
 

 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 червня 2021 року 

 

Про організацію роботи Публічної 

бібліотеки імені Володимира Малика 

в сучасних умовах та підготовку 

до відзначення 100-річчя з дня заснування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Публічної 

бібліотеки імені Володимира Малика Сьомак В.І. про організацію роботи 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика в сучасних умовах та 

підготовку до відзначення 100-річчя з дня її заснування, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

1.  Інформацію  директора Публічної бібліотеки імені Володимира Малика 

Сьомак В.І. про організацію роботи Публічної бібліотеки імені Володимира 

Малика в сучасних умовах та підготовку до відзначення 100-річчя з дня її 

заснування взяти до відома (додається). 

    2. Начальнику Управління культури і  мистецтв виконавчого комітету 

міської ради Литовченку Ю.М. та директору Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика Сьомак В.І. забезпечити виконання плану заходів з 

нагоди відзначення 100-річчя  Публічної бібліотеки імені Володимира 

Малика.  

    3. Організацію виконання цього рішення покласти на  начальника 

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету  Лубенської міської 

ради Литовченка Ю.М.              

4. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В.  

та постійну депутатську комісію з  соціальної та гуманітарної політики, 

освіти та науки. 

 

 

Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО                         
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 Про організацію роботи публічної бібліотеки імені Володимира Малика 

в сучасних умовах та підготовку до відзначення 100- річчя з дня заснування. 

 

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. 

Нова роль бібліотек розглядається як сучасний публічний простір, центр розвитку з 

проактивними бібліотекарями, що відповідає потребам громади.  

Чомусь із шкільних років ми звикли до певного образу бібліотеки: книжне 

зібрання, формуляри та печатки на книжках. Проте сьогодні  виросло нове 

покоління, новий тип читачів, а отже нові вимоги до бібліотечних установ. 

Щоб не залишитися на «узбіччі» прогресу і бути затребуваними, Публічна 

бібліотека ім.В.Малика постійно шукає нові напрями роботи. Від того, наскільки 

бібліотеки можуть вписуватись у нові умови життя, відповідають умовам і запитам 

сучасних користувачів, змінюють свій світогляд і форми роботи, залежить їх місце 

у майбутньому інформаційному світі.  

Мета діяльності Публічної бібліотеки Малика – бути невід’ємною частиною 

інформаційної структури територіальної громади, документально-комунікативним 

та соціокультурним центром. Наші цілі відкриті. Діяльність активна. Ми прагнемо 

інновацій, що ґрунтуються на постійній повазі до користувачів.  

2021 рік для нашої бібліотеки проходить у світлі  двох важливих дат. Це – 

100-річчя від дня народження українського письменника Володимира Малика, ім’я 

якого носить бібліотека з 1998 року та 100-річчя  заснування самої бібліотеки яка 

була заснована (1921р.)  
Хочу запросити Вас перегорнути деякі сторінки історії створення бібліотеки. 

Першим кроком до створення центральної окружної книгозбірні стала 

діяльність Лубенського повітового комітету охорони пам'яток мистецтва, історії і 

старовини ("повіткомис") групою ентузіастів, очолюваних археологом, істориком і 

краєзнавцем Гнатом Стеллецьким. ім’я якого носить наш Лубенський краєзнавчий 

музей, в січні 1918 року. Саме вони взяли на свої плечі зібрання, охорону і 

збереження "недогарків панських бібліотек" посульського краю. 

Тож "буремного 1919 року", на базі музею  Г.Я. Стеллецьким, спільно з М.М. 

Павловим - Сільванським, було створено науково - краєзнавче "Товариство 

охорони і розслідування пам'яток старовини і мистецтва" і при ньому книгозбірню 

для сільських читачів повіту,  

13 листопада 1920 року на чолі Лубенського Українського народного музею 

став комітет, який складався з трьох осіб з вищою освітою і довголітнім науковим 

стажем Г.Я. Стеллецького, С.К. Кулжинського та М.Г. Астряба, який розпочав 

наполегливу і копітку роботу по створенню в Лубнах публічної наукової 

бібліотеки, двері якої відкрилися 13 березня 1921 року.  

Сьогодні це Публічна бібліотека імені Володимира Малика Лубенської 

міської ради, яка підпорядкована Управлінню культури і мистецтв та має статус 

головної книгозбірні громади, методичний та координаційний центр для всіх 

бібліотек громади та розташована за адресою: м. Лубни, проспект 
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Володимирський,43. Структура бібліотеки включає 4 відділи: а саме: відділ 

обслуговування (читальна зала та абонемент), відділ організаційно-методичної,  

 

довідково – бібліографічної і інформаційної роботи, відділ комплектування, 

обробки та зберігання бібліотечного фонду, відділ інформаційного сервісу з 13-ма 

фахівцями. Деякі посади будуть зайняті після упорядкування мережі.  Після 

реорганізації  включить 3 міські та 21 сільську філію. У Вільшанці відновить свою 

роботу сільська бібліотека-філія, районна бібліотекам для дітей об’єднається з 

міською бібліотекою для дітей ( Погоджено з МКІП України). 

Не один рік поспіль бібліотека позиціонує  себе як  «бібліотека – центр 

громади», яка інтегрована в усі сфери життя людини і суспільства і це - єдина 

інституція, яка практично безкоштовно надає доступ до інформації, знань, 

всесвітнього культурного надбання і сприяє просвіті протягом всього людського 

життя. 

 Ми маємо змогу пишатись тим, що саме про нашу бібліотеку говорять  як 

про «третє місце», після дому і роботи, адже багато років як ми стали не тільки 

інформаційним і просвітницьким центром, але одночасно  є місцем зустрічі 

пересічної людини з письменником, юристом, лікарем..., культурно – дозвіллєвим і 

освітнім центром, приміщенням корисного проведення часу та саморозвитку 

кожного, хто прийшов до наших дверей, як дорослих так і дітей. 

Звичайно, минулий рік , і цьогоріч карантинні обмеження внесли свої 

корективи, але бібліотечна  діяльність аж ніяк не призупинилася. Багато заходів 

було перенесено в онлайн,  це дало інший напрямок роботі -  онлайн - послуги 

І хоч  кількісні показники з обслуговування користувачів в бібліотеці 

закономірно зменшилися,все ж скористалися послугами понад 2000 користувачів, з 

них – майже 500  дітей; видано – понад 58 тис. примірників творів друку. За 

минулий рік було більше 13000 звернень до веб-сайту, здійснено більше 11000 

переглядів нашої продукції (бук трейлерів, віртуальних виставок, відео 

презентацій, переглядів мультфільмів тощо). Створено 17000 записів у власних 

базах даних. Стараємося практично задовольняти кожного користувача, який до 

нас звертається. 

Шкода, що останнім часом спостерігається зниження активності відвідування 

бібліотек, послаблення інтересу до читання, особливо у дітей та молоді - бібліотека 

намагається заохочувати до користування бібліотекою, виховує у них любов до 

читання, рекомендує цікаві книги, допомагає у виборі необхідних видань, 

використовуючи сучасні інформаційні технології, креативні, соціально-значимі 

форми роботи, аби не настала «ота нульова точка неповернення». Міністерством 

культури та гуманітарної політики  прийнято  дуже важливий документ «Стратегію 

розвитку читання на 2021–2025 роки «Читання як життєва стратегія»». Тож 

проводимо різноманітні РR-акції «Що я читаю», «Книга в моєму житті», «Жива 

бібліотека» і запрошую всіх долучатися до них. Повірте, там, де родина, вчителі 

зацікавлені в розвитку дітей, там діти читають. І коли ці  діти беруть участь в таких 

конкурсах  як  «Кращий читач року» , «Читати модно і престижно», в Тижні 
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дитячого  читання - їх відразу вирізняєш з поміж інших. Ми гордимося такими 

читачами, особливо  родинами, що читають. 

В бібліотеці працюють 4 клуби за інтересами:  

 

 Районний клуб «Надвечір’я» з сільськими філіями (1999р.) 

 «У дружньому колі» (абонемент, 2007р.) 

 «Посмішка»  (ч/з, 2013р.) 

 «Веселі долоньки»  (ч/з, 2007р.) 

та Молодіжний дебатний центр (2012р.) 

Заняття проводяться систематично, в умовах карантину робота деяких була 

також перенесена в онлайн, створена група учасників у Вайбері.  

З кожним роком зростає відвідуваність соціокультурних, просвітницьких 

заходів та творчих акцій, змінюються форми їх проведення. Вони проводяться у 

межах бібліотечних приміщень, в установах, організаціях та на вулицях міста і сіл. 

Особливою популярністю користуються: флешмоби, вечори-презентації творів 

відомих авторів, літературні квести, жива бібліотека, конкурси читців, засідання 

клубів за інтересами, творчі зустрічі з письменниками. В цьому році заходи 

проводилися в більшості онлайн. Проведено цикл заходів, присвячених 100-річчю 

від дня народження В.Малика. Працівники бібліотеки взяли участь у вечорі –

пам’яті спільно з  Полтавською міською бібліотекою – філією №4 на платформі 

«Бібліотечна країна», в презентації бібліографічного покажчика «Володимир 

Малик» (з обласною бібліотекою ім. І.Котляревського) до укладання якого 

долучилися  наші працівники, в відеоконференції, присвяченій творчій спадщині 

В.Малика з Полтавським педуніверситетом тощо. Відбулася зустріч в бібліотеці з 

лауреатами  премії Василя Симоненка Тетяною Домашенко та Олександром 

Мірошніченком, презентація книги Раїси Плотникової «Непманша», цикл заходів 

до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, до Дня пам»яті героїв Небесної 

сотні  в фінансово-економічному коледжі – година пам’яті «Небесна сотня–в 

серцях вогонь» та багато інших.  

На слайдах ви можете познайомитися з  фото  заходів, які проводила  

бібліотека цьогоріч і в попередні роки. Практично всі  соціокультурні заходи  

можна знайти в розділі «Новини» на сайті  міської ради ,бібліотеки , в соцмережах.  

Бібліотека приділяє велику увагу виставковій діяльності...  Практично до 

кожної події ми організовуємо та презентуємо книжкові виставки, виставки 

інсталяції, виставки-події... В 2021 році велика увага приділялася популяризації 

нової книги від УІК, промоції читання  через виставкову діяльність, адже  

практично кожного тижня ми звітуємося за проведену роботу перед Українським 

інститутом книги.  

ХХІ століття – ера інформаційного суспільства. І на сьогоднішній  день 

комп'ютеризована бібліотека - це не розкіш, а вимога часу.  

Саме  тому ще  в 2011 році книгозбірня разом з трьома сільськими 

бібліотеками взяли участь в проєкті за програмою «Бібліоміст» і в 2012 році 
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отримали  комп'ютерну техніку (15 комп’ютерів та оргтехніку) та створили відділ 

інформаційного сервісу.  

 Відділ здійснює адміністрування блогу, соц. мережі Facebook, забезпечує 

комп’ютеризацію бібліотечно-бібліографічних процесів бібліотеки. Розробляє  

заголовки до виставок, буклети, закладки, візитівки. Монтує відеоролики, 

буктрейлери, віртуальні виставки. 

 До послуг користувачів ксерокс, принтер, сканер.   

При відділі діє Пункт Європейської інформації, створений завдяки проєкту 

«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках»  

Завдяки проєкту «Вік навчанню не завада», навики комп’ютерної грамоти 

отримали більш ніж 200 лубенців старшого віку. І сьогодні є бажаючі оволодіти 

навичками комп’ютерної грамотності. 

Аби мати змогу іти і працювати в ногу з часом, постійно проводяться курси 

для працівників бібліотек. Ми підключені до платформи «Дія. Освіта». Майже всі 

працівники отримали сертифікати.  

В зв’язку з медичною реформою випускниками курсів комп’ютерної 

грамотності стали чотири групи медичних працівників.    

             Кожний відвідувач має змогу отримати  Додаткові послуги, які надає 

відділ інформаційного сервісу: 

 Друк документів на принтері; 

  базові навички роботи з комп’ютером; 

  реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні; 

  електронне подання заяв на вступ до вищих навчальних   закладів України;  

 пошук роботи на єдиному порталі Державної служби зайнятості України; 

 придбання та резервування проїзних документів на залізничний транспорт; 

 визначення місцезнаходжень поштових відправлень; 

 пенсійний калькулятор на сайті Пенсійного фонду України; 

 допомога при подачі електронних звернень до органів влади; 

  оплата е – послуг (е – банкінг) та комунальних платежів.  

Основою будь якої бібліотеки є інформаційно-документальний 

потенціал. 

 Публічна бібліотека ім. В.Малика  налічує понад 30 тис. примірників. Це не 

так і багато, так як останніми роками  з бюджету ми не отримували на поповнення 

книг жодної копійки . 

Але все ж і за минулий рік надійшло в бібліотеку - 653 примірники (467 книг-

це подаровані в своїй більшості людьми, що підтримують бібліотеку у нашому 

прагненні служити людині і суспільству. Наприкінці 2020 року наша бібліотека 

ввійшла в 600 бібліотек, які найбільш активно популяризують книгу і одержала від 

Українського інституту книги 827 прим. на суму понад 100 тис. грн. З  квітня  2021 

року для  бібліотеки , та і всіх бібліотек громади  була здійснена передплата 
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періодичних видань на суму 50 тис. грн., що дає змогу кожному користувачеві 

своєчасно бути  ознайомленим з місцевими та державними подіями, почерпнути 

корисну інформацію.  

Бібліотека  багато років поспіль працює над  залученням додаткових  

коштів шляхом:Співпраці з видавництвами . Так «Самміт – книга» дала 

можливість поповнити фонди бібліотек літературою на 30 тис.грн. «Інтер-парк»  

 

передає обов'язковий примірник книг, які  виходять. Вергунов В.А., директор 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН,    лауреат премії 

імені Володимира Малика – передав понад 2000 прим. Колишній  редактор 

«Літературної України» Сергій Козак - передав  250 сигнальних примірників. За 

УІК я вже говорила. Останніми роками  були подаровані річні передплати видань 

газет «Урядовий кур’єр», «День», «Слово просвіти», «Літературна Україна», 

«Панорама Полтавщини», «Аргументи і факти», «Порадниця», «Сім’Я» тощо. Але 

дуже сподіваюся, що в подальшому будуть заплановані та виділені кошти з 

міського бюджету на поповнення книжкових фондів як нашої бібліотеки , так  

бібліотек-філій. 

В період карантину  працівниками відділу комплектування, методистами 

була проведена робота по переведенню фондів на міжнародну класифікацію УДК, 

вилученню морально застарілої та зношеної літератури як в публічній бібліотеці, 

так і  були здійснені виїзди в сільські бібліотеки, де працівники надали не тільки 

методичну, а й практичну допомогу. 

  

Один з найважливіших напрямків  роботи бібліотеки є методична робота. 

Сьогодні за допомогою активної методичної роботи постійно проводяться щорічні 

семінари, вебінари, творчі лабораторії, вооркшопи, дистанційне навчання , 

створення  методичних рекомендацій для працівники філій з метою підвищення 

кваліфікації. 

Працівники публічної бібліотеки також постійно беруть участь у вебінарах, 

які проводить Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, обласні 

бібліотеки, долучаємося до вебінарів своїх колег з Вінничини, Рівненщини тощо . 

В 2021 році - це 3 вебінари лище з реорганізації бібліотек в умовах  децентралізації 

та 3 вебінари обласних бібліотек з питань  роботи в умовах карантинних обмежень. 

Провідний методист Наталія Мусієнко пройшла навчання в Національній академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. Працюємо постійно над залученням 

користувачів до участі в найрізноманітніших конкурсах, де вони неодноразово 

ставали переможцями. В минулому році наша читачка  здобула 1 місце в 

обласному дитячому поетичному конкурсі «Бібліотека, я і книга», провідний 

бібліограф Наталія Замараєва - диплом другого ступеня в обласному конкурсі 

«Бібліотечний правовий неформат» та бібліотекар 1 категорії Лариса  Гончарук з 

учасниками  клубу «Посмішка» здобули перемогу у всеукраїнському конкурсі 

«Смугастий», нагородою якого стала піврічна передплата журналу 

«Однокласник». В цьому році подано 27 робіт на всеукраїнський  конкурс 

«Незалежна і єдина - моя Україна» та 13  робіт на всеукраїнський дитячого 

екомалюнку «Книга і діти, екологія і світ».  
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Не один рік в бібліотеці працює «Бібліотечний десант», до якого входять  

фахівці бібліотеки. За кожної можливості  виїзджаємо в сільські філії для 

проведення заходів. Таких виїздів в минулому році було 11. 26.05.2021 здійснено 

виїзд в Снітинську ЗОШ з розважально - пізнавальною програмою «Діти 

Незалежної України». 

У Вайбері створена група «Лубенські  бібліотекарі» , де кожний працівник 

може отримати індивідуальну консультацію працівників публічної бібліотеки; це 

величезна підтримка в роботі сільських бібліотек, особливо  в умовах карантину.      

 

Велике значення  для бібліотеки має соціальне партнерство, яке  останнім 

часом стало однією з основних функцій. Сьогодні книгозбірня стала справжнім 

центром місцевої громади. Бібліотека активно співпрацює з міським 

територіальним центром з надання соціальних послуг, ПОМГО «Твій світ», ГО 

«СЖТ «За майбутнє дітей України», ГО «Міжнародна Асоціація недоторканості 

приватного життя та безпеки людини», Лубенським місцевим центром з надання 

БВПД, Лубенським літературним об'єднанням ім. О.Донченка, Спеціалізованою 

школою-інтернатом, іншими освітніми та культурними закладами. Ця співпраця 

дає можливість проводити заходи не лише в бібліотеці , а й у віддалених селах. 

Вимоги часу змушують постійно вносити зміни в традиційну діяльність 

бібліотек. В попередні роки Публічна бібліотека ім. В.Малика взяла участь в 15 

проєктах, що дало змогу покращити матеріально - технічну базу комп’ютерною 

технікою-16 ПК, 3 ноутбуки, проєктор, залучено 20 тис. на  ремонт Молодіжного 

центру,який діє в бібліотеці, замінено на  енергозберігаючі 7 вікон тощо.  

Проводилися навчальні тренінги та інші заходи.   

– В 2020-2021 роках в період карантинних обмежень Публічна бібліотека  ім. 

В.Малика реалізувала  спільно з ПОГМО “Твій світ” 3 проєкти. В цьому році 

подали заявку на конкурс від Мінцифри на створення «Бібліотечного хабу». 

З задоволенням повторюсь : наша бібліотека, позиціонуючи себе як 

«бібліотека - центр громади», трансформуючи свій простір,  обрала своїм 

професійним гаслом тези: «Читач завжди правий» та «Чим менше табу, тим краще 

людині». Ми  приваблюємо читача не тільки зібранням літератури, але й 

можливістю безкоштовно (1година) користуватися комп’ютерами, точкою доступу 

вай-фай, затишком і приємною атмосферою.  

Звичайно, приміщення нашої бібліотеки пристосоване, потребує ремонту, 

матеріально-технічного оновлення, тим  більше , що цей рік - рік нашого сторіччя. 

Це підтверджено архівними даними, зібраними спогадами та  історичною довідкою 

Валерія Козюри. Розпорядженням Лубенського міського голови Олександром 

Грицаєнком затверджено план заходів з нагоди відзначення 100- річчя Публічної 

бібліотеки імені Володимира Малика, який передбачає видання буклету «Де 

майбутнє зустрічається з минулим», над створенням якого  вже розпочали 

працювати, конкурс дитячого малюнку «Малюю бібліотеку майбутнього», в 

рамках святкування Дня міста - урочистості відбудуться в Центральному парку. 

Презентація нової книги Раїси Плотникової «Марго та сексот», Перегляд 

кінофільму «Книжкова злодійка» - відбудуться під час заходів з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек тощо. 
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Планів маємо досить багато. Розуміємо, що  Бібліотека сьогодні - це: час змін, 

час дій. Будемо гідно служити громаді і Його Величності Читачеві. 

Насамкінець, щиро дякую всім за  розуміння і підтримку бібліотек. 

 

Директор  публічної бібліотеки 

 ім. Володимира Малика      Валентина Сьомак 
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