
Аналіз діяльності  

бібліотек Волочиської ОТГ  

у 2018 році 

 

 У звітному році діяльність бібліотек Волочиської ОТГ була направлена 

на всебічну підтримку читання, підвищення інтересу до книги, забезпечення 

функціональності та комфортності бібліотечного простору та максимальне 

розкриття бібліотечних фондів для користувачів; залучення до співпраці 

державних установ, освітніх закладів, громадських організацій, впровадження в 

процес популяризації книги та читання новітніх форм бібліографії, засобів 

сучасних медіа-технологій та інформаційних ресурсів Internet; залучення 

населення до участі в заходах по популяризації книги, читання, розширення 

сервісу послуг; організацію дослідницької діяльності для вдосконалення 

бібліотечного обслуговування населення; підтримка і реалізація державних, 

міських та районних програм. Виконання поставленої мети потребувало  від 

працівників книгозбірень привернути увагу користувачів підвищенням рівня 

бібліотечних послуг, цікавими книжковими виставками, різноманітними 

формами масових заходів. 

Мережа бібліотек  Волочиської ОТГ  нараховує 21  бібліотечний заклад: 

ЦБ, ДБ, 1 міська та 18 сільських бібліотек.  Крім того, бібліотечне 

обслуговування здійснювали 3  пункти видачі.  

Кадри  

Бібліотечне обслуговування жителів ОТГ  забезпечували  38 

працівників.  84%  - спеціалісти із вищою та базовою спеціальною освітою. 

Відсоток фахівців  по сільських філіях становить 78%. 65% бібліотечних 

працівників мають стаж бібліотечної роботи понад 20 років. Переважна 

більшість (71%) – віком від 45 до 60 років. 

 

Аналіз основних показників  

Протягом року бібліотеки Волочиської ОТГ  регулярно відвідувало  

16254  користувачі, що в порівнянні з минулим роком на 110 менше. Процент 

охоплення  жителів громади бібліотечним обслуговуванням становить  50,6 %. 

17% від   загальної кількості користувачів є діти шкільного віку, 13% -  читачі 

юнацького віку.  46 % користувачів обслужено сільськими бібліотеками, 27,7% 

- центральною бібліотекою. В  середньому по сільських бібліотеках 1 

бібліотекар обслуговує  416 користувачів.  

Абсолютним показником бібліотечної статистики є відвідування. 

Загальна кількість відвідувань по бібліотеках ОТГ становить майже 119 тисяч (-

31780 в порівнянні з попереднім роком). Відвідування сільських бібліотек 

зменшилось на 1275 в порівнянні з минулим роком і становить 50476.  

Середня відвідуваність бібліотеки одним користувачем у рік склала 7,3 

рази, у сільських бібліотеках – 6,7 , середній показник по області складає 8 

разів. 

Нижчий від середньостатистичного показник відвідувань у бібліотеках 

сіл Поляни (4,0), Гарнишівка (5,4), Лозова (5,8), Копачівка (6,8),  Курилівка 

(6,9), Ожигівці (6,9). 

Кількість книговидач у минулому році зменшилась. На 1.01.2019 року 

по Волочиській ОТГ вона склала більше 322 тисяч прим.видань. В середньому 



кожен користувач бібліотеки отримав протягом року 19 бібліотечних 

документів. 

В цілому у 2018 році в публічних бібліотеках спостерігалося зниження 

основних показників діяльності, а саме: кількість користувачів зменшилась на 

110, кількість відвідувань бібліотек майже на 32 тис., кількість виданих 

документів майже на 6,7 тис. 

Формування бібліотечного фонду  

У бібліотеках Волочиської ОТГ загальний фонд становить  266882 прим. 

документів. Основну частину фондів складають книги – 97%, періодичні 

видання  – 2,8%, електронні видання  – 0,2%, У фондах бібліотеки переважать 

документи державною мовою – 54,9%. 

       Надходження документів до бібліотечних фондів склало 4890 прим., 

із них 1547 прим. періодичні видання. 

Основним джерелом надходжень є обмінно-резервні фонди обласних та 

Національних бібліотек – 40,9%, 16% - подарункова література, 3,4% - 

отримано за Державними програмами. 

До бібліотек Волочиської ОТГ передплачено 1547 примірників 

періодичних видань. В середньому на кожну бібліотеку передплачено 12-13 

назв періодичних видань.  

Робота з користувачами 

Бібліотеки  Волочиської ОТГ забезпечують потреби населення у сфері 

освіти, інформації з розвитку особистості, організації відпочинку і дозвілля. 

Послуги бібліотеки постійно удосконалюються, з урахуванням змін у структурі 

зайнятості населення, демографічних показниках, соціокультурному оточенні. 

Основними послугами бібліотеки є: 

-       видача книг та інших носіїв інформації; 

-       надання консультативних послуг користувачам; 

-       надання інформаційних послуг; 

-       проведення масових заходів; 

-       надання доступу до мережі Інтернет. 

З метою залучення читачів до бібліотеки та вивчення читацьких інтересів 

у бібліотеки Волочиської ОТГ проводили бліц-опитування та експрес-

опитування на теми: 

– «Книга чи Інтернет ? Ваші переваги» 

– «Найкраща книга року» 

– « Улюбленний письменник в сучасній українській літературі» 

– До Всеукраїнського дня бібліотек у бібліотеках Волочиської ОТГ 

проходив тиждень популяризації книг, бібліотеки та бібліотечної 

професії «Приходьте! Книгам сумно без вас». 

У літній період бібліотеками організовувались літні площадки «У 

відпустку з книгою»  

На протязі 2018 року в бібліотеках Волочиської ОТГ  працювало 15 

любительських об’єднань (в т.ч. 7 в сільських бібліотеках,1 -  в міській / 

із них: 4 – для дітей; 

4 – для юнацтва та молоді; 

7  – для дорослих користувачів. 

Працюють клуби за різними напрямками, різних категорій читачів,тому й 

тематика заходів різноманітна. 



Пункти вільного доступу до мережі Інтернет діють у 6 бібліотеках 

підключених до мережі: центральній бібліотеці, дитячій бібліотеці, 

Користовецькій, Маначинській, Зайчиківській, Федірківській  сільських 

бібліотеках та у Волочиській міській бібліотеці. Інтернет-пункти допомагають  

задовільнити найрізноманітніші запити читачів на інформацію, в тому числі на 

ту, що відсутня в бібліотеці. Питання, з якими звертаються читачі різноманітні - 

це і перегляд політичних та економічних новин, автомобільні новації, 

реєстрація на ЗНО, послуга « Приват 24», замовлення квитків,фармацевтика, 

пошук текстів улюблених пісень та багато іншого.  

На базі Інтернет-пунктів  проводяться екскурсії,  віртуальні подорожі, 

працівники бібліотек  надають  Інтернет-послуги своїм користувачам у  

 знаходженні  потрібної інформації в Інтернеті (для виконання контрольних 

робіт, домашніх завдань з різних предметів та ін.). Любителям музики скачують 

потрібні їм музичні файли. Для користувачів протягом року  проведено  цикл 

тренінгів "Послуги е-урядування для громади". 

Інтернет-пункти забезпечують розширення номенклатури послуг через 

організацію допомоги користувачам в он-лайн  пошуку та навігації в мережі 

Інтернет, використання складних довідок по пошуковому запиту. Пропонується 

випуск та збереження на електронні носії інформації, підібраних користувачам 

матеріалів. Для непідготовлених користувачів проводяться індивідуальні та 

групові навчання по користуванню комп’ютером та мережею Інтернет. 

 

Інформатизація бібліотек 

Парк комп'ютерної техніки бібліотек Волочиської ОТГ  нараховує 24 

одиниці, із них 8  у сільських бібліотеках. 

Підключення до мережі Інтернет наявне у 7 бібліотеках, в тому числі у 4 

сільських. Всього підключено до мережі Інтернет 20 комп’ютерів, із них 6 у 

сільських бібліотеках. 

Із загальної кількості бібліотек  комп’ютеризовано  42 %, що дорівнює 

загальнообласному показнику, сільських бібліотек – 33%. Підключення до 

мережі Інтернет мають 7 бібліотек /33%/, та 4 сільські бібліотеки – 22%. 

У 2018 році придбано ноутбук та багатофункціональний пристрій у 

Волочиську міську бібліотеку. 

7 бібліотек користуються електронними поштами. 

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. Всього в бібліотеках ОТГ проведено 1080 заходів,  які 

відвідали 20234 відвідувачів. В середньому одною бібліотекою проведено 51 

захід. 

Матеріально-технічна стан  
Технічний стан приміщень  бібліотек Волочиської ОТГ в задовільному 

стані, крім бібліотек сіл Тарноруда та Копачівка, де необхідно провести 

капітальні ремонти.  

Від участі у проекті « Пульс» придбано палатку на суму 3,911 грн., стіл  

на суму 1,247 тис.грн.. Для усіх бібліотек виготовлено таблички фасадні у 

кількості 21 шт. на суму 8,86 тис. грн. 



У  2018 року для міської бібліотеки  Волочиськ - 1 придбано  за 

спонсорські кошти ТОВ  « Волочиськ – Агро»  ноутбук на суму 6,69 тис.грн. і 

принтер на суму 7,86 тис.грн.. 

 
 


