
                                              Аналіз діяльності 

                                 бібліотек Волочиської ОТГ 

                                              за 2019 рік 

 
            Із розвитком суспільства  змінюється образ бібліотеки, її місія і 

завдання, адже сучасною бібліотека є тільки тоді, коли вона постійно 

змінюється, розвивається, цілеспрямовано працює  над поліпшенням  якості 

бібліотечних послуг, забезпечує потреби користувачів, що і визначає її 

майбутні можливості і перспективи розвитку.  У 2019 році діяльність 

бібліотек Волочиської ОТГ була спрямована на підтримання позитивного 

іміджу, співпрацю з соціальними партнерами, здійснення оперативного і 

комфортного обслуговування користувачів на більш якісному рівні, 

забезпечення користувачів бібліотеки інформацією щодо діяльності органів 

влади, здійснення просвітницької діяльності шляхом популяризації 

досягнень вітчизняної та світової науки, культури та літератури, 

впровадження нових форм роботи та сучасних інформаційних технологій. 

           Мережа бібліотек Волочиської ОТГ нараховує 23 бібліотечні 

заклади : ЦБ, ДБ, 1 міська та 20 сільських бібліотек. Збільшення мережі 

відбулося за рахунок приєднання Соломнянської та Гречанецької сільських 

бібліотек Волочиського району до Волочиської ОТГ /  згідно рішення 

Волочиської міської ради №9-52/2019 від 24 січня 2019 року «Про 

затвердження актів приймання-передачі закладів культури». Крім того 

бібліотечне обслуговування здійснювали 3 пункти видачі (Іванівці,Канівка, 

Постолівка). 

            Кадри 

  Бібліотечне обслуговування жителів ОТГ забезпечували 42 

бібліотечні працівники. 83.3% - спеціалісти із вищою та базовою середньою 

освітою. Відсоток фахівців по сільських  бібліотеках становить 80%. 62% 

бібліотечних працівників мають стаж бібліотечної роботи понад 20 років. 

Переважна більшість (62%) – віком від 45 до 60 років.  

         Аналіз основних показників 

  Протягом року бібліотеки Волочиської ОТГ регулярно відвідували 

16070 користувачів, що в порівнянні з минулим роком на 184 менше. 

Процент охоплення жителів громади бібліотечним обслуговуванням 

становить 47.9%. 18.3% від загальної кількості користувачів є діти шкільного 

віку, 13.5% - читачі юнацького віку.49.8% користувачів обслужено 

сільськими бібліотеками, 28% - центральною бібліотекою. В середньому по 

сільських бібліотеках 1 бібліотекар обслуговує 400 користувачів. 

Загальна кількість відвідувань по бібліотеках Волочиської ОТГ 

становить 116459 (-2538). Відвідування сільських бібліотек збільшилося на 

2640 в порівнянні з минулим роком і становить 53116. На цей показник 

вплинуло приєднання двох сільських бібліотек до громади. Середня 

відвідуваність бібліотеки одним користувачем у рік складає 7.3 рази, у 

сільських бібліотеках – 6.6, середній показник по області складає 8 разів. 



Нижчий від середньостатистичного показник відвідувань у бібліотеках сіл : 

Яхнівці – 5,5,  Поляни – 2,4, Гарнишівка та Копачівка – 6,7. 

          Кількість  книговидач у минулому році зменшилась. На 1.01.2020 року 

по Волочиській ОТГ вона склала 311559 примірників видань (-10754). В 

середньому кожен користувач бібліотеки отримав протягом року 19 

бібліотечних документи. Книговидача по сільських бібліотеках 147584 

примірники документів. Це на 1363 більше, ніж у минулому році. 

Вцілому у 2019 році в публічних бібліотеках спостерігалося зниження 

основних показників діяльності, а саме: кількість користувачів зменшилась 

на 184, кількість відвідувань бібліотек на 2538, кількість виданих документів 

на 10754. 

Формування бібліотечного фонду 

На 1.01.2020 року бібліотечний фонд по бібліотеках Волочиської ОТГ 

становить 273648 примірників документів. Основну частину фондів 

складають книги – 96.9%, періодичні видання 2.9%, електронні видання – 

0.17%. У фондах бібліотек переважають документи державною мовою – 

55,7%. Надходження документів до бібліотечних фондів склало 5470 

примірників, із них – 1762 примірники періодичні видання. Основним 

джерелом находжень є обмінно-резервні фонди обласних та Національних 

бібліотек – 29.9%, 14.7% - подарункова література, 18,7% отримано за 

Державними програмами. 

 

            Робота з користувачами 

          Бібліотеки Волочиської ОТГ забезпечують потреби населення у сфері 

освіти, інформації з розвитку особистості, організації відпочинку і дозвілля 

особистості, організації відпочинку і дозвілля. 

Основними послугами бібліотек є : 

- Видача книг та інших носіїв інформації; 

- Надання консультативних послуг користувачам; 

- Надання інформаційних послуг; 

- Проведення масових заходів; 

- Надання доступу до мережі Інтернет 

    Обслуговування соціально-незахищених груп населення є  

пріоритетним напрямком діяльності бібліотек Волочиської ОТГ. Адже 

переважна більшість користувачів сільських бібліотек складають 

пенсіонери. Бібліотекарі ведуть тематичні папки-накопичувачі «Оплата 

послуг ЖКГ: тарифи, правила,субсидії», «Усе про пільги», «Оформляємо 

субсидію» та ін.. 

         Протягом року проводилась робота по роз’ясненню Пенсійної реформи 

та призначення субсидій. Проводились прес-огляди, інформаційні години 

- «Пенсійна реформа: що змінилось і для кого» 

- «Як оформити субсидію онлайн» та ін. 

      Стало доброю традицією до Дня людей похилого віку влаштовувати в 

бібліотеках вечори відпочинку, дні милосердя, уроки доброти тощо. 



        Практикою стала така форма роботи як обслуговування вдома, якою 

користуються 25 чоловік. Бібліотеками Волочиської ОТГ охоплено 78 

користувачів з особливими потребами. У ЦБ діяла виставка творчих робіт 

людей з особливими потребами «Краса рукотворна». У сільських бібліотеках 

проводились години духовності,бесіди «»Молитва щира душу зігріває», 

«Добро починається з тебе», «Доброта – одна з найважливіших якостей» 

тощо. 

         Творчому розвитку особистості, розширенню кругозору користувачів, 

змістовному дозвіллю сприяють клуби за інтересами. На протязі 2019 року в 

бібліотеках Волочиської ОТГ працювало 16 любительських об’єднань ( в т. ч 

8 - у сільських бібліотеках). 1 – у міській. З них: 5 – для дітей, 4 – для 

юнацтва та молоді, 6 – для дорослих користувачів. Клуби працюють  за 

різними напрямками, для різних категорій користувачів, тому і тематика їх 

різноманітна. За звітний період було проведено 75 засідань з різноманітними 

масовими заходами. 

          У 8 бібліотеках, підключених до мережі Інтернет діють  пункти 

доступу до інтернету, Це –  у Центральній бібліотеці, дитячій бібліотеці. 

Користовецькій, Маначинській, Зайчиківській,Федірківській, Солом’янській 

сільських бібліотеках та у Волочиській міській бібліотеці. Інтернет-пункти 

допомагають задовільнити найрізноманітніші запити  читачів на інформацію, 

в т.ч. на ту, що відсутня у бібліотеці. На базі інтернет-пунктів проводилися  

віртуальні екскурсії, мандрівки,  медіа-презентації тощо. 

         ЦБ впроваджено нову послугу – проводиться реєстрація на електронну 

чергу на виготовлення паспортів громадян України та закордонних 

паспортів. Для непідготовлених користувачів проводилися індивідуальні та 

групові навчання по користуванню комп’ютером. У ЦБ протягом року для 

користувачів проведено цикл тренінгів «Навчатися ніколи не пізно». Для 

працівників сільських бібліотек проведено заняття професійного зростання 

«Електронне урядування на допомогу територіальній громаді». 

                             Інформатизація бібліотек 

         Парк комп’ютерної техніки бібліотек Волочиської ОТГ нараховує 25 

одиниць, із них 9 –у сільських бібліотеках, 1 – у міській бібліотеці. 

Підключення до мережі Інтернет наявне у 8 бібліотеках : ЦБ, ДБ. 1 міській та 

5 сільських бібліотеках. 

         Збільшення парку комп’ютерної техніки відбулося за рахунок 

приєднання Соломнянської сільської бібліотеки до бібліотеке Волочиської 

ОТГ. У звітному році Соломнянську сільську бібліотеку було під’єднано до 

мережі Інтернет. Протягом року свою роботу в мережі представляли 3 

бібліотеки : Цб, ДБ та Користовецька сільська бібліотека. Бібліотеки вели 

свої сторінки в соціальній мережі Facebook. ЦБ протягом року  має 78 

дописів, переважно анонси інформаційного змісту про проведені заходи, 

рекламу бібліотеки та послуг. Користовецька сільська бібліотека – 11 

дописів, Волочиська міська бібліотека – 2 дописи, Волочиська дитяча 

бібліотека – 20 . 
 



                               Соціокультурна робота 

           Різноманітними формами роботи відзначають бібліотеки Волочиської 

ОТГ календарні дати, народні свята, політичні та історичні події. На протязі 

року книгозбірні приймали участь у районних святах, проводили цікаві 

соціокультурні заходи по різних напрямках роботи. Всього в бібліотеках ОТГ 

проведено 1413 заходів, які відвідали 21200 відвідувачів. В середньому 

одною бібліотекою проведено 61 захід. 

          З метою активізації читання молоддю сучасної  української літератури, 

та виховання любові до книги у молодого читача відділом культури і туризму 

Волочиської міської ради  та центральною бібліотекою був оголошений  

літературний молодіжний конкурс «Моя улюблена книга сучасного 

українського письменника». Переможцем став користувач Користовецьої 

сільської бібліотеки – 1 місце, 2-е місце розділили між собою 2 користувачі 

центральної бібліотеки, 3-є – читачі  Зайчиківської, Курилівської та 

Соломнянської бібліотек. 

          В обласному конкурсі на краще облаштування прилеглої території 

«Бібліотечний простір» взяла участь Курилівська сільська бібліотека та 

отримала Диплом учасника. Обласним управлінням юстиції був оголошений 

конкурс на кращий інтерактивний правовий захід, і у центральній бібліотеці 

був проведений правовий майданчик «Бібліотека + Юрист = знання про твої 

права». Волочиська міська ОТГ оголосила конкурс проектів Громадського 

бюджету, в якому взяла участь ЦБ з проектом «Створення сучасної 

бібліотеки-медіатеки» і вийшла переможцем. Уже третій рік ЦБ в 

партнерстві з громадською організацією «Українська бібліотечна асоціація» 

проводить різні заходи в рамках проекту Пульс. У 2019 році ЦБ прийняла 

участь у ІV раунді і отримала грантову підтримку від проекту і далі буде 

проводити відповідну роботу. 

                  Матеріально-технічна база 

         Технічний стан приміщень бібліотек Волочиської ОТГ задовільний. 

Окрім бібліотек сіл Копачівка та Тарноруда. Завдяки участі в проекті Пульс у 

ЦБ було придбано фліпчарт,  стільці, металеву вітрину на загальну суму 3866 

грн. За підтримки  благодійного  фонду народного депутата України 

С.Лабазюка «Ми поруч», за рахунок субвенційних коштів, у ЦБ проведено 

заміну 6 вікон та 2 дверей на суму 92613 грн. 

           За рахунок бюджетних коштів в сумі 1937 грн. у бібліотеку 

с.Курилівка було придбано світильники та вимикачі. 

          У 2019 році за позабюджетні кошти для бібліотек Волочиської ОТГ 

придбано 4890 прим. книг на суму 189012 грн. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


