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Проведення обласних оглядів-конкурсів серед публічних
бібліотек Хмельниччини вже стало традиційним.
У 2012 році, з 5 червня по 10 серпня, управлінням
культури, туризму і курортів облдержадміністрації, Хмельницькою ОУНБ ім. М. Островського, обласним комітетом
профспілки працівників культури було проведено обласний
огляд-конкурс сільських бібліотек «Бібліотека року».
Даний конкурс проводився у 2 етапи: перший етап проходив з 5 червня по 20 липня на базі районних бібліотек, який
визначив кращу сільську бібліотеку району; другий – з 25 липня
по 10 серпня в обласній універсальній науковій бібліотеці
імені Миколи Островського, де було визначено кращу сільську
бібліотеку області у двох номінаціях – «Краща бібліотека –
центр роботи з громадою» та «Краща бібліотека – центр
інновацій».
Розглянувши подані матеріали конкурсу, журі визначило
переможців:
у номінації «Краща бібліотека – центр роботи з
громадою»:
1-ше
місце
–
Правдівська
бібліотека-музей
Ярмолинецького району (зав. бібліотекою Іваниця Валентина
Кіндратівна)
2-ге місце – Лісоводська сільська бібліотека
Городоцького району (зав. бібліотекою Шамчук Олена
Анатоліївна)
3-тє місце – Нестеровецька сільська бібліотека-музей
Дунаєвецького району (зав. бібліотекою Лісецька Людмила
Володимирівна)
у номінації: «Краща бібліотека – центр інновацій»:
1-ше місце – Копачівська сільська бібліотека-музей
Деражнянського району (зав. бібліотекою Вишнівська Світлана
Андріївна)
2-ге місце – Ружичанська сільська бібліотека-музей
Хмельницького району (зав. бібліотекою Темчишина Тетяна
Вікторівна)
3-тє місце – Новоселицька сільська бібліотека-філія
Полонського району (зав. бібліотекою Пижова Марія
Миколаївна).
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Також журі конкурсу відмітило:
– кращу мультимедійну презентацію завідуючої
Михайлюцькою сільською бібліотекою Кривіцької Лесі
Віталіївни (Шепетівського району)
– відмінну організацію конкурсу на першому етапі
методичними центрами Віньковецької (директор
Нетреба Людмила Мойсеївна, методист Мельник Інна
Миколаївна), Полонської (директор Ржегак Оксана
Миколаївна, методист Вальчук Надія Степанівна),
Хмельницької (директор Філіпенко Зоя Вікторівна,
методист Міль Лідія Іванівна) та Ярмолинецької
(директор Гриб Марина Анатоліївна, методист Білик
Іванна Іванівна) ЦРБ
– відмінну підготовку, проведення та висвітлення
конкурсу в ЗМІ, на сайтах бібліотеки та в соціальних
мережах Віньковецькою (директор Нетреба Людмила
Мойсеївна), Полонською (директор Ржегак Оксана
Миколаївна), Старокостянтинівською (директор Білан
Світлана Олександрівна), Ярмолинецькою (директор
Гриб Марина Анатоліївна) ЦРБ.

Номінація: «Краща бібліотека – центр
роботи з громадою»
З досвіду роботи:
Правдівська сільська бібліотека-музей
Ярмолинецького району
Правдівська бібліотека-музей –
один з кращих прикладів співпраці з
місцевою владою. Книгозбірня стала
однією
з
найкращих
у
Ярмолинецькому районі не без
допомоги владних структур та
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наполегливості бібліот-каря Валентини Кіндратівни Іваниці.
Бібліотека відіграє важливу роль у житті громади. Тут
широко проводиться соціокультурна робота з користувачами,
зокрема, з дітьми. Бібліотека співпрацює з батьками, педагогічним колективом школи, дитячого садка. Працівник бібліотеки Валентина Кіндратівна, постійно впроваджує нові форми
роботи по залученню громади до читання. Прикладом цього є
заходи, що вже проведені нею в рамках проекту «Школа
радісного читання». Наприклад, проведено цикл презентацій
книжкових виставок «Книжковий караван» – виставка кращих
книг для дітей, придбаних в результаті отримання перемоги у
конкурсі; ознайомлення з новинками літератури – «Великий
книжковий феєрверк», ознайомлення з новинками періодичних
видань (протягом року); «Країна Журналія». Пройшли: Свято –
зустрічі з книгою «Здрастуй, Книго!» та літні читання «Літо і
книга» тощо. Даний проект був створений для участі у конкурсі
«Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх
культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю», який
був оголошений наприкінці 2011 року МФ «Відродження».
Саме завдяки старанням працівника, бібліотека здобула перемогу у цьому конкурсі і отримала грант у розмірі 5 тис. грн. на
придбання книг та періодичних видань.
При обслуговуванні людей з обмеженими можливостями, бібліотекар часто виконує функції соціального працівника:
приносить книги додому, до нього звертаються за порадою та
допомогою по оформлені пенсій, субсидій, а також з іншими
питаннями, пов’язаними з повсякденним життям та просто
поспілкуватися. В бібліотеці-музеї проводяться вечори, присвячені людям похилого віку: «Свято
нашої душі», «Нам роки не біда,
коли душа молода»; конкурси:
«Скатерка-самобранка – кращі
кулінарні шедеври», «Лютикиквіточки у мене в садочку»;
правові бесіди: «Не судіть та не
судимі будете», «Дорога до
храму»; вечір запитань і відпові5

дей: «Осінь життя потрібно вдячно приймати».
Краєзнавча робота стала пріоритетною в діяльності
бібліотеки-музею. Саме завдяки великій допомозі клубу
«Краєзнавець» (що діє при бібліотеці) та старанням Валентини
Кіндратівни у 2010 році відкрили перший в районі заклад
«Бібліотека-музей народного побуту». Поповненню краєзнавчого
фонду сприяють тісні контакти із
краєзнавцями, поетами, які дарують
книгозбірні свої видання. Широко
популяризується краєзнавча книга.
Для цього створено розгорнуту виставку «Краю мій, тобі моя любов»,
постійно поповнюється фотоальбом «Жива історія мого села»,
створено «Літопис села Правдівка» та «Історія бібліотеки».
Бібліотека-музей с. Правдівка тісно співпрацює з громадою села. При переведені її у нове приміщення, жителі села
допомагали бібліотекареві в упорядкуванні території, прилеглої
до бібліотеки. При проведені ремонтних робіт у бібліотеці допомагали соціальні працівники, сільська рада та працівники
дитячого садка і ФАПу. Бібліотекар постійно залучає волонтерів, активістів із числа місцевого населення для організації
соціокультурних заходів. Тісною є співпраця з працівниками
Будинку культури, вчителями, учнями школи. Неодноразово, на
громадських засадах, допомагає у залученні додаткового фінансування та приймає участь у проведені різних заходів
М.О. Горобець – місцевий краєзнавець, активний читач та член
ради клубу за інтересами «Краєзнавець».
Велику роль у житті бібліотеки відіграє співпраця з місцевою
владою. Сільська рада приймає
участь в покращені матеріальнотехнічного стану бібліотеки, фінансуючи витрати для створення
сучасного дизайну та оформлення
інтер’єру бібліотеки.
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Громада завжди підтримує бібліотеку, яка відображає
інтереси та задовольняє її запити – авторитетну, корисну, з
творчим працівником.

Лісоводська сільська бібліотека
Городоцького району
Лісоводська сільська бібліотека
– це культурний центр, що забезпечує
інформаційні потреби реальних та
потенційних користувачів. Вона надає
можливість міжособистісного спілкування практично всім жителям села,
організовує їхнє культурне дозвілля.
Протягом останніх трьох років в
роботі сільської бібліотеки відбулися
певні зміни і зрушення. Переломним моментом у житті
бібліотеки стало відкриття у 2011 році «Пункту вільного
доступу до Інтернету», що відбулось завдяки перемозі у
конкурсі програми
«Бібліоміст» «Організація
нових
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету».
Життя книгозбірні перейшло у новий формат. До бібліотеки потягнулась молодь. Старші
читачі знайшли для себе у бібліотеці нові можливості спілкування,
вирішення своїх проблем (пошук
роботи та можливості започаткування власної справи), а також і
нові форми інформаційних можливостей.
Найчисленнішими категоріями користувачів є діти –
учні Лісоводської загальноосвітньої школи. Тому значна частина роботи книгозбірні направлена саме на:
– максимальне задоволення читацьких запитів, розширення сфери бібліотечних послуг, впровадження ефективних
форм і методів популяризації книги, стимулювання навчальних,
читацьких, комунікативних навичок у дітей та юнацтва;
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– пріоритетне бібліотечне обслуговування і пошук
ефективних форм роботи для дітей з обмеженими фізичними
можливостями, дітей, які потребують посиленої педагогічної
уваги (бібліотерапевтична робота у клубі «Чотири лапи»);
– створення комфортних умов для користування бібліотекою.
Всі ці заходи направлені на покращення роботи з дітьми
та юнацтвом.
Проводиться також робота з
такими групами користувачів, як
пенсіонери, люди з особливими
потребами. Це вимагає своєї специфіки, саме тому організоване обслуговування на дому ветеранів Великої
Вітчизняної війни, людей І-ІІ груп
інвалідності, які втратили працездатність та мешканців будинку «Ветеран». А також практикується
індивідуальне книгоношення, до якого залучено учнів школи,
соціальних працівників та працівників будинку «Ветеран».
У місцевий будинок-інтернат для людей похилого віку
бібліотека передала 23 книги завдяки акції «Подаруєм книгу
«Ветерану», яка проходила під час бібліодесанту добра «Твори
добро, щоб кращим став цей світ».
Щороку, разом з Будинком культури, проводяться свята,
приурочені Дню захисту дітей: «Відкриває двері казка»,
«Свято дитинства». Неодноразово спонсорами цих заходів
виступали місцеві бізнесмени та приватні особи. Місцеві
меценати допомагають у вирішені фінансових питань і інших
заходів, які проходять у селі.
Для жителів села у бібліотеці оформлено стенди: «Для вас
сьогодні, завтра і завжди» та
«Місцева влада інформує», з
допомогою яких вони мають змогу
одержати вичерпну інформацію.
З появою у бібліотеці «Пункту
відкритого доступу до Інтернету», з'явилась можливість проведення таких форм роботи як:
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віртуальні подорожі – «Київський зоопарк приймає відвідувачів», «Наш край у всесвітній мережі: сторінками сайтів»;
відеобесіди – «Музеї і виставочні зали України», подорожі
Інтернетом – «Острів технічних див» та багато інших.
При бібліотеці діє клуб за інтересами «Чотири лапи»,
метою якого є виховання у дітей гуманного ставлення до чотириногих друзів. В рамках засідань клубу проводяться: інформхвилинки, інтелектуальні ігри, віртуальні подорожі, майстеркласи, ветеринарні лікнепи, години цікавих повідомлень, огляди
літератури та інше.
Неможливо не відмітити також участь бібліотеки в заходах, які проводить Народний аматорський фольклорний гурт
«Лісові води». Бібліотека бере участь у інформаційному забезпеченні проведення народознавчих свят і обрядів: народознавча
оповідка «На порозі Великоднє свято», виставка Великодньої
писанки «Маленьке диво на долоні», народознавчий екскурс
«Ой на Івана, та й на Купала…», свято Трійці «Зелене вір'я»,
цикл Різдвяних свят «Зимонька завзята – принесла нам
свята».

Нестеровецька сільська бібліотека -музей
Дунаєвецького району
Завдяки плідній співпраці з місцевою владою і громадою, в Нестеровецькій сільській бібліотеці відкрито музей на
честь відомого земляка, заслуженого лікаря України –
М.П.Чорнобривого. Новостворена
бібліотека-музей – це острівець
духовності і культури у рідному
селі. До відкриття бібліотеки-музею долучилися майже всі жителі
села. Громадою збирали експонати,
кошти на оформлення музею. Дуже
багато зусиль для створення та
оформлення музею доклала завіду-
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юча бібліотекою-музеєм Людмила Лісецька, яка разом із своєю
сім’єю виконували ремонтні роботи, збирали експонати,
готували відкриття музею, запрошували гостей.
Найбільше допомагали у створенні музею: заслужений
працівник культури, професор Київського національного університету культури і мистецтв П.Л. Богоніс, начальник управління
соціального захисту населення м. Хмельницького С.І. Воронецький., директор районної бібліотеки Т.К. Прокопчук, підприємець М.О. Пухкий, лікарі Дунаєвецької районної лікарні.
За час діяльності бібліотеки-музею М.П. Чорнобривого,
у селі Нестерівці проведено: 6 екскурсій, 4 музейні уроки, вечірпам’ять «Золоті руки хірурга, професора М.П. Чорнобривого» (до 93-річчя від дня народження вченого). Музей
відвідали бібліотекарі району, голови сільських рад Дунаєвеччини, племінники відомого поета-земляка Л.Лупана з Вінниці та Житомира. Побували декілька разів у музеї і сини
М.П Чорнобривого – вчені-медики В’ячеслав і Павло, які
поповнили музей новими експонатами.
За два роки роботи музею в бібліотеці, його відвідали
більше тисячі людей з різних куточків України: з Вінниці,
Хмельницького, Житомира, Дунаєвець, Кам’янець-Подільського, Шепетівки, а також з Німеччини. Проводяться екскурсії для
учнів місцевої школи, громади села, працівників бібліотек
району та інших.
Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки є
краєзнавча діяльність. Протягом останніх років в бібліотеці зібрано цікаві матеріали про історію села, видано біобібліографічний посібник «Звитяжці трудової слави», до якого увійшли
матеріали про видатних односельчан, які своєю подвижницькою працею уславили село. Серед
них – заслужені діячі куль-тури,
науковці,
професори,
Герої
Соціалістичної праці, заслу-жені
працівники
сільського
господарства.
Своєрідною візитівкою у
бібліотеці є краєзнавчий куточок
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«Поділля моє барвінкове, України чарівний куточок», де
розміщені матеріали з історії села Нестеровець, а саме:
«Видатні земляки», «Наші односельці – учасники Великої
Вітчизняної війни». Доповнюють куточок папки газетних
вирізок та альбоми – «Говорять ветерани Великої
Вітчизняної війни», «Бойовий орден та медаль у твоєму
домі», «Солдатський трикутник – жива історія війни». Тут
зібрані легенди краю, оповіді з життя земляків, які
публікувалися у ЗМІ. Багате село на талановитих людей. Серед
них – репресований поет-земляк Л.С. Лупан. В бібліотеці
оформлено
книжкову
виставку
«Співець
кучерявих
Нестеровець», на якій експонуються книги, фотографії, копії
окремих документів, листи О.Гончара, І. Неходи, А. Малишка
до Л.С. Лупана.
Щоб більше знати і пам’ятати про минуле рідного села, була
створена кімната народознавства, –
де виставлені роботи сільських
умільців. У бібліотеці проводяться
уроки народознавства, відбуваються зустрічі з вишивальницями
(«Краса своїми руками»). Роботи
майстринь виставляються у бібліотеці, на різних конкурсах (районних, обласних). Окремі роботи
експонувались також і на Волині.
Нестеровецька сільська бібліотека-музей бере активну
участь у соціокультурному розвитку села, користується повагою
серед громади, посідає особливе місце і у соціальній інфраструктурі села. При підготовці та проведені різноманітних заходів до визначних подій та свят, бібліотека координує свою
діяльність з освітянами, з директором будинку культури, громадськими організаціями.
В бібліотеці завжди людно; сюди приходять учні та студенти взяти літературу для навчання, інші – почитати періодику,
пенсіонери взяти книгу для душі, а головне – поспілкуватися.
Бібліотека згуртовує людей, використовуючи різні
інноваційні форми і методи роботи. В бібліотеці діє клуб за
інтересами «Милосер-дя», всі учасники якого – активні читачі
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бібліотеки; для маленьких читачів в
бібліотеці працює гурток «Книга і
лялька».

Номінація «Краща
бібліотека – центр
інновацій»
З досвіду роботи:
Копачівська сільська бібліотека-музей
Деражнянського району
У 2012 році Копачівській сільській бібліотеці виповнилося 75 років. Це досить молодий і, разом з тим, поважний вік
для установи, яка пережила багато
подій в житті села, держави та
набула значного досвіду у своїй
діяльності.
Сьогодні бібліотека виконує
різнопланові функції: інформаційну, освітню, просвітницьку, виховну, рекреаційну.
Важливою ланкою у роботі бібліотеки залишається
обслуговування жителів села з обмеженими можливостями та
інших соціально незахищених верств населення. Бібліотекар
намагається зробити все можливе, щоб допомогти їм адаптуватися в оточуючому світі, ліквідувати недостатнє спілкування, надати консультаційну допомогу з різних питань, оточуючи турботою.
В бібліотеці жителі села можуть отримати всю необхідну
інформацію для задоволення своїх особистих, соціальних та
життєвих потреб. У спеціально виділеній тематично-інформаційній зоні «Влада і бібліотека» знаходяться графіки прийомів
голови сільської ради, депутатів районної ради, керівників
структурних підрозділів, організацій, підприємств.
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Пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки також є
краєзнавча робота. Враховуючи інтерес користувачів до подій
минулого свого краю, у бібліотеці постійно ведеться робота по
створенню баз даних про відомих людей, які внесли вклад у розвиток села. А також приділяється велика увага популяризації
літературної спадщини краю.
У 2010 році, на виконання районної програми «Розвиток
бібліотек-музеїв Деражнянщини на період до 2010 року», на базі
Копачівської сільської бібліотеки створено поліфункціональний
заклад – бібліотеку-музей визвольних змагань та Юхима Кошельника (земляка, поета, літературознавця, борця за незалежність України), що значно розширило можливості бібліотеки.
У бібліотеці-музеї створено ряд експозицій із документів
та матеріалів про життя і творчу
діяльність односельця Ю. Кошельника. Більше того, місцевими краєзнавцями поповнено музей речами
із хати, де проживав Юхим Павлович, а його племінниця передала у
музей старовинну ікону-реліквію
родини Кошельників.
Ще однією визначною подією в житті бібліотеки та сільської громади стала перемога у
2010 році в конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з
використанням вільного доступу до Інтернету» за
програмою «Бібліоміст», в результаті чого було безкоштовно
отримано два комп’ютери,
принтер та сканер. З підключенням бібліотеки до
Всесвітньої мережі, для
користувачів
відкрився
безкоштовний доступ до
Інтернету, а також з’явилась можливість сканувавти та друкувати текст,
записувати інформацію на електронні носії, скористатися
електронною поштою, програмою Skype.
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Завдяки новим послугам, у бібліотеці побільшало відвідувачів. Користувачам, які не мають навиків роботи в Інтернеті,
постійно надаються консультації, щоб зробити перші кроки у
Всесвітній мережі. Вже спостерігається і перший позитивний
досвід, завдяки використанню мережі Інтернет, якому бібліотека
дуже радіє. Так, мешканка села Приказюк С.В., скориставшись
новою послугою бібліотеки, знайшла цікаву і корисну інформацію і замовила насіння овочів і квітів на сайті журналу
«Сільський вісник». В результаті, без всіляких переплат,
заощадивши свій час, отримала якісне насіння овочів та квітів і
тепер є постійним користувачем пункту вільного доступу до
Інтернет. А Бондар В.Д., завдяки Інтернету, придбав трактор для
обробітку 8 га землі.
Велика кількість жителів села проживає та працює за
кордоном. Тому користувачами сільської бібліотеки широко
використовується програма Skype. До прикладу, житель села
М.С. Іскра майже щотижня з допомогою даної програми
виходить на зв’язок з братом моряком, який проживає в Росії.
Значна увага у бібліотеці приділяється і соціокультурній
діяльності, яка представлена розмаїттям форм роботи та спрямована на задоволення духовних та інформаційних потреб жителів
села: тематичний вечір до Дня Перемоги «Солдатські вдови»,
літературно-музичний вечір до Дня партизанської слави «На
пагорбах часу немає ні квітів, ні хрестів», урок історичної
правди до дня пам’яті Героїв Крут «Вони стали на захист
Батьківщини» та ще багато інших.
При бібліотеці активно працює клуб «Правознавець»,
налагоджена співпраця з районним відділом внутрішніх справ, з
управлінням юстиції. Заходи проходять за участю юридичних фахівців, працівників правоохоронних органів, психологів у різноманітних формах: інтерактивний
урок «Права людини починаються з прав дитини», бесіди:
«Злочинність у підлітковому середовищі», «Толерантність.
Всі різні – всі рівні» та ін.
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В організації соціокультурної роботи бібліотеки значне
місце
посідає
співпраця
з
сільськогосподарським
підприємством,
громадською
організацією ветеранів війни і
праці, педагогічним та учнівським
колективами
загальноосвітньої
школи,
фельдшерськоакушерським пунктом, комунальним підприємством. За участю
фахівців, представників установ та організацій проводяться
заходи, спрямовані на відзначення державних свят та свят за
народним календарем, просвітницькі заходи щодо пропаганди
здорового способу життя, заходи правового характеру. Також
бібліотека тісно співпрацює з сільським Будинком культури та
сільським головою.

Ружичанська сільська бібліотека-музей
Хмельницького району
Культурно-освітній та інформаційний центр бібліотекамузей села Ружичанка обслуговує жителів двох населених
пунктів с. Ружичанка та с. Карпівці.
У 2010 році бібліотекамузей прийняла участь в проекті
«Організація нових бібліотечних
послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету», вигравши:
3 комп’ютери, принтер, 3 комплекти веб-камер з навушниками.
Все це дало змогу відкрити Пункт
вільного доступу до Інтернет,
Пункт доступу громадян до офіційної інформації, що стало визначною подією в роботі бібліотеки.
Поява нової послуги надала можливість користувачам
різних груп населення знаходити для себе різноманітну
інформацію.
Завдяки наявності у бібліотеці комп’ютерної техніки,
використовуються нові форми роботи з користувачами:
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презентації, віртуальні подорожі,
виставки, комп’ютерні ігри. Читачі
приймають участь в Інтернетконкурсах, вікторинах. Зроблено
презентації
«Пересопницьке
Євангеліє
–
національна
святиня», «Усе з любов’ю зміряне
до дна» (кохання й любовна лірика
Т.Шевченка) та інші. Проведено
віртуальні подорожі: «Софія Київська – пам’ятка
архітектури і монументального живопису», «7 чудес
України» ін.
Бібліотека-музей тісно співпрацює з Будинком культури,
Ружичанським навчально-виховним комплексом, дитячим навчальним закладом «Сонечко», музичною школою. Традиційними є, спільно проведені, тематичні вечори «Зі сплаву геройства мертвих і живих кувалося ім’я – Перемога», «П’є
журавка воду», дитячі ранки «Найсвятіше слово в світі –
мати», години-реквієми, приурочені голодомору – «Образу
хліба вклонімося», «Хто знав, хто вів смертям і стратам
лік» та багато інших.
Постійно проводяться театралізовані фольклорні свята:
Вертеп, свято Андрія «Калита, калита, ти рум’яна і смачна»,
свято Купала «Ой на Івана, ой на Купала» та інші.
Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотекимузею є краєзнавча робота. У музеї розміщено 18 стендів з
історії села від найдавніших часів до сьогодення, а також
різноманітні експонати: старовинний домашній одяг, посуд,
елементи ткацького верстата, речі періоду Великої Вітчизняної
війни. Оформлено історію села, записані легенди, зібрано
спогади очевидців голодомору та інформацію про репресованих
односельчан, записано спогади учасників Великої Вітчизняної
війни, людей, які побували в неволі. В музеї наявні біографії
людей праці, які звеличили своє село, а також стенд з
фотографіями восьми Героїв Соціалістичної праці. Краєзнавчий
фонд розкрито книжковою вистав-кою «І називається
Поділлям земля, де маю щастя жить». Постійно проводяться
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екскурсії в музей села, зустрічі з
учасниками та дітьми Великої
Вітчизняної війни, людьми, які
побували в неволі у Німеччині.
Невід’ємною
складовою
роботи бібліотеки-музею є робота
по
відродженню
українських
народних
традицій,
звичаїв,
обрядів, популяризація народного мистецтва, фольклору. Тому
бібліотекою активно використовується така форма роботи, як
уроки народознавства, зокрема: «Благослови берегине, мальво,
день новий зустрічати», «Будьте дужі, як вода», «Оберіг
української родини – рушник» та ін.

Новоселицька сільська бібліотека
Полонського району
Бібліотека села Новоселиця являється джерелом знань,
оберегом духовного життя кожного жителя села. Саме тут відвідувачі знаходять душевний спокій та
врівноваження.
Участь у проекті програми
«Бібліоміст» «Організація нових
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету» забезпечив бібліотеку
комп’ютерами, лазерним сканером та
принтером. Але саме головне – це
безкоштовний Інтернет, яким можуть користуватися як дорослі,
так і діти. Можна сказати, що відкриття Інтернет-центру з
безкоштовним доступом до глобальної мережі Інтернет стало
відправною точкою трансформації закладу в сучасний
інформаційно-консультативний центр громади.
Саме завдяки новим технологіям, бібліотека наповнюється вдвічі більшою кількістю дітлахів та дорослих.
До обслуговування Інтернет-центру залучено волонтерів.
Така діяльність, безперечно, засвідчує високий професіоналізм,
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креативність та комунікабельність працівника і престиж закладу
в громаді.
В бібліотеці діє Пункт доступу громадян до офіційної
інформації (ПДГ), де користувачі дізнаються про основні
законо-творчі
процеси,
що
відбуваються
в
країні,
про
діяльність
місцевого
самоврядування
тощо.
Соціокультурна
діяльність
бібліотеки зорієнтована на допомогу процесу національного відродження і духовного становлення
користувачів. Бібліотека працює за
напрямками:
громадянське
і
патріо-тичне
виховання,
відродження культурно-історичних традицій народу, історії
краю, пропаганда природничо-наукових та економічних знань,
пропаганда художньої літератури, естетичне виховання, робота
з людьми, що мають особливі потреби та з людьми похилого
віку.
В бібліотеці є великий читальний зал, в якому кожен
може подорожувати в атмосфері книг, грати в настільні ігри і
просто відпочити та спілкуватися.
В 2006 році в бібліотеці було створене об’єднання
«Родовід». Його учасниками є учні школи. Мета даного клубу –
збільшити інтерес у дітей до історії свого роду, сім’ї, виховувати любов, почуття гордості та повагу до свого коріння. В
бібліотеці оформлено куточок
«Родовідне дерево» та діє фотовиставка «Роде наш, красний».
Бібліотека є популяризатором традицій, звичаїв та історії
свого села в цілому. Завдяки
активній діяльності завідуючої
бібліотеки-філії та тісній співпраці з працівниками сільського будинку культури, було
проведено велику роботу по збору пам’яток матеріальної та
духовної культури села та відкрито музей історії села, екскурсії
в якому проводить завідуюча бібліотекою-філією.
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Бібліотека тісно співпрацює з сільським будинком
культури, сільською радою, школою, дитячим садочком.
Деякі бібліотеки не обмежуються тим, що надають своїм
користувачам вільний доступ до Інтернету. Бібліотечні працівники самі із задоволенням освоюють можливості новітніх
технологій, завдяки яким висвітлюють роботу своїх бібліотек в
соціальних мережах. Зокрема, соціальна мережа Фейсбук стала
осередком для віртуального міжбібліотечного спілкування. Тут
бібліотекарі області реєструються особисто і реєструють свої
бібліотеки для більш повного висвітлення своєї діяльності та
обміну досвідом. У мережі Фейсбук створена група «Бібліотекарі Хмельниччини», де висвітлюються цікаві події, що відбуваються у бібліотечному житті області.
Бібліотеки Хмельниччини в Інтернет-просторі:
Хмельницька ОУНБ ім. М.Островського
Веб-сайт: http://www.ounb.km.ua/
Facebook: група «Бібліотекарі Хмельниччини»
http://www.facebook.com/groups/311856532176126/
Віньковецький р-н
Веб-сайт: http://vinkivci-crb.at.ua/
Городоцький р-н
Веб-сайт: http://www.crbgorodok.km.ua/
Вконтакте: http://vk.com/crbgorodok
Facebook: Городоцька ЦРБ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003885909471
Деражнянський р-н
Веб-сайт: www.libder.at.ua/
Facebook: Деражнянська районна бібліотека
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002942754149
&ref=tn_tnmn
Дунаєвецький р-н
Веб-сайт: http://dunbibliot.ho.ua
Кам’янець-Подільський р-н
Веб-сайт: k-prcbs2009.webnode.ru/
Facebook: Кам’янець-Подільська ЦРБ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002905223926
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Новоушицький р-н
Facebook: Новоушицька ЦРБ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002918963994
Полонський р-н
Веб-сайт: http://polonne-crb.at.ua/
Славутський р-н
Веб-сайт: http://bibliotekasl.ucoz.com/
Старокостянтинівський р-н
Блог: http://www.kniga65.blogspot.com/
Старосинявський р-н
Веб-сайт: sinyava-cbs.at.ua
Faceboок: Старосинявські бібліотеки
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001125720117
&sk=friends&v=friends
Хмельницький р-н
Facebook: Хмельницька районна бібліотека
http://www.facebook.com/hm.crb.cho
Вконтакте: Хмельницька районна бібліотека
http://vk.com/hm_crb_cho
Тwitter: https://twitter.com/#!/Hm_CRB_ChO
Чемеровецький р-н
Блог: http://chemcrb.blogspot.com/
Шепетівський р-н
Веб-сайт: Шепетівська районна бібліотека
http://shbiblio.at.ua/
Грицівська міська бібліотека
Веб-сайт: http://biblio.grytsiv.km.ua/
Facebook: Грицівська міська бібліотека
http://www.facebook.com/pages/Грицівська-міськабібліотека/189666274403789
Ярмолинецький р-н
Веб-сайт: http://biblioyar.at.ua
м. Кам’янець-Подільський
Веб-сайт: www.cbsmkam-pod.ucoz.ua
м.Нетішин
Веб-сайт: http://www.netishynlib.org.ua/
м. Хмельницький
Веб-сайт: http://www.cbs.km.ua/
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Facebook: Хмельницька МБ
http://www.facebook.com/pages/Хмельницька-міськаЦБС/208699419145772
Тwitter: https://twitter.com/#!/kmcbs_pk
Блоги:
Бібліотека творчих ідей дітей та молоді
(бібліотека-філія № 2) - http://libraryf2.blox.ua/html
Бібліотека сімейного читання (бібліотека-філія № 3) http://bibliotekasimeynogochutannja.blogspot.com/
Бібліотека. Сторінками України (бібліотека-філія № 4) http://storinkamiukraini.blogspot.com/
Бібліоміст у бібліотеці (бібліотека-філія № 7) - http://libraryf7.blox.ua/html
Бібліотека-музей (бібліотека-філія № 10) - http://bibmuzey.blogspot.com/
Центральна бібліотека для дітей № 12 - http://centrbib.blogspot.com/
Бібліотека Золотий вік (бібліотека-філія № 13) http://zoloty-vik.blogspot.com/
Youtube
:
http://www.youtube.com/user/kmcbspk?feature=mhsn
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