: до 50-річчя від дня
народження: біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. В. Дитинник. –
3-тє вид., допов. – Хмельницький: ХГПА, Бібліотека, 2020. –
108 с. – (Серія: Бібліографія науковців Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії; вип. 18).
Календар знаменних і пам’ятних дат на 2020 рік /
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
відп. ред. Л. В. Дитинник; упоряд. : Л. В. Дитинник,
Л. О. Волосова. – Хмельницький: ХГПА, 2019. – 62 с.
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Бібліотека Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова
Гошта Зінаїда Григорівна
Завідуюча бібліотекою Хмельницького
університету управління та права
(1993 – 2014 рр.)
Народилася 20 квітня 1954 року.
Освіта – вища. Закінчила Київський інститут
культури ім. Корнійчука.
До
приходу
у
бібліотеку
Хмельницького інституту регіонального
управління та права працювала у обласній
профспілковій
бібліотеці
на
посаді
завідуючої відділом.
У 1993 році призначена завідуючою
бібліотекою Хмельницького інституту регіонального управління
та права (з 2013 р. – університет управління та права), де
працювала до 2014 року. У 2007 р. бібліотека переїхала в
будівлю, яка має багату та цікаву історію, до того ж є пам’яткою
архітектури та історії місцевого значення. На 450 кв. м загальної
площі створено: чудовий читальний зал на 120 місць;
абонемент; відділ комплектування та наукової обробки
документів; інформаційно-бібліографічний відділ; відділ
інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення;
бюро ксерокопіювання.
За роки роботи сформовано книжковий фонд бібліотеки,
каталоги, всі відділи бібліотеки, впроваджено автоматизацію у
бібліотечну роботу.
Публікації З. Г. Гошти:
Історія
бібліотеки
Хмельницького
університету
управління та права // Сучасні проблеми бібліотечної діяльності
у вищих навчальних закладах в контексті переходу до
інформаційного суспільства / ХУУП. – Хмельницький, 2008. –
С. 6-7.
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Вінскевич Алла Йосипівна
Директор бібліотеки Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова
(З 2014 р. – по даний час)
Народилася 18 березня 1965 року в
м. Хмельницький. Освіта – вища. Закінчила
Київський інститут культури ім. Корнійчука.
Розпочала трудову діяльність у 1982
році бібліотекарем відділу комплектування
Хмельницької
обласної
профспілкової
базової бібліотеки.
З 1984 по 1994 рр. працювала у
профспілковій бібліотеці заводу «Катіон».
У 2001 р. перейшла працювати у читальний зал бібліотеки
Хмельницького університету управління та права. З 2008 по
2014 рр. була завідуючою відділом комплектування та наукової
обробки літератури.
У 2014 році призначена завідуючою бібліотекою
Хмельницького університету управління та права.
З 2019 р. – по сьогоднішній час – директор бібліотеки.
За роки її роботи на посаді створена електронна
бібліотека, оновлено комп’ютерне оснащення відділу
інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, діє
вільний доступ до наукометричних баз даних Web of Science
Core Collection та Scopus. У бібліотеці відкрито Інформаційний
центр Європейського Союзу. Бібліотека бере активну участь у
проведенні всіх наукових заходів університету та в акредитаціях
галузей знань, які проводяться в університеті. Діяльність
бібліотеки висвітлюється на сторінці в соцмережі Facebook.
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Бібліотека Кам’янець-Подільського
національного університету ім. Івана Огієнка
Токар Йосип Іванович
Завідуючий бібліотекою КППІ ім. В. П. Затонського
(1948 – 1993 рр.)
Народився 18 березня 1924 року в
с. Соснівка Ярмолинецького району.
У 1948 р. студент-заочник 3-го курсу
Кам’янець-Подільського
технікуму
підготовки культосвітніх працівників очолив
інститутську книгозбірню. У 1949 р.
закінчив повний курс технікуму, отримав
диплом з відзнакою та кваліфікацію
бібліотекаря ІІІ розряду. У 1953 р. заочно
здобув вищу освіту в Харківському
бібліотечному інституті за спеціальністю
«Бібліотекознавство».
Виявив неабияку енергію та послідовність у розширенні
фондів бібліотеки, створені умов для забезпечення навчальною
та науковою літературою викладачів і студентів.
За 45 років керівництва бібліотекою сприяв розвитку
структури, фондів, матеріально-технічної бази та кадрового
складу бібліотеки. Розвинув фонд з 132 тис. до 798 тис.
примірників. У 1967 р. бібліотека КППІ ім. В. П. Затонського
стала переможцем республіканського змагання, Й. І. Токар був
відзначений премією МНО УРСР. Його портрет був занесений
на республіканську Дошку пошани України. У 1972 р., після
здачі прибудови, бібліотека отримала приміщення на 200 місць
для читального залу і просторе у два поверхи для абонементу.
1986 р. з відкриттям абонементів фізико-математичного і
педагогічного факультетів намітилася тенденція до спеціалізації
фонду, наближення його до користувача.
Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка започаткував премію імені Й. І. Токара в галузі
бібліотечної роботи (з метою відзначення нею подвижників
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бібліотечної справи, підвищення іміджу бібліотечної професії,
ефективності роботи, а також пошанування пам’яті визначного
бібліографа-бібліотекознавця, організатора роботи у виші).
Література про нього:
Суровий А. Ф. Токар Йосип Іванович // Кам’янецьПодільський державний університет в особах. – Кам’янецьПодільський, 2003. – Т. 1. – С. 652-657.
Стадник Сергій Григорович
Завідуючий бібліотекою Кам’янець-Подільського
педагогічного університету
(1993 – 2000 рр.)
Народився 24 липня 1954 року в
с. Нігин Кам’янець-Подільського району.
З вересня 1980 р. розпочав навчання на
історичному
факультеті
Кам’янецьПодільського педагогічного інституту ім.
В. П. Затонського. З 1984 до 1987 рр. – на
посаді вільного голови профспілкового
комітету студентів інституту. У вересні
1987 р. затверджений на посаду лектора
Кам’янець-Подільського міського комітету компартії України. У
1990 р. переведений на посаду помічника ректора, з лютого
1993 р. був на посаді асистента кафедри історії країн Східної
Європи та археології. У березні 1993 року призначений на
посаду завідувача бібліотеки інституту. 1997 р., на час
реорганізації інституту в педуніверситет, обслуговування
читачів велося в 4-х читальних залах, 4 абонементах та
15 кабінетах, лабораторіях.
За часів керівництва з 1993 до 2000 р. проведено
оптимізацію передплати, нових надходжень, штатного розпису
та перестановку кадрів. Завдяки здійсненим заходам фонд
книгозбірні за цей період збільшився до 820 тис. прим.
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Лозовий Віталій Станіславович
Директор бібліотеки Кам’янець-Подільського
національного університету ім. І. Огієнка
(2000 – 2004 рр.)
Народився 29 квітня 1959 року в
м. Кам’янець-Подільський.
Закінчив
історичний
факультет
Кам’янецьПодільського державного педагогічного
інституту.
Директором
бібліотеки
кандидат
історичних наук В. С. Лозовий призначений
у листопаді 2000 р., де працював по січень
2004 р. Завдяки ініціативі В. С. Лозового
започатковано цілеспрямовану роботу з вивчення історії
книгозбірні часів державного українського університету. За час
його керівництва фонд книгозбірні виріс із 820 735 до 881 151
прим. (більше як на 60 тис. примірників). Істотно підвищився
авторитет і відповідальність не лише книгозбірні загалом, а й
кожного її працівника. Неодноразово виступав на міжнародних
наукових конференціях з цікавими доповідями про історію і
сучасний стан бібліотек. Сьогодні В. С. Лозовий – доктор
історичних наук (2010 р.), професор (2012 р.).
Публікації В. С. Лозового:
Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського
національного університету: минуле і сьогодення (1918 –
2008 рр.) / В. С. Лозовий, В. С. Щирба, О. М. Рачковський. –
Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 116 с.
Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення
селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. –
квітень 1918 р.) : монографія / В. С. Лозовий. – Кам’янецьПодільський : Мошак М. І., 2008. – 480 с.
Внутрішня та зовнішня політика Директорії Української
Народної Республіки (Кам’янецька доба) / В. С. Лозовий. – Київ;
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 224 с.
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Література про нього:
Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець-Подільського
національного університету: роки становлення й розквіту : іст.
нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2009. – 284 с. – Про В. С. Лозового –
С. 6, 9, 97, 142, 169, 177, 186.
***
Климчук Л. В. Керівники бібліотеки Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
(1918 – 2018 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. Серія:
Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський,
2018. – Вип. 5. – С. 41-69.
Яблонський В. М. Лозовий Віталій Станіславович //
Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 628.
Прокопчук Віктор Степанович
Директор Наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського
національного університету ім. І. Огієнка
(2004 – 2015 рр.)
Народився 20 липня 1944 року в
с. Блищанівка
Дунаєвецького
району
Хмельницької області. Закінчив історикофілологічний
факультет
Кам’янецьПодільського державного педінституту.
Трудову
діяльність
розпочав
у
Слобідкорахнівській сільській бібліотеці.
Віктор Степанович очолив наукову
бібліотеку університету у вересні 2004 р.
Історик, педагог, активний організатор краєзнавчого руху, автор
численних праць з історії рідного краю, кандидат історичних
наук, нині – доктор історичних наук (2009), професор (2011),
член-кореспондент Української академії історичних наук,
Почесний краєзнавець НСКУ.
Віктор Степанович на посаді директора бібліотеки
активно розбудовував її структуру, дбав про оновлення і
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зростання фонду літератури, впровадив у її діяльність
комп’ютерні технології. Упродовж 2004 – 2015 рр.
документальний фонд бібліотеки збільшився на 90 тис. – з
881 151 до 971 089 прим. Під його керівництвом розпочата
робота зі створення власних електронних інформаційних
ресурсів. Науковець виявив інтерес до питань історії, теорії і
методики бібліотечної справи, виступив організатором
бібліотекознавчих конференцій різних рівнів, зініціював і
зредагував чотири випуски «Наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Серія:
Бібліотекознавство.
Книгознавство»,
більше
20 біобібліографічних покажчиків серій «Постаті в освіті і
науці» та «Хмельниччина краєзнавча» та ін. У співпраці з
професором Т. І. Ківшар, досліджував кам’янецький період
бібліотечної та бібліографічної діяльності всесвітньовідомих
бібліографів
С. О.
Сірополка,
Л. У.
Биковського,
М. І. Ясинського, опублікував низку наукових статей про
видатних бібліотекознавців.
Публікації В. С. Прокопчука:
Людина і час. Спогади / В. С. Прокопчук. – Кам’янецьПодільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 412 с. : іл.
Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ –
початок ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. –
Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – 256 с.
Бібліотека
Кам’янець-Подільського
національного
університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис /
В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2009. – 284 с. : іл.
Література про нього:
Завальнюк О. М. Віктор Прокопчук – науковець,
педагог : бібліогр. покажч. / О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов;
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2009. – 84 с. : іл. – (Видатні випускники
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка).
Заторжинська В. За покликом серця: нарис життя й
науково-краєзнавчої діяльності В. С. Прокопчука /
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В. Заторжинська, А. Філінюк. – Кам’янець-Подільський :
Абетка-Нова, 2004. – 292 с. : іл.
Климчук
Л. В.
Прокопчук
Віктор
Степанович
[Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія. –
Електрон.
текст.
дані.
–
Режим
доступу :
http://ube.nlu.org.ua/article/Прокопчук%20Віктор%20Степанович.
– Дата перегляду : 26.12.2020 р.
Климчук Людмила Вікторівна
Директор бібліотеки Кам’янець-Подільського
національного університету ім. І. Огієнка
(з 2015 р. – по даний час)
Народилася 26 серпня 1972 року в
м. Магнітогорськ Челябінської області.
Закінчила
бібліотечне
відділення
Кам’янець-Подільського училища культури,
Харківський державноий інститут культури
за спеціальністю «Бібліотекознавство та
бібліографія». У 2012 р. захистила
дисертацію
«Документальні
ресурси
краєзнавчих досліджень Поділля (1991 –
2010 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних
наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство,
архівознавство. Дослідниця історії становлення документальних
ресурсів Поділля, проблем документознавства, архівознавства та
бібліотечної справи, розвою бібліотеки Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
У вересні 2015 р. призначена директором бібліотеки
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. Кандидат історичних наук, член-кореспондент НАН
ВО України, член Української бібліотечної асоціації,
Національної спілки краєзнавців України та Громадської
організації Кам’янець-Подільського об’єднання товариства
Просвіта ім. Тараса Шевченка.
Людмила Вікторівна на посаді директора бібліотеки
плідно працює над розвитком інформаційного ресурсу
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бібліотеки. Ініціювала розробку та впровадження нових версій
веб-сайту бібліотеки та інституційного репозитарію, профілю
університету в наукометричних базах.
Сприяла
проведенню
численних
соціологічних
досліджень щодо інформаційного забезпечення користувачів
бібліотеки. Була безпосереднім організатором Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Університетські бібліотеки:
історія, досвід та перспективи розвитку» до 100-річчя
заснування бібліотеки університету та низки наукових форумів з
історії бібліотеки.
Відповідальний редактор видань, які публікує бібліотека
університету: наукового збірника «Наукові праці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство»; біобібліографічних
покажчиків серії «Постаті в освіті та науці»; щорічників
«Календаря знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка»; поточного
інформаційного видання «Періодичні видання в бібліотеці
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка»; науково-допоміжних бібліографічних покажчиків
серії «Хмельниччина краєзнавча» та ін.
Публікації Л. В. Климчук:
Керівники
бібліотеки
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка (1918 – 2018 рр.)
// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство.
Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. –
С. 26-41.
Інформаційний ресурс навчальної, навчально-методичної і
науково-дослідної
роботи
в
Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка / С. А. Копилов,
Л. В. Климчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук.
праць. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Т. 25: До 100-річчя від
дня
заснування
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка. – С. 82-105.
Видання та публікації бібліотеки Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка (2012 – 2017 рр.)
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// Вісник Одеського національного університету. Серія:
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Наукова бібліотека Подільського державного
аграрно-технічного університету
Малина Лідія Іванівна
Директор Наукової бібліотеки
(1983 – 2013 рр.)
До 1983 року була завідуючою
відділом обслуговування бібліотеки. Як
досвідчений
професіонал,
вимогливий
керівник, вміло поєднувала організаційнобібліотечну, науково-дослідну роботу. На
базі бібліотеки у 1983 році створено
об’єднання сільськогосподарських бібліотек
Хмельницької області, до якого увійшли
чотири
бібліотеки.
При
бібліотеці
працювали бібліотечна та методична ради. У
1987 р. відкрито читальний зал суспільної літератури,
розвивалася наукова діяльність, бібліотека стала переможцем
республіканського огляду-конкурсу Держагропрому УРСР і
нагороджена Почесною грамотою. За період її діяльності
Бібліотека ПДУ отримала статус наукової та входила в п’ятірку
кращих сільськогосподарських бібліотек України. Фонд
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нараховував понад 632 тис. прим. Організовано фонди рідкісної
книги, обмінно-резервний, архівний, розпочато створення
електронної бібліотеки друкованих видань університету.
Циганок Ольга Миколаївна
Директор Наукової бібліотеки
(2014 – 2018 рр.)
Було продовжено цілеспрямовану
роботу з вивчення історії книгозбірні часів
українського університету, запровадження
інновацій в інформаційно-бібліографічну
діяльність та обслуговування користувачів,
професійного
зростання
працівників,
видавничої діяльності книгозбірні.

Михайлик Артур Олександрович
Директор наукової бібліотеки Подільського
державного аграрно-технічного університету
(з 2018 р. – по даний час)
Народився 8 квітня 1974 року в
м. Кам’янець-Подільський.
У 1996 р. з відзнакою закінчив
історичний
факультет
Кам’янецьПодільського державного педагогічного
інституту.
Після закінчення інституту з 1996 до
1998 р. працював вчителем історії в
Слобідко-Рихтівській
загальноосвітній
школі.
У 1999 р. здобув другу вищу освіту на відділенні
перепідготовки
економічного
факультету
ПДАТА
за
спеціальністю «Облік і аудит».
З 2000 р. працює в Подільському державному аграрно186

технічному університеті. Спочатку на посаді лаборанта кафедри
філософії, з 2001 р. – на викладацькій роботі. У 2006 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему «Розвиток сільського
господарства, промисловості і торгівлі Подільської губернії в
ринкових умовах 1861 – 1914 рр.» зі спеціальності 07.00.01 –
історія України в спеціалізованій вченій раді Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. У жовтні
2009 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і
науки України Михайлику А. О. присвоєно вчене звання
доцента кафедри історії, соціології і політології.
Свою діяльність бібліотека, очолювана О. Михайликом,
спрямовує на інформаційну підтримку навчального й наукового
процесу університету, освоєння інформаційних і комп’ютерних
технологій, удосконалення багатоступінчатої веб-сторінки
бібліотеки.
Особливу увагу приділяє поповненню університетського
репозитарію – електронному архіву повнотекстових версій
монографій, авторефератів дисертацій, навчально-методичних
посібників, статей підготовлених вченими, викладачами,
співробітниками університету. Публікації доступні через
мережу Інтернет. Бібліотека забезпечує вільний доступ до
наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.
О. Михайлик – автор трьох монографій (дві – в співавторстві),
трьох навчальних посібників та понад 90 наукових статей. Член
Національної спілки краєзнавців України, редактор науковокраєзнавчого збірника «Краєзнавець Хмельниччини», науковий
співробітник Центру дослідження історії Поділля Інституту
історії України НАН України при Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка.
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