
Додаток 1 

       до наказу Хмельницької обласної 

       універсальної наукової бібліотеки 

       від 28 травня 2021 року № 41-о 

 

 

Методика проведення обласного дослідження 

«Бібліотека громади: точки взаємодії, грані співпраці» 

 

 Мета дослідження – моніторинг відповідності можливостей бібліотек потребам 

громади, стану закладів, вивчення потенціалу та його застосування. 

Дослідження допоможе зрозуміти, в якому стані сьогодні знаходяться бібліотеки в 

громадах, які можливості мають, чого потребують; яким чином співпрацюють з 

культурними, освітніми закладами своєї громади, владою, бізнесом, структурами 

агропромислового комплексу та чи співпрацюють взагалі; чи залучаються позабюджетні 

кошти до бібліотеки та які шляхи для цього використовують (пошук спонсорів, бартерне 

партнерство, проектна діяльність).  

Результати дослідження покажуть, яким чином спланувати діяльність бібліотек в 

громадах, як організувати методичну роботу так, щоб більшість проблемних питань 

бібліотек громад можна було вирішити протягом року. 

 Дослідження проводиться методом онлайн анкетування працівників публічних 

бібліотек у Google form відповідно до анкети (додаток 2) в електронному форматі 

(https://forms.gle/5WksTMDqKUq1Hczn8). Анкета заповнюється одним фахівцем кожної 

бібліотеки територіальної громади окремо відповідно до базової мережі Хмельницької 

області. 

Онлайн-анкети необхідно заповнити до 1 липня 2021 року  та повідомити листом про 

їх  заповнення.  

Телефон для довідок (038–2) 79-56-40, Гуменюк Альона Миколаївна, головний 

бібліотекар із соціологічних досліджень та розвитку РТЦ. 

e-mail: nmvkmoblbib@gmail.com  

 

 

 

 

Заступник директора      Валентина МАКОВСЬКА 
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Додаток 2 

       до наказу Хмельницької обласної 

       універсальної наукової бібліотеки 

       від 28 травня 2021 року №41-о 

 

 

Анкета  

учасника обласного дослідження 

 «Бібліотека громади: точки взаємодії, грані співпраці» 

(заповнюється у гугл-формі за посиланням https://forms.gle/5WksTMDqKUq1Hczn8) 

 

1. Назва бібліотеки*(повністю відповідно до Статуту, положення бібліотеки) 

_____________________________________________________________ 

2. Назва територіальної громади, в якій знаходиться бібліотека* 

_____________________________________________________________ 

3. Тип бібліотеки*: 

o Центральна бібліотека громади* 

o Сільська  

o Міська  

3.1. Вкажіть яким рішенням визначено, що ваша установа є центральною бібліотекою 

громади_____________________________ 

4. Чи визначено центральну бібліотеку у Вашій територіальній громаді? Якщо так – вкажіть 

назву центральної бібліотеки____________________ 

5. Які проблемні питання існують стосовно бібліотечної роботи у зв’язку з територіальним 

поділом та віднесенням бібліотеки до певної громади? *  

o Відсутні проблеми 

o Загроза закриття 

o Бракує методичної допомоги 

o Мало досвіду в окремих напрямках основних процесів бібліотечної роботи 

o Інше:_____________________________________________________________ 

5.1. Яким основним процесам бібліотечної роботи, на вашу думку, слід приділити більшу 

увагу відповідно до потреб громади?* 

o Бібліотечна обробка та каталогізування документів 

o Поповнення, організація та вивчення бібліотечного фонду 

o Надання довідково- бібліографічних послуг 

o Реклама бібліотеки та бібліотечних послуг 

o Редакційно-видавнича діяльність бібліотеки 

o Залучення додаткового фінансування 

o Інше_______________________________________________________ 

6. Чи достатньо фінансування з бюджету громади на утримання бібліотеки?* 

o Так   

o Ні 

7. Чи виділяються кошти на поповнення фондів та придбання періодичних видань?* 

o Так 

o Ні 

7.1 Якщо так, конкретизуйте з яких джерел надходять кошти на комплектування?* 

o Бібліотека фінансується громадою 

o Бібліотека самостійно залучає додаткове фінансування 

o Інше:_______________________________________________________ 

8. Оцініть стан фінансування від 1 до 5* 

__________шкала_________________ 

https://forms.gle/5WksTMDqKUq1Hczn8


 

9. Чи здійснюється фінансування з бюджету громади на покращення матеріально-технічної 

бази?* 

o Так 

o Ні 

7.1 Як саме місцева влада сприяє покращенню матеріально-технічному оснащенню 

бібліотеки?* 

Ваша відповідь_________________________________________________ 

10.  Який стан матеріально-технічної бази бібліотеки на сьогодні?* 

o Потреба в комп’ютерній техніці та доступі до Інтернету 

o Бібліотека потребує капітального ремонту 

o Аварійний стан бібліотеки 

o Потреба в оновленні спеціалізованих меблів та бібліотечної техніки 

o Бібліотека усім потрібним укомплектована 

o Інше:_____________________________________________________________ 

11.  Чи має бібліотека комп’ютерну техніку з доступом до Інтернету?* 

o Так 

o Ні 

11.1. Які інтернет-послуги надає бібліотека? 

o Підвищення комп’ютерної грамотності (курси, консультації) 

o Пошукова інформаційна діяльність 

o Допомога у здійсненні онлайн-платежів 

o Спілкування через комунікаційні онлайн-платформи (Skype, Zoom) 

o Онлайн-послуги (реєстрація на ЗНО, запис до лікаря тощо) 

o Дистанційне навчання 

o Пошук роботи 

o Реалізація товарів та послуг місцевих підприємців 

o Реєстрація на інтернет-ресурсах, створення електронної пошти 

o Електронна доставка документів 

o Організація онлайн-переглядів 

o Створення віртуальних виставок 

o Створення інтернет-екскурсій 

o Інше_______________________________________________________ 

12. Бібліотека є хабом цифрової освіти? (проект Міністерства цифрової трансформації) 

o Так 

o Ні 

13. Яким чином бібліотека бере участь у розвитку своєї громади?* 

o Боротьба з проблемою інформаційної нерівності (робота з соціально незахищеними 

верствами населення, малозабезпеченими громадянами, вимушеними переселенцями, 

людьми з обмеженими фізичними можливостями) 

o Обслуговування інформаційних запитів користувачів; 

o Об’єднання громади у групи відповідно до інтересів та запитів (організація клубів за 

інтересами, зустрічей) 

o Промоція читання (організація творчих заходів, флеш-мобів) 

o Розвиток місцевого туризму 

o Допомога громаді в організації і проведенні заходів, свят 

o Інше:_____________________________________________________________ 

14. Які функції інформаційного центру громади виконує бібліотека?* 

o Створення фактографічних матеріалів про життя громади та її жителів 

o Надання актуальної інформації про місцеві новини, навчання, роботу 

o Інформування про важливі туристичні маршрути громади 

o Допомога у користуванні комп’ютерними технологіями, Інтернет-ресурсами 

o Інше:_____________________________________________________________ 

15. Які заходи для створення позитивного іміджу бібліотеки проводяться?* 



o Інформування громади про діяльність бібліотеки, її послуги (через традиційні форми, 

бібліотечні інтернет-ресурси – сайт, блог, соціальні мережі) 

o Налагодження зв’язків з місцевою владою, доведення соціальної значущості 

o Проведення рекламних кампаній 

o Звітність перед громадою про діяльність бібліотеки за рік 

o Формування «історій успіху» читачів бібліотеки (як з допомогою бібліотеки 

користувач досяг успіху) 

o Інше:_____________________________________________________________ 

16.  Чи є на території громади фермерські господарства, громадські або благодійні 

організації, бізнес-структури та ін.?* 

o Так 

o Ні 

     16.1 Як налагоджуєте партнерство з даними організаціями задля покращення умов 

функціонування бібліотеки?* 

o Ваша відповідь____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

17.  Які види соціального партнерства бібліотека використовує?* 

o Партнерство з органами влади 

o З засобами масової інформації (ЗМІ) 

o З видавництвами, книготорговельними організаціями 

o З дизайнерськими і рекламними фірмами 

o З освітніми закладами (управління, відділи освіти, ВНЗ, загальноосвітні, 

дошкільні заклади) 

o З закладами культури (музеї, театри, Будинки культури, музичні школи, школи 

мистецтв тощо) 

o З громадськими організаціями 

o З релігійними організаціями різних конфесій та віросповідань 

o Економічне партнерство (підприємства, бізнес, приватні підприємці, фермерські 

господарства, агропромислові комплекси, торговельні організації) 

o Професійне партнерство (Українська бібліотечна асоціація, регіональні 

професійні асоціації, інші бібліотеки) 

18. Які проекти реалізовує (реалізовувала впродовж останніх 10 років) ваша 

бібліотека?____________________________________________________ 

19.  На вашу думку, бібліотека відповідає потребам вашої громади?* 

o Так 

o Ні 

19.1. Що необхідно запровадити, щоб бібліотека відповідала потребам 

громади?_____________________________________ 

20.  Вкажіть деякі дані про себе: 

o Ваші вік 

o Стать:   чоловіча   жіноча 

o Освіта:  

o Заклад, який закінчили 

 

Заступник директора        Валентина МАКОВСЬКА 

 

 

 
 


