
 

  

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

 
26.03.2021 р.                                   Летичів                                               №  32  

 

Про звіт директора  

Летичівської публічної бібліотеки 

Летичівської селищної ради   

Дмухівської О.І. 

 

 Відповідно до ст.ст. 17, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р., Летичівська селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Звіт директора Летичівської публічної бібліотеки Летичівської 

селищної ради Дмухівської Ольги Іванівни про діяльність бібліотеки за 

період 2018-2020 роки взяти до відома (додається).  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, 

фізкультури і спорту, соціального захисту (голова комісії Марущак Світлана 

Миколаївна). 

 

 

 

Селищний голова       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про роботу  

Летичівської публічної бібліотеки Летичівської селищної 

ради за 2018 - 2020 рр. 

 
В своїй роботі Летичівська публічна бібліотека керуються законом 

«Про бібліотеки та бібліотечну справу в Україні», Законом України про 

культуру, Указами Президента, розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, розпорядженнями Летичівської селищної ради, наказами відділу 

культури спрямованими на забезпечення розвитку культури та бібліотечної 

діяльності. 

Робота бібліотеки була спрямована на реалізацію свободи доступу до 

інформації через організацію відкритого доступу до книжкового фонду, 

забезпечення періодичними, довідковими, інформаційними, краєзнавчими 

виданнями, через можливість користування мережею Інтернет. Доступними 

для користувачів були цикли книжкових виставок. Бібліотекарі надавали 

користувачам кваліфіковану, професійну допомогу в отриманні інформації, 

удосконалювали форми популяризації літератури серед них. 

Основними напрямами роботи бібліотек є формування національного 

патріотизму, зниження соціальної напруженості в суспільстві та його 

консолідації; активізація роботи бібліотек з популяризації європейських 

цінностей, активізація проектної та програмної діяльності, бібліотечно-

інформаційне  обслуговування людей з особливими потребами, розвиток 

краєзнавчого туризму, покращення інформаційно-бібліотечного 

обслуговування через центри регіональної інформації, розширення правового 

виховання населення, забезпечення реалізації прав читача на інформацію. 

Першочерговим завданням для бібліотек громади є  надання 

користувачам якісних  бібліотечних послуг, максимальне задоволення їх 

запитів, підвищення культури обслуговування, висвітлення діяльності 

книгозбірень у засобах масової інформації. 

Летичівською публічною бібліотекою: 

 у 2018 році було здійснено:  

- обслуговування 1802 читачів,  

- 14451 відвідування,  

- книговидача –  32734,  

- соціокультурних заходів проведено – 51.  

- Книжковий фонд: надійшло – 2481, вибуло – 12001.  

- Підписка періодичних видань 44135 грн (з них для Летичівської 

публічної бібліотеки – 20038 грн). 

 у 2019 році було здійснено:  

- обслуговування 1804 читачів,  

- 16609 відвідуваннь,  

- книговидача –  33184,  

- соціокультурних заходів проведено – 50.  

- Книжковий фонд: надійшло – 2866, вибуло – 11067.  



- Підписка періодичних видань 48991 грн (з них для Летичівської 

публічної бібліотеки –  21266 грн). 

 у 2020 році було здійснено: 

- обслуговування 1817 читачів,  

- 12091 відвідування, 

- книговидача –  23969,  

- соціокультурних заходів проведено – 23.  

- Книжковий фонд: надійшло – 2352, вибуло – 5945.  

- Підписка періодичних видань 53968 грн (з них для Летичівської 

публічної бібліотеки –  21284 грн). 

Про заходи можна дізнатися на сторінках районного часопису 

«Летичівська газета» та сайтах бібліотек.  

Організація та збереження бібліотечного фонду 

Оновлення бібліотечних фондів відбувається повільно. Літератури 

нової надходить замало, тому для задоволення читацьких запитів 

використовуються можливості єдиного книжкового фонду. Протягом 2020 

року видано 1880 примірників; в тому числі в Летичівську публічну 

бібліотеку – 68 примірників; сільські бібліотеки – 1812 примірників; 

Також готувались та видавались тематичні добірки. Протягом року 

було видано 43 добірки, в яких містилось 944книг, з них: 

- Летичівській публічній бібліотеці – 2 добірки;  

- бібліотекам філіям видано 41 добірок. 

Протягом 2019 року видано 2286  примірників; в тому числі в 

Летичівську публічну бібліотеку – 65 примірників; сільські бібліотеки – 2221 

примірників; 

Також готувались та видавались тематичні добірки. Протягом року 

було видано 47 добірок, в яких містилось 1093 книг, з них: 

- Летичівській публічній бібліотеці – 3 добірки;  

- бібліотекам філіям видано 44 добірок. 

Збереженню єдиного книжкового фонду надається постійна увага. 

Фонд рідкісних та цінних документів 
Фонд рідкісної та цінної літератури становить 80 примірників, з них: 

видання діаспори  становлять 25 екземплярів, видання з автографами – 54 

екземплярів, книги мініатюри – 1 екземпляр. Дана література у фонді 

виділена за окремим роздільником і на окремих полицях. Щорічно 

проводиться перевірка наявності  цієї літератури. 

Однією з головних функцій бібліотеки є обслуговування користувачів. 

Організовуючи свою діяльність, виходимо з міркувань, що завдання 

бібліотекаря прищеплювати користувачам любов до книги, навчити 

користуватися бібліотекою та її фондами, довідково-бібліографічним 

апаратом. Саме в бібліотеці відбувається інтеграція всіх видів і форм 

поширення знань, забезпечується єдність інформації, освіти, виховання та 

дозвілля.  

Для активізації читання і залучення нових користувачів бібліотека 

об’єднувала свої зусилля і налагоджувала ділові контакти із зацікавленими 

партнерами: загальноосвітніми школами, лікувальними установами, центром 



зайнятості населення, правоохоронними органами, центром творчості дітей 

та юнацтва,  центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді селища. 

Головне завдання нашої держави – збереження високого потенціалу 

інтелекту, духовності, працездатності молодого покоління. Значна роль у 

виконанні цих завдань відводиться бібліотеці. Сьогодні вона покликана 

виконувати акумулятивну функцію щодо вивчення, вдосконалення розвитку 

та збереження культури молодіжного середовища, покликана стати 

інформаційним осередком з усіх специфічних молодіжних проблем. 

Проведення соціокультурної роботи сприяє вихованню у молодого покоління 

почуття патріотизму, формування особистості на заходах духовності, 

моральності, толерантності, реалізації, творчого потенціалу. 

Саме з необхідності вирішення цих питань в Летичівській публічній 

бібліотеці діє програма «Молодь змінює світ».  

При Летичівській публічній бібліотеці багато років діє літературно-

краєзнавчий клуб за інтересами «Летичівські погостити». Мета клубу 

формувати у читачів почуття патріотизму, гордості за свій рідний край, 

знайомити з кращими земляками, їх життям та творчістю. Членами нашого 

клубу є учні місцевих шкіл та їх учителі, які прагнуть більше дізнатись про 

людей нашого краю, про життя і діяльність письменників та поетів-земляків 

та шанованих людей Летичівщини. До клубу входить 25 чоловік, девізом 

його є слова: «Не цураймося, признаваймося – не багато нас є».  

Також при Летичівській публічній бібліотеці діє клуб за інтересами 

«Повір у себе» для людей з особливими потребами. Його членами є 

незвичайні люди, люди великого терпіння, люди – герої, які стали 

переможцями у двобої зі своїми недугами і повернулись до активного життя.  

Для любителів художнього слова, поезії в нашій бібліотеці діє клуб - 

«Літературна кав’ярня» На зустрічі в кав’ярні збираються люди з поетичною 

стрункою в душі.  

Одне з провідних місць займає краєзнавча робота бібліотеки. Фонд 

краєзнавчої літератури становить 2702 екземпляри.  

Одним з напрямів довідково-бібліографічної та інформаційної роботи 

бібліотеки залишається робота з підвищення інформаційно-бібліографічної 

культури користувачів через проведення днів бібліографії, бібліотечних 

уроків. При Летичівській публічній бібліотеці діє «Школа інформаційного 

комфорту» де щомісячно проводяться бібліотечні уроки, на яких 

поглиблюються знання про книгу, як духовну цінність народу, вміння 

працювати з довідковим апаратом бібліотеки, розширюється читацький 

світогляд та формуються смаки користувачів. 

Інформаційно – бібліографічне забезпечення користувачів 

здійснювалося, частково завдяки видавничій діяльності.  

У 2018 році підготували і видали інформаційні вісники на тему: 

- « Календар знаменних і пам’ятних дат Летичівщини на 2019 рік; 

- « Її душа в поезії живе» (до 45-річчя від дня народження 

Т.Севастьянової); 



- «Життя окрилене піснею» (до 60-річчя від дня народження 

О.Кобзаренка);  

- «Ії життя, це два крила - боротьба за життя та поезія» (до 55-річчя від 

дня народження Нелі Качинської). 

Продовжили випуск краєзнавчого всеобучу «Серцем доторкнись історії 

рідного краю»: 

- «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» (до 75 роковин загибелі 

Летичівського підпілля ОУН) 

- «Проти червоних окупантів» (до 75 річниці з дня загибелі Я. Орла-

Гальчевського) 

- «Художник, краєзнавець, патріот» (до 95-річчя від дня народження 

К.П.Сензюка) 

У 2019 році підготували і видали інформаційні вісники на тему: 

- «Календар знаменних і пам’ятних дат Летичівщини на 2020 рік»; 

- «Ніколи не сміявся без любові» (до 65-річчя від дня народження 

письменника-гумориста Петра Грабового); 

- «Педагогічні праці та краєзнавчі дослідження С. Коржик» (до 50-річчя від 

дня народження); 

- «Тарас Шевченко та Поділля». 

Продовжили випуск краєзнавчого всеобучу «Серцем доторкнись історії 

рідного краю»: 

- «Проскурівсько-Чернівецька операція 1944 року» (до 75 річчя вигнання 

з Поділля нацистських загарбників) 

- «Бойова слава льотчика-винищувача, Героя Радянського Союзу, 

генерал-полковника Євгена Горбатюка» (до 10-річчя від дня 

народження) 

- «Літературознавець, фольклорист, письменник» (до 70-річчя від дня 

смерті Олександра Багрія) 

У 2020 році видано: «Календар знаменних та пам’ятних дат 

Летичівщини на 2021 рік», бібліографічний список літератури «Бібліотеки 

Летичівщина на сторінках преси у 2020 році», на допомогу сільському 

бібліотекарю «Планування на 2021 рік»(Випуск – 7).  

Інформаційні вісники: «Календар знаменних і пам’ятних дат 

Летичівщини на 2021 рік»;  

- видано інформаційні вісники на теми: «Зірка Героя за бої на Одері»(до 

75 – річчя від дня загибелі Миколи Печенюка, Героя Радянського 

Союзу), 

- «Художник В. Тропінін – життя пов’язане з Поділлям» (до 240-років 

від дня народження). 

Продовжено випуск краєзнавчого всеобучу: «Серцем доторкнись 

історії рідного краю»: 



- «Поділля – колиско і доле. Грані любові до рідного краю Миколи 

Гринчука» (до 85-річчя від дня народження поета),  

- «В моєму житті не було нічого, окрім Бога і моєї Вітчизни» В. Сабодан 

(до 85-річчя від дня народження Блаженнішого Володимира Сабодана), 

- «Лев Квітко – великий син єврейського народу. Трагічна доля поета» 

(до 130 – річчя від дня народження), 

-  «Микола Осліковський – життя віддане захисту Вітчизни» (до 120 – 

річчя від дня народження Героя Радянського Союзу, генерал-

лейтенанта). 

Серед культурно-інформаційних закладів, що реально впливають на зміст 

і якість читання підростаючого покоління і є гарантом реалізації його прав на 

культурне і духовне життя, на змістовне дозвілля, вільне спілкування з 

ровесниками і цікавими людьми, чільне місце належить бібліотеці. 

Молодь – особлива категорія читачів. Вона потребує великої уваги, 

індивідуального підходу і неформального обслуговування. Бібліотека 

реалізує цю функцію в різноманітних формах обслуговування:  

1. Вивчення читацьких інтересів, уподобань 

2. Індивідуальна робота 

3. Інформаційно-бібліографічна діяльність 

4. Формування, поповнення фонду  

5. Наочна популяризація читання 

6. Масові заходи  

7. Популяризація читання у ЗМІ 

8. Створення позитивного іміджу бібліотеки 

Хотілося б відзначити, що головне, до чого треба прагнути сьогодні 

бібліотекам – збільшення кількості молодих користувачів, які відчувають 

жагу до читання, книжковий голод, а нам, господарям книжкових багатств, є 

що їм запропонувати. Читання повинно стати культурною звичкою, радісним 

заняттям, яке спроможне підняти духовний рівень сучасної молоді. 

 

За 2020 рік Летичівською публічною бібліотекою зроблений поточний 

ремонт абонементу: 

- поточний ремонт стелі на суму 35397 грн. та відкосів на суму 9378 

грн; 

- заміна трьох метало пластикових вікон на суму 15651,3 грн. 

 

За 2019 рік Летичівською публічною бібліотекою проведено: 

- поточний ремонт коридору на суму 85,9 тис. грн.  

- туалету на суму 13,5 тис. грн.,  

- ремонт приміщення для поліції – 129,0 тис. грн..  

- За рахунок економії закуплено кольоровий принтер на суму 11,0 тис. 

грн., - меблі для читального залу на суму 35,3 тис. грн.,  

- змінено 3 вікна на суму 16,7 тис. грн..  

- 10,9 грн. – поповнення книжкового фонду бібліотечних закладів. 



 

За 2018 рік Летичівською публічною бібліотекою зроблений: 

-  ремонт на суму 24847 грн,  

- благодійна допомога 15327 грн поповнення книжкового фонду 

бібліотечних закладів. 
 

 

 

 

Директор Летичівської публічної бібліотеки                         Ольга Дмухівська 

 


