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Мета та цілі дослідження 

 Останні роки стали великим випробуванням для бібліотек.  

 Децентралізаційні пертурбації, зміни у владі,  карантинні 

обмеження у роботі та інше спонукають бібліотеки змінювати свою 

форму, цілі, ідеї.  

 Деякі зникають, нові, нажаль, майже не відкриваються і завжди 

відчувається жорсткий брак фінансування.  

 Влада то звинуваує бібліотеки у невідповідності до світових 

трендів, то нахвалює винахідливість та активну цифровізацію роботи 

бібліотек у нових складних для культури умовах виживання.  

 У цьому бурхливому вирі ніхто не цікавиться, як працівники 

бібліотек, люди, на яких ще тримаються осередки культури у області, 

сприймають всі ці зміни. Як бачать все це з середини. Як зміни 

торкнулись їх особисто, як найманих державою працівників. 

 Це вільне інтерв’ювання мало б пояснити відповіді на деякі 

запитання  стосовно теми. 

Форма та умови 

 Дослідження проводилось протягом жовтня  ̶ листопада 2021 р. 

серед працівників публічних, опорних бібліотек Київщини, що 

обслуговують юнацтво. Відповіді передбачались анонімні, без ПІБ 

відповідаючих. Відповідати могла будь ̶ яка кількість працівників. 

 Щоб уникнути плутанини інтерв’ю мало розроблений план з 10 ̶ ти 

запитань. Відповіді передбачалось розташовувати за цією нумерацією. 

Питання мали можливість відкритих відповідей, у цьому й полягає 

відмінність анкетування від інтерв’ювання. 

 Форма подання інформації на обробку: письмова електронна у 

текстовому редакторі Word на електронну скриньку бібліотеки, з якої і 

проводилась розсилка  ̶запрошення до участі. Деякі бібліотеки ̶ учасники 

не змогли виконати цю умову й за згодою надсилали скани та фотографії 

заповнених вручну анкет. 

План письмового інтерв’ювання «Вплив процесів 

децентралізації на діяльність бібліотеки» 

1. Вкажіть район, до якого відноситься Ваша бібліотека? 

2. Ваша бібліотека офіційно є опорною, публічною, селищною чи 

сільською? 

3. Скількі років Ви вже працюєте у бібліотеці? 

4. Процес децентралізаційних змін ще триває у Вашому районі / ТГ? 

5. Децентралізаційні зміни ще тривають для бібліотеки, яку Ви 

представляете? 

6. Які позитивні зміни відбулися у Вашій бібліотеці з початку 

децентралізації (не більше 5-10 речень). 

7. Які негативні зміни відбулись у Вашій бібліотеці з початку 

децентралізації (не більше 5-10 речень). 
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8. Чи є якісь напрями позитивних змін, які Ви ще очікуєте від 

децентралізаційних процесів для Вашої бібліотеки? (не більше 5-10 

речень). 

9. Як змінився характер роботи Вашої бібліотеки після децентралізації? 

10. Як змінилася Ваша робота у бібліотеці після децентралізації? 

Підсумки інтерв’ювання 

 У дослідженні прийняли участь опорні, публічні бібліотеки 

Київської області з Білоцерківського, Бориспільського, Броварського, 

Бучанського, Вишгородського, Обухівського, Фастівського районів. 

Тобто дослідженням охоплено всі райони Київщини.  

 Кількість зібраних інтерв’ю становить 118 одиниць.  

 Строки дослідження   ̶  2 місяці (жовтень  ̶ листопад 2021 року). 

 Спосіб розповсюдження: розсилка на електронні пошти бібліотек 

Київщини.  

 Після закінчення збирання анкет, вони були опрацьовані та 

оформленні в дане дослідження із висновками.  

 За задумом інтер’вювання повинно було пройти анонімно для більш 

вільних та відкритих відповідей про незадовільні моменти існування 

бібліотек. Тому враховувались не назви бібліотек, а тільки назви районів, 

звідки походять бібліотеки  ̶учасники дослідження. 

Табличне порівняння даних  

Відповіді на запитання №1 ̶ 3 

N 

з/п 

1. Вкажіть 

район, до якого 

відноситься Ваша 

бібліотека? 

2. Ваша бібліотека 

офіційно є опорною, 

публічною, селищною чи 

сільською? 

3. Скількі 

років Ви вже 

працюєте у 

бібліотеці? 
1 Бучанський Дитяча 37 

2 Бучанський Дитяча 26 

3 Бучанський Дитяча 3 

4 Бучанський Бібліотека ще не має статусу 25 

5 Бучанський Публічна 4 

6 Бучанський Офіційно не призначено 31 

7 Бучанський Ще немає статусу 47 

8 Бучанський Публічна 30 

9 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 37 

10 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 36 

11 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 34 

12 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 32 

13 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 50 

14 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 41 

15 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 32 

16 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 2 

17 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 41 

18 Білоцерківський Публічна селищна б  ̶ка 41 

19 Броварський Міська 39 
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20 Броварський Селищна 34 

21 Бучанський Публічна 38 

22 Бучанський Публічна 1 

23 Вишгородський Публічна опорна 39 

24 Вишгородський Публічна опорна 39 

25 Вишгородський Публічна опорна 40 

26 Вишгородський Публічна опорна 40 

27 Вишгородський Публічна опорна 39 

28 Вишгородський Публічна опорна 53 

29 Вишгородський Публічна опорна 40 

30 Вишгородський Публічна опорна 5 

31 Вишгородський Публічна опорна 50 

32 Вишгородський Публічна опорна 45 

33 Вишгородський Публічна опорна 10 

34 Фастівський Сільська 27 

35 Броварський Сільська 13 

36 Обухівський Сільська 45 

37 Обухівський Публічна 33 

38 Обухівський Опорна 38 

39 Обухівський Публічна 40 

40 Обухівський Публічна 1 

41 Обухівський Сільська 3 

42 Обухівський Сільська 0,5 

43 Обухівський Сільська 14 

44 Обухівський Опорна 39 

45 Білоцерківський  Публічна 8 

46 Бучанський Публічна сільська 17 

47 Бориспільський Виконує функції опорної. За 

документами   ̶ сільська 

32 

48 Білоцерківський Міська  30 

49 Фастівський Опорна 34 

50 Бориспільський Опорна 38 

51 Бориспільський Міська 24 

52 Бориспільський Сільська  16 

53 Бучанський  Опорна 35 

54 Білоцерківський Публічна 40 

55 Білоцерківський Публічна 37 

56 Білоцерківський Сільська 12 

57 Білоцерківський Сільська 31 

58 Білоцерківський Сільська 14 

59 Білоцерківський Сільська 15 

60 Білоцерківський Сільська 10 

61 Білоцерківський Сільська 1 

62 Білоцерківський Сільська 31 

63 Білоцерківський Сільська 14 

64 Білоцерківський Сільська 41 

65 Білоцерківський Сільська 24 

66 Білоцерківський Сільська 15 

67 Білоцерківський Сільська 30 

68 Обухівський Публічна міська 10 

69 Обухівський Публічна 5 

70 Обухівський Сільська  7 
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71 Обухівський Сільська 5 

72 Обухівськтй Сільська 10 

73 Обухівська Міська 18 

74 Білоцерківський Центральна  3 

75 Броварський Центральна  36 

76 Бучанський Публічна 37 

77 Бучанський Публічна 38 

78 Бучанський Публічна 35 

79 Бучанський Публічна 30 

80 Бучанський Публічна 39 

81 Бучанський Публічна 37 

82 Бучанський Сільська 14 

83 Бучанський Сільська 21 

84 Бучанський Сільська 15 

85 Бучанський Сільська 5 

86 Фастівський Сільська 31 

87 Фастівський Сільська 3 

88 Броварський Сільська 16 

89 Фастівський Сільська 36 

90 Фастівський Сільська 16 

91 Бучанський Сільська 0,5 

92 Вишгородський Сільська 15 

93 Вишгородський Сільська 0,5 

94 Вишгородський Сільська 4 

95 Вишгородський Сільська 1 

96 Вишгородський Сільська 5 

97 Вишгородський Сільська 0,5 

98 Вишгородський Сільська 20 

99 Вишгородський Сільська 30 

100 Вишгородський Сільська 14 

101 Вишгородський Сільська 9 

102 Вишгородський Сільська 11 

103 Вишгородський Сільська 28 

104 Вишгородський Сільська 3 

105 Вишгородський Сільська 34 

106 Вишгородський Публічна 28 

107 Вишгородський Публічна 2 

108 Вишгородський Публічна 21 

109 Вишгородський Публічна 5 

110 Вишгородський Публічна 4 

111 Вишгородський Публічна 30 

112 Вишгородський Публічна 34 

113 Вишгородський Публічна 38 

114 Вишгородський Публічна 36 

115 Фастівський Сільська 16 

116 Фастівський Селищна 6 

117 Фастівський Сільська 16 

118 Фастівський Сільська 35 
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Аналіз за питанням №1 

 Зі 118 анкет (100%) прийняли участь у інтерв’юванні бібліотеки 

таких районів Київщини: 

 Білоцерківський   ̶ 27 анкет (22,9%) 

 Бориспільський  ̶  4 анкети (3,4%) 

 Броварський   ̶ 5 анкет (4,2%) 

 Бучанський   ̶ 23 анкети (19,5%) 

 Вишгородський  ̶  34 анкети (28,8%) 

 Обухівський   ̶ 15 анкет (12,7%) 

 Фастівський   ̶ 10 анкет (8,5%) 

Аналіз за питанням №2 

Бібліотеки ̶ учасниці мають такі статуси: 

Дитяча  ̶  3 (2,5%) 

 Не має статусу  ̶  3 (2,5%) 

 Міська   ̶ 5 (4,2%) 

 Публічна  ̶  26 (22%) 

 Публічна селищна   ̶ 10 (8,5%) 

 Опорна  ̶  5 (4,2%) 

 Публічна опорна   ̶ 11 (9,3%) 

 Селищна  ̶  2 (1,7%) 

 Сільська  ̶  50 (42,4%) 

 Публічна сільська  ̶  1 (1%) 

 Центральна  ̶  2 (1,7%) 

 

Аналіз за питанням №3 

Стаж роботи бібліотечних працівників розподілився таким чином: 

До 10ти років 32 

11 ̶ 20 20 

21 ̶ 30 15 

31 ̶ 40 41 

Більше 40 років 10 
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Відповіді на запитання №4 ̶ 5 

N 

з/п 

4. Процес 

децентралізаційних змін ще 

триває у Вашому районі / ТГ? 

5. Децентралізаційні 

зміни ще тривають для 

бібліотеки, яку Ви 

представляете? 

1 Ні Так 

2 Ні Так 

3 Ні Так 

4 Ні Так 

5 Ні Так 

6 Ні Так 

7 Ні Так 

8 Ні Так 

9 Так Так 

10 Так Так 

11 Триває Так 

12 Триває Так 

13 Триває Так 

14 Так Так 

15 Триває Так 

16 Триває Триває 

17 Так, триває Так 

18 Триває Тривають 

19 Так Так 

20 Так Так 

21 Ні Ні 

22 Ні Ні 

23 Так Ні 

24 Ні Ні 

25 Ні Ні 

26 Ні Ні 

27 Ні Ні 

28 Ні Ні 

29 Ні Ні 

30 Ні Ні 

31 Ні Ні 

32 Ні Ні 

33 Ні Ні 

34 Так Так 

35 Так Так 

36 Так Так 

37 Триває Тривають 

38 Так Так 

39 Ні Ні 

40 Так Так 

41 Так Так 
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42 Так Так 

43 Триває Триває 

44 Так Так 

45 Так Так 

46 Ні Ні 

47 Так Ні 

48 Так Ні 

49 Так Так 

50 Так Ні 

51 Так Так 

52 Так Так 

53 Завершено Ні 

54 Так Так 

55 Так Так 

56 Так Так 

57 Так Так 

58 Так Так 

59 Так Так 

60 Так Так 

61 Так Так 

62 Так Так 

63 Так Так 

64 Так Так 

65 Так Так 

66 Так Так 

67 Так Різкі зміни в бібліотеці не 

відбуваються 

68 Ні Ні 

69 Ні Ні 

70 Ні Ні 

71 Так Ні 

72 Ні Ні 

73 Ні Ні 

74 Так Так 

75 Ні Триває 

76 Так Так 

77 Так Так 

78 Так Так 

79 Так Так 

80 Так Так 

81 Так Так 

82 Так Так 

83 Так Так 

84 Так Так 

85 Так Так 

86 Так Так 

87 Так Так 
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88 Так Так 

89 Закінчився Закінчився 

90 Так Так 

91 Ні Ні 

92 Так Так 

93 Так Так 

94 Так Так 

95 Завершився Завершився 

96 Так Ні 

97 Так Так 

98 Так Ні 

99 Так Так 

100 Закінчився Ні 

101 Триває Тривають 

102 Так Так 

103 Ні Тривають 

104 Так Так 

105 Ні Ні 

106 Завершився Завершився 

107 Ні Ні 

108 Ні Ні 

109 Ні Ні 

110 Ні Ні 

111 Ні Ні 

112 Ні Ні 

113 Ні Ні 

114 Так Так 

115 Ні Ні 

116 Ні Ні 

117 Ні Ні 

118 Ні Ні 

 

Аналіз за питанням №4. Процес децентралізаційних змін ще 

триває у Вашому районі / ТГ? 

 Так  ̶  71  (60%) 

 Ні   ̶ 47 (40%) 

Аналіз за питанням №5. Децентралізаційні зміни ще тривають 

для бібліотеки, яку Ви представляете? 

 Так  ̶  73  (62%) 

 Ні   ̶ 45 (38%) 
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Відповіді на запитання №6  

N з/п 6. Які позитивні зміни відбулися у Вашій бібліотеці з 

початку децентралізації? 

1 Не відбуваються 

2 Не відбуваються 

3 Не відбуваються 

4 Нажаль, очікування на краще не виправдались 

5 Немає змін 

6 Немає змін 

7 Немає змін 

8 Не відбулись 

9 Не відбулося 

10 Можливість використовувати нові форми роботи, більш 

сучасні методи 

11 Ми сучасніше підходимо до роботи з дорослими читачами. 

12 Більш сучасні методи роботи 

13 Працюємо у звичайному режимі, використовуючи всі 

можливості для покращення обслуговування жителів ТГ. До 

кінця 2021 року 6 бібліотек КЗ нашої громади отримають 

комп’ютери завдяки проекту  Міністерства цифрової 

трансформації «Дія. Цифрова освіта» завдяки чому бібліотеки 

будуть перетворюватись на центри, де жителі громади роблять 

перший крок у вирішенні своїх проблем 

14 Ми стали більш креативними, використовуємо нові форми та 

методи роботи 

15 Значущих змін не відбувається, оскільки весь час, як і завжди, 

працюємо з повною віддачею, використовуючи нові підходи, 

методи в обслуговуванні користувачів. 

16 Ніяких 

17 Креативність, сучасні методи інформаційної роботи  з 

користувачами 

18 Позитивних не відчули 

19 Децентралізація ще триває 

20 Продовжують виділяти гроші на підписку та поповнення 

фонду 

21 Бібліотека стала центром бібліотечної мережі, розширили 

бібліотечний штат (добавили посаду директора і бібліографа), 

керівництво активно реагує на вирішення питань від персоналу 

і покращує ефективність роботи колективу, капітальне 

оновлення приміщення, закупівля всього необхідного для 

роботи бібліотеки 

22 Зроблений капітальний ремонт, закуплена нова техніка, 

щороку купуються книги для оновлення фонду, проводяться 

нові цікаві заходи 

23 Вся робота бібліотеки висвітлюється у соціальних мережах, що 

сприяє залученню нових користувачів.  Карантинні обмеження 
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спонукали до пошуку нових форм роботи, працівники 

бібліотеки знаходяться у постійному пошуку креативних ідей 

24 Децентралізація бібліотеки орієнтована на читача.         

Бібліотека є сучасним культурним центром спілкування, 

проведенням цікавих  та інтерактивних зустрічей з 

користувачами. 

25 Бібліотека  з  районної  стала  публічною, яка  замість  39 філій  

має  2 :   дитячу  міську  та  одну  сільську.  Сьогодні  це  

багатофункціональний  соціальний  простір, двері  якого  

відчинені  для  всіх. Тут  не  тільки  читають  книги, а  й  

проводять  різноманітні  майстер-класи, можна  пограти  в  

настільні  ігри,  безкоштовно  відвідувати  заняття  з  

комп’ютерної  грамотності  та  вивчення  української  мови.   На  

сторінці  бібліотеки  у  Фейсбуці  розповідаємо  про  заходи, що  

відбуваються  у  нашому  закладі.  Створюємо  гармонію  

традиційного  і  нового. Урізноманітнюємо  види  послуг ( 

дистанційне  обслуговування) 

26 Зросла кількість україномовних книг. Різноманітнішими стали 

масові заходи, інформаційні брифінги. Оформляються 

персональні виставки  мешканців громади. 

27 Більше читають і розмовляють українською мовою читачі, 

більше класичних творів перекладається на українську мову, 

підвищується популярність сучасних видань.  

28 За період децентралізації збільшилась кількість україномовних 

книг, доступ до інших джерел інформації, віддається перевага 

пріоритетним сучасним формам роботи. 

29 За період децентралізації зросла кількість україномовних 

творів. Комунальний заклад “Публічна бібліотека 

Вишгородської міської ради” – інформаційний, культурний, 

освітній заклад для всіх мешканців громади. Тут можна читати, 

навчатися, спілкуватися, з користю проводити час,  з насолодою 

відпочивати. Бібліотека проводить безкоштовні заняття з основ 

комп’ютерної грамотності для людей “третього віку” 

30 Створені сприятливіші умови для саморозвитку мешканців 

громади.  Напрямки роботи закладу формуються згідно з 

потребами та інтересами жителів громади.  Бібліотека дійсно 

перетворюється у сучасний простір, де можна навчатися, 

спілкуватися, з користю проводити час, відпочивати. За період 

децентралізації збільшилась частка україномовних книг.   

31 Бібліотека стає інформаційно-культурним центром для жителів 

громади. Відвідуваність бібліотеки стає більш стабільною. 

Завдяки сучасним найпривабливішим для користувачів форм 

інформування створюється позитивний імідж бібліотеки. 

Бібліотека сприяє самоосвіті користувачів, враховує, вивчає їх 

потреби і інтереси, виконує їх запити. Користувачі з 

задоволенням відвідують бібліотеку, бо можуть тут почитати, 

поспілкуватися між собою, погратися. Збільшилось 

надходження до бібліотеки україномовної літератури. 
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32 Бібліотека працює враховуючи запити та інтереси мешканців 

громади. Збільшилися бібліотечні фонди україномовними 

книгами. Бібліотека стає не тільки, як заклад для самоосвіти 

користувачів, їх самореалізації, а й для відпочинку, проведення 

вільного часу. 

33 Змінився інтер’єр бібліотеки в кращу сторону. Бібліотечний 

фонд поповнився україномовними книжками. Розширився 

діапазон форм роботи з користувачами.  

34 З’явився прямий зв’язок між органом місцевого 

самоврядування і бібліотекою. Розробляється проект 

осучаснення бібліотеки. Бібліотека стає на сьогоднішній день 

місцем комунікації для всіх жителів ОТГ. Виділяються кошти 

місцевою владою на підписку періодичних видань. Своєчасне 

забезпечення канцтоварами. Вчасно виплачується заробітна 

плата. 

35 Немає 

36 З початку децентралізації відбулися такі зміни: поповнення 

книжкового фонду; переведення книжкового фонду в УДК; 

придбання комп’ютера та копіювальної техніки. 

37 Виділили кошти на періодику, повернули 40% зарплатні 

38 Виділені невеликі кошти на придбання краєзнавчої літератури 

39 Не відбулося 

40 Покращилась матеріально ̶ технічна база 

41 Поліпшилось фінансування для благоустрою бібліотеки, на 

передплату періодики, підняття зарплатні 

42 Ніяких 

43 Фінансування благоустрою, підняття зарплатні 

44 Сільрада виділила кошти на придбання краєзнавчих брошур 

45 Сільські бібліотеки ̶ філії включені до КЗ «Публічна 

бібліотека». Фінансування повністю проводиться через 

централізовану бухгалтерію відділу культури, молоді і спорту, 

єдиний штатний розпис 

46 З початку децентралізації,у бібліотеках відбулися позитивні 

зміни: закупівля комп’ютерної техніки;   виділення коштів на 

поповнення книжкового фонду сучасної літератури і 

періодичних видань;   забезпечення канцелярським та 

господарчим приладдям 

47 Зроблено ремонт у 2 бібліотеках. Оновлено стелажі. Майже всі 

бібліотеки мають опалення. Дві бібліотеки  отримали 

комп'ютери  з доступом в інтернет 

48 Ніяких 

49 Після децентралізації в бібліотеці провели 

водопостачання,зробили туалетну кімнату. Вирішили питання з 

перебоями електропостачання.  Дизайнери працюють над 

проектом осучаснення бібліотеки,в наступному році обіцяють 

провести ремонтні роботи. Виділені кошти на підписання 

періодичних видань на 2021 та 2022 роки. Закупили бібтехніку  
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щоденники, роздільники. Канцтовари,миючі засоби. Заробітна 

плата виплачується вчасно із усіма доплатами. 

50 Ніяких 

51 Ніяких 

52 Ніяких 

53 Реформа децентралізації вплинула на мережу публічних 

бібліотек, до складу міської територіальної громади ввійшли 3 

бібліотеки - утворено КЗ “ Публічна бібліотека”.  Влада 

територіальної громади підтримує 

бібліотеки,  фінансування  здійснюється за рахунок  коштів 

місцевого бюджету (на поповнення документальних фондів, 

передплата  періодичних  видань ,матеріально- 

технічне  забезпечення, зарплату тощо) 

54 Ніяких 

55 Ніяких 

56 З початку децентралізації у роботі бібліотеки не відбулося 

жодних позитивних змін 

57 Ніяких 

58 Ніяких 

59 Жодних позитивних 

60 Позитивних не відбувається 

61 Немає 

62 Ніяких 

63 Ніяких 

64 Ніяких 

65 Ніяких не побачила 

66 Відбулися позитивні зміни в робочих моментах 

67 Ніяких 

68 Відбулося покращення надання послуг 

69 Об’єднання бібліотек в одну 

70 Користувачів стало більше. З’явився прямий доступ до  закладу 

надання методичної допомоги 

71 З’явився один опорний заклад, стало легше зі звітністю 

72 Структурне керівництво, стало зручніше працювати 

73 Стало легше працювати, відбувається модернізація процесу, 

покращується мат.-техн. база 

74 Збереження бібліотек та розширення їх функцій. Зацікавленість 

керівництва у розвитку бібліотек 

75 Збережена централізована система бібліотек громади. 

Незважаючи на те, що згідно  законодавства ліквідовано 

бібліотеки в невеликих населених пунктах до 500 жителів та 

бібліотеки, які знаходились за 3 км до селищних бібліотек, 

жителі цих населених пунктів не залишились без бібліотечного 

обслуговування. Була створена бібліотека-пересувка 

«Бібліотека на колесах». 

76 Розшилилась інтернет зона 

77 Розширилась інтернет зона 
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78 Розшилилась інтернет зона 

79 Розшилилась інтернет зона 

80 Розшилилась інтернет зона 

81 Розшилилась інтернет зона 

82 Немає 

83 Немає 

84 Немає 

85 Немає 

86 Отримали канцтовари, формуляри, щоденники, сумарні книги, 

миючі та дез ̶ засоби, маски. 

87 Оснащення комп’ютерами, інтернет, вайфай 

88 Суттєвих позитивних змін в бібліотеці  не відбулося, але все ж 

потрібно відмітити що для бібліотеки виділяються кошти на 

річну підписку періодики, придбання бібліотехніки, 

канцтоварів. Бібліотека стає простором громадської активності, 

а саме час від часу відбуваються зустрічі депутатів 

старостинського округу. 

89 Виділили кошти на косметичний ремонт. Придбали 5 столиків 

і 10 стільців для читального залу. 

90 Була завідуючою бібліотекою ̶ філіалом, стала бібліотекар  ̶

фольклорист. Підвели інтернет до бібліотеки. 

91 Нові меблі, техніка, можливість самим обирати літературу та 

періодику 

92 Ніякі 

93 Ніяких 

94 Іванківський район приєднався до Вишгородського 

95 Проведено інтернет 

96 Ніяких 

97 Проведено інтернет 

98 Ніяких 

99 Ніяких 

100 Без змін 

101 Провели інтернет 

102 Ніяких 

103 Немає 

104 Немає 

105 Без змін 

106 Змінилися назва та положення 

107 Ніяких 

108 Ніяких 

109 Ніяких 

110 Ніяких 

111 Без змін 

112 Ніяких 

113 Ніяких 

114 Ніяких 

115 Швидше вирішуються питання потреб бібліотеки 
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116 У громади з’явилась можливість активно впливати та брати 

відповідальність за розвиток бібліотеки. З початком 

децентралізації бібліотеку було забезпечено комп’ютерами та 

копіювально  ̶розмножувальною технікою. З приводу цього 

бібліотека може надавати послуги ксерокопіювання, 

сканування, доступу до інтернету зі стаціонарних комп’ютерів 

та через вайфай. Також з’явилась можливість надавати 

інформаційні послуги через електронну пошту та соцмережі   ̶ 

таким чином покращилась якість надання та кількість заходів. 

117 Громаді дали змогу впливати на розвиток бібліотеки 

118 У громади з’явилась можливість активно впливати та брати 

відповідальність за розвиток бібліотеки. 

 

Аналіз за питанням №6. Які позитивні зміни відбулися у Вашій 

бібліотеці з початку децентралізації? 

 Вказало, що ніяких позитивних  ̶  55 бібліотекарів (47%)  

 Перерахувало позитивні зміни в бібліотеці 63 співробітники (53%). 

 Враховуючи складні умови переходу до децентралізації, вважаємо, 

що майже половина  бібліотек, що не відчули користі від переходу  ̶  це 

забагато. 

Відповіді на запитання №7 

N 

з/п 

7. Які негативні зміни відбулись у Вашій бібліотеці з 

початку децентралізації? 

1 Не відбуваються 

2 Не відбуваються 

3 Не відбуваються 

4 Децентралізація ще не закінчена, тому важко сказати. 

5 Немає змін 

6 Немає змін 

7 Немає змін 

8 Не відбулись 

9 Скорочення мережі бібліотек. Зменьшення коштів на утримання 

бібліотек. 

10 Зменьшення зарплатні, недостатнє фінансування закладів 

культури. 

11 Негативних ще не відчули 

12 Негативних змін ще не відчули 

13 Передбачається ліквідація 5 ̶ ти бібліотек ̶ філій. Зменьшилася 

зарплатня працівників КЗ 

14 Напевно є й негативні зміни, але стараємось про це не думати 

15 Негатівні процеси все ті ж: відсутність будь якого фінансування, 

а одже нова література не надходить, періодика відсутня, 

обладнання не оновлюється, ремонти не ведуться.  Додалися 

скорочення робочих місць, зменьшення зарплатні. 
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16 Скорочення робочих місць та зарплатні на 20% 

17 Недостатнє фінансування закладів культури 

18 Зменьшення коштів на утримання бібліотек, скорочення мережі 

бібліотек 

19 Ніяких 

20 Скоротили штат. Затягують з ремонтом бібліотеки та з 

придбанням комп’ютерів, забрали 2 кімнати. 

21 Кадрові проблеми (відсутність професійної освіти, недостатня 

кількість персоналу), не вистачає електронного каталогу і сайту 

22 Низька заробітна плата залишилась, не вистачає персоналу 

23 На мій погляд – тільки позитивні. 

24 Реформа децентралізації не вплинула негативно на публічну 

бібліотеку. Бібліотека не втратила свого статусу та функцій. 

25 Немає 

26 Немає 

27 Немає 

28 Немає 

29 Немає 

30 Немає 

31 Немає 

32 Немає 

33 Негативних немає 

34 Недостатнє забезпечення методичної допомоги в організаційних 

питаннях роботи в умовах децентралізації. Відсутність 

повноцінного комплектування книжкового фонду 

35 Немає 

36 Зміни практично не відбувалися, працювали в тому ж режимі 

37 Ніяких 

38 У зв’язку з відокремленням і створенням ОТГ з’явилась 

необхідність уточнення фондів по всіх бібліотеках 

39 Суттєвих не відбулося 

40 Немає 

41 Немає 

42 Ніяких 

43 Немає 

44 Перебудова сталого на новий лад викликає ускладнення 

45 Без змін 

46 Без змін 

47 з 15 листопада 6 закладів культури реорганізовано в клуби-

бібліотеки. Звільнено 6 бібліотекарів . Їх функції перекладено на 

завідуючих клубами 

48 Ніяких 

49 Погано те, що не маємо змоги самі закуповувати книги,в 

селищній раді є людина яка займається закупками для всіх 

структур громади 

50 Ніяких 

51 Ніяких 
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52 Ніяких 

53 Жодних 

54 1,5 роки бібліотека не має періодичних видань. Виплати за стаж 

не нараховують. 

55 Кошти на книги та пресу не виділяють. Фінансування бібліотек 

зводиться до 0. 

56 Не поповнюється книжковий фонд та не передплачуються 

періодичні видання 

57 Поповнення фонду бібліотек зменшилося, не  виписується 

періодика, канцтовари закуповуються  за власні кошти 

58 Зовсім мало поповнюється книжковий фонд, не виписується 

періодика, 0,25ставки 

59 Ненадходження  періодики, не оновлюється книжковий фонд 

60 Не поповнюється книжковий фонд бібліотеки, зовсім перестали 

виписувати періодичні видання, фінансової підтримки від ТГ для 

проведення масових заходів немає. 

61 Важко відповісти, брак стажу 

62 З часу децентралізації зовсім не виписується періодична преса, не  

оновлюється книжковий фонд. 

63 Не поповнюється фонд необхідною літературою 

64 Перестав поповнюватись фонд бібліотеки. Зовсім не виписується 

періодика. 

65 Сільська бібліотека має бути соціокультурним центром та 

інформаційним посередником між владою і громадою та на жаль, 

дуже багато керівників територіальної громади не розуміють 

цього і навіть не приймають. Ми не можемо задовільнити 

інформаційні потреби відвідувачів через відсутність інтернету та 

періодики. Відбулися негативні зміни в оплаті праці, а саме 

зникла доплата за вислугу років, а надбавка за особливі умови 

праці у розмірі 50% зменшилася до 30%. Перестали оплачувати 

допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі 

посадового окладу.   

66 Не поповнюється книжковий фонд бібліотеки, не 

виписується періодика 

67 Немає підписки періодики та не поповнюється книжковий 

фонд 

68 Ніякі 

69 Ніякі 

70 Ні 

71 Ні 

72 Ні 

73 Додалось зайвої роботи 

74 Немає 

75 Немає 

76 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 
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77 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

78 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

79 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

80 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

81 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

82 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

83 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

84 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

85 Не підписуються періодичні видання, малі надходження 

книг, приміщення бібліотеки не опалюється. 

86 Немає підписки періодики на 2021 рік. 

87 Відвідування бібліотеки та попит на друковану літературу 

значно зменьшився 

88 Брак коштів на розвиток бібліотеки 

89 Не було нових надходжень літератури. 

90 Не надходить нова література, періодика. Відсутні умови 

праці, немає опалення. Працювала на 0,75 % ставки до 

децентралізації, а зараз на 0,5% ставки. 

91 Немає 

92 Ніякі 

93 Ніяких не відбулось 

94 Не відбулося 

95 Негативних не відбулося 

96 Змін немає 

97 Немає 

98 Немає 

99 Немає 

100 Без змін 

101 Негативних немає 

102 Зміни не відбулись 

103 Немає 

104 Немає 

105 Без змін 

106 Немає 

107 Ніяких 

108 Ніяких 

109 Ніяких 

110 Ніяких 

111 Ніяких 
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112 Ніяких 

113 Ніяких 

114 Змін не відбулось 

115 Припинення держпрограми централізованної закупівлі 

літератури для поповнення фондів. Перенесення оформлення 

передплати періодики через Київ. 

116 Припинення держпрограми поповнення бібліотечних фондів 

117 Припинення держпрограми централізованої закупівлі 

літератури для поповнення фондів 

118 Припинення держпрограми поповнення бібліотечних фондів 

Аналіз за питанням №7. Які негативні зміни відбулися у Вашій 

бібліотеці з початку децентралізації? 

 Ніяких  негативних  ̶  70 (59%) 

 Перерахували негативні зміни для бібліотеки  ̶  48 (41%) 

Відповіді на запитання №8 

N з/п 8. Чи є якісь напрями позитивних змін, які Ви ще 

очікуєте від децентралізаційних процесів для Вашої 

бібліотеки? 

1 Очікуємо розширення та ремонт приміщення 

2 Очікуємо розширення та ремонт приміщення 

3 Очікуємо розширення та ремонт приміщення 

4 Дуже сподіваємось на ремонт в бібліотеці та поповнення 

фондів 

5 Чекаємо на поповнення фондів 

6 Чекаємо на нові книжки 

7 Чекаємо на поповнення фонду 

8 Виділення коштів на поповнення новою літературою 

9 Ні 

10 Так, очікуємо. 

11 Поки немає ніяких. Є бажання отримувати нову літературу і 

нове бібліотечне сучасне обладнання. 

12 Щось позитивне 

13 Модернізація бібліотек КЗ з перетворенням їх у сучасні 

простори, які сприяють навчанню впродовж життя, 

дозволяють зустрічатися з друзями та змістовно відпочити, 

зайнятися творчістю. Налагодити опалення бібліотечних 

приміщень, оновити інтер’єр, придбати нові меблі. 

Систематично поповнювати книжкові фонди новою 

літературою, періодикою. До кінця 2021 року очікуємо 6 

комп’ютерів для бібліотек району. 

14 Сподіваємось, що позитивні ще обовязково будуть: 

поповнення фондів, нове обладнання  ̶  меблі, каталоги, 
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ремонт. Осучаснення бібліотеки та недопущення скорочення 

кваліфікованих працівників. 

15 Головні зміни, які ми чекаємо   ̶ достатнє фінансування 

бібліотек та відповідної заробітної плати працівникам. 

16 Немає 

17 Надія на позитивні зміни 

18 Не впевнена 

19 Обіцяють зробити сучасний ремонт приміщення, нові меблі 

20 Очікуємо на ремонт та техніку, але коли? 

21 Створення електронного каталогу та сайту для бібліотеки 

22 Збільшення кількості штату для задоволення всіх потреб 

населення, підвищення заробітної платні 

23 Дуже сподіваюсь на капітальний ремонт приміщення 

бібліотеки, придбання сучасних меблів, оновлення 

комп’ютерної техніки, модернізацію книжкового фонду. Адже 

що більше задіяно ресурсів – інформаційних, фінансових, 

матеріально-технічних, то якісніше книгозбірня задовольняє 

інформаційні потреби населення. В ідеалі приміщення 

бібліотеки має бути доступним для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення громади. 
24 Сучасний дизайн інтер’єру, нові меблі, нові книги 
25 Очікуємо  сучасного  капітального  ремонту  бібліотеки, 

сучасних  меблів, придбання  нової  комп’ютерної  техніки, 

поповнення  фондів  бібліотеки  новою  літературою , яка  

користується  попитом  у  користувачів. 
26 Поповнення бібліотечних фондів.  Придбання сучасної 

комп’ютерної техніки.  Сучасного дизайну бібліотеки 
27 Покращення дизайну й облаштування бібліотеки 
28 Придбання сучасних меблів. Поповнення бібліотечних фондів. 

Покращення матеріально-технічної бази. 
29 Придбання сучасних меблів. Поповнення бібліотечних фондів. 

Покращення матеріально-технічної бази бібліотеки 
30 Осучаснення матеріально-технічного оснащення бібліотеки, а 

саме: капітальний ремонт приміщення; придбання сучасних 

меблів; придбання сучасної комп’ютерної техніки;поповнення  

бібліотечних фондів, які б відповідали запитам користувачів. 
31 Хотілося б, щоб приміщення бібліотеки стало більш сучасним, 

теплим, з ремонтом, забезпеченим новою комп’ютерною 

технікою, красивими меблями. Щоб бібліотечні фонди 

поповнювалися книгами, періодичними виданнями, 

враховуючи запити читачів.  
32 Ремонт бібліотеки, придбання нових меблів, комп’ютерної 

техніки. Поповнення бібліотечних фондів книгами за запитами 

читачів.  

33 Бібліотека потребує капітального ремонту, нових меблів, нової 

комп’ютерної техніки. 

34 Формування бібліотечного фонду за сучасними потребами 

користувачів 
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35 Нічого 

36 - Розширення приміщення; збільшення книжкового фонду, а 

отже й збільшення читачів; методичне забезпечення; 

підвищення фахового рівня бібліотечних працівників 

37 Ремонт бібліотеки, нове обладнання, стелажі, кошти на книги 

та періодику 

38 Очікуємо на краще фінансування, ремонт, придбання нових 

меблів та комп’ютерів, бібліотечних програм 

39 Ремонт бібліотеки, заміна стелажів, нові комп’ютери 

40 Відеотехніка, капітальний ремонт приміщення 

41 Фінансування на придбання нової літератури, комп’ютеризація 

бібліотеки 

42 Завезення нових підручників, забезпечення інтернетом та 

комп’ютерами 

43 Література сучасних авторів 

44 Фінансування на нову літературу, впровадження нових 

технологій 

45 Важко спрогнозувати 

46 Хочеться, щоб наші бібліотеки були більш комфортнішими для 

відвідувачів, щоб  було тепло і затишно. Оновлювалась 

матеріально –технічна база.  

47 Студениківська сільська бібліотека  чекає ремонт і нове 

приміщення 

48 Не очікуємо 

49 Очікуємо,що після осучаснення бібліотеки з’явиться куточок 

для дошкільників,заміна комп’ютерного обладнання та 

створення інформаційного центру для жителів села. В цьому 

році планують закласти парк в центрі села плануємо обладнати 

альтанку для читання Встановлення інформаційно- 

виставкового стенду  біля бібліотеки та облагородження 

території біля приміщення бібліотеки. 

50 Немає 

51 Немає 

52 Немає 

53 Отримання приміщення для сільської бібліотеки-філії, 

оновлення матеріально - технічної бази бібліотек 

54 Немає 

55 Немає 

56 Очікую сприятливих умов праці в зимовий період, 

забезпечення бібліотеки комп’ютерною технікою та 

інтернетом, нових надходжень літератури і виписки 

періодичних видань 

57 Сприятливі умови для праці (комп’ютер, інтернет) 

58 Щоб краще працювати потрібно тепло, більше нових 

надходжень 
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59 Від децентралізації я очікую: сприятливих умов праці, 

достойної оплати праці, оновлення книжкового фонду, нових 

надходжень та передплати періодики 

60 Дуже хочеться позитивних змін, а особливо: тепло, 

забезпечення комп’ютерами та інтернетом, нові книжкові 

надходження та періодична преса. 

61 Сподіваюсь на покращення: поповнення книжкового фонду, 

виписку періодичної преси, опалення в зимовий період. 

62 Щоб виконувати роботу в сучасному ритмі, потрібно 

комп’ютер, інтернет. 

63 Так, очікуємо на позитивні зміни, а особливо на забезпечення 

комп’ютером та інтернетом в бібліотеці, надходженням нової 

літератури, опаленням. 

64 Щоб плідно працювати потрібно опалення бібліотеки в 

зимовий період.  Для  якісного задоволення потреб 

користувачів необхідні нові надходження книг, періодичної 

преси. Щоб йти в ногу із сучасним читачем, бібліотека потребує 

комп’ютерного забезпечення і інтернету. Надіюсь на 

інформаційне, фінансове, матеріально-технічне забезпечення  

65 Бібліотека впродовж багатьох років була основним осередком 

інформації та знань. Хотілося б бачити свою бібліотеку 

культурним осередком, який повністю задовольняє сучасні 

інформаційні потреби відвідувачів. Бібліотека – це не тільки 

книгозбірня, це набагато більше, це простір для обміну думок, 

місце для проведення тренінгів, різноманітних зустрічей, де  

дитяча кімната –затишне, комфортне місце для психологічного 

розвантаження.  

66 Опалювання робочих приміщень 

67 Надіюсь на осучаснення бібліотек: забезпечать комп’ютером, 

підключать до інтернет мережі, зроблять сучасні ремонти, 

проведуть тепло. 

68 Немає 

69 Сучасне облаштування приміщень та поповнення фондів 

70 Оновлення фондів та покращення мат. бази 

71 Оновлення фондів, перехід до цифрового оформлення 

72 Очікую на модернізація простору бібліотеки, поліпшення 

матеріальної бази 

73 Очікуємо модернізації бібліотечного простору 

74 Бібліотека на шляху створення Публічної бібліотеки. 

Перетворення бібліотек в мультимедійні центри, які дадуть 

змогу розширити спектр послуг бібліотечних закладів 

75 Оновлення матеріально ̶ технічної бази бібліотек 

76 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

77 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

78 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

79 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

80 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

81 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 
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82 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

83 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

84 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

85 Очікуємо на ремонт приміщення та технічні засоби. 

86 Бажано підписку періодики, поповнення фонду по шкільній 

програмі та загального фонду сучасною українською 

літературою 

87 Створення культурного осередку, який повністю задовольняє 

сучасні інформаційні потреби відвідувачів. На базі 

бібліотечного простору створити платформу, яка згуртує 

активних і небайдужих машканців і допоможе їм створювати 

спільні культурні та інтелектуальні проекти. 

88 Звичайно керівництво громади має на меті покращити 

матеріально-технічний стан бібліотеки. В бюджет на 2022р. 

закладаються кошти на поповнення фонду та придбання 

комп’ютерної техніки.  Також в планах створення кращих умов 

проведення  дозвілля для дітей та дорослого населення. 

89 Очікуємо, що буде краще забезпечення: книгами, 

комп’ютерами, принтером, проектором. Хотілося б  щоб були 

придбані розвиваючі ігри для дітей: лего, монополія та ін. 

Також, щоб виділялися кошти на проведення масових заходів. 

90 Проведення ремонту та опалення. Нові меблі. Оргтехніка. Нова 

література. 

91 Забезпечення технікою 

92 Очікуєм на інтернет, комп’ютер та багато нової літератури. 

93 Ні, не очікуєм 

94 Наповнення фонду новими книжками. 

95 Не очікуєм 

96 Не очікую 

97 Покращення матеріально ̶ технічної бази, нових надходжень. 

98 Не очікуєм 

99 Поповнення книжкового фонду 

100 Підключення до інтернету 

101 Отримати комп’ютер та принтер 

102 Не очікуєм 

103 Очікуєм збільшення приміщення, забезпечення комп’ютерами 

104 Отримання сучасної літератури 

105 Інтернет, комп’ютер, замінити вікна в бібліотеці на 

теплозберігаючі 

106 Не очікую 

107 Ні 

108 Немає 

109 Немає 

110 Покращення фінансування, забезпечення бібліотек технікою та 

сучасною літературою 

111 Покращення фінансування 

112 Збільшення фінансування 
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113 Кращого фінансування, покращення мат.-технічн. базі 

114 Виділення коштів на комп’ютери, поповнення фондів, 

фінансову мотивацію роботи бібліотекарів 

115 Формування іміджу сучасної, успішної бібліотеки. Створення 

комфортного простору для спілкування різних категорій 

користувачів. Поповнення книжкового фонду бібліотеки 

сучасною літературою відповідно до потреб читачів. 

116 Вдосконалення бібліотечного простору та осучаснення 

книжкового фонду відповідно до потреб користувачів. 

117 Формування іміджу сучасної, успішної бібліотеки. Створення 

комфортного простору для спілкування різних категорій 

користувачів. Поповнення фондів сучасною літературою 

відповідно до потреб читачів. 

118 Формування іміджу сучасної, успішної бібліотеки. Створення 

комфортного простору для спілкування різних категорій 

користувачів. Поповнення фондів сучасною літературою 

відповідно до потреб читачів. 

Аналіз за питанням №8. Чи є якісь напрями позитивних змін, які 

Ви ще очікуєте від децентралізаційних процесів для Вашої 

бібліотеки? 

 21 бібліотекар вже зневірився та нічого не чекає від децентралізації 

(це 18%). 

 Інші 97 бібліотекарі (82%) ще чекають на позитивні для бібліотек 

зміни. 

Відповіді на запитання №9 

N з/п 9. Як змінився характер роботи Вашої бібліотеки після 

децентралізації? 

1 Ніяк 

2 Ніяк 

3 Ніяк 

4 Не змінився 

5 Ніяк 

6 Ніяк 

7 Без змін 

8 Не змінився 

9 Ні 

10 Нові форми та сучасні методи роботи. 

11 Характер роботи вже змінити неможливо. Завжди з повною 

віддачею працюємо з читачами. 

12 Цікавимось і впроваджуємо нові методи роботи 

обслуговування користувачів 

13 Працюємо як і раніше, намагаючись використовувати всі 

можливості для задоволення запитів користувачів. 
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Допомагаємо бажаючим в оволодінні комп’ютером, 

забезпечуємо вільним доступом до Інтернету, навчаємо 

навичками пошуку інформації у світовій мережі. 

14 Задовольняємо читацький попит, висвітлюємо визначні події в 

Україні та світі. Працюємо з селищною громадою та 

пропагуємо політику влади. У зв’язку з карантином ми не в 

змозі виконати все заплановане, але по закінченні будемо 

працювати згідно плану 

15 Продовжуємо працювати з вогником та ентузіазмом, як завжди. 

16 Навантаження в роботі не зменьшилось, а заробітна плата 

зменьшилась на 20% 

17 Впроваджуємо нові форми і методи бібліотечного 

обслуговування, індивідуальний підхід до кожного 

користувача 

18 Практично не змінився 

19 Поки що невідомо 

20 Потрібно весь час доказувати, що ти щось робиш. Дають більше 

додаткової роботи: лялькові вистави, сценарії, домогти 

оформити документи для директора, виставки для районних 

заходів тощо. 

21 Розширилась мережа бібліотек, збільшилась кількість форм 

роботи із населенням, розширення напрямів діяльності 

22 Розширилась мережа бібліотек, центральна бібліотека 

підтримує і розвиває  сільські філії, надає методичну та 

бібліографічну допомогу 

23 Не змінився 

24 Ні 

25 Децентралізація  значно  змінила  характер  роботи  нашої  

бібліотеки. Вона  пішла  набагато  вперед. Урізноманітнено  

види  послуг, ми  вчимось  працювати  з сучасним  читачем, 

вивчаєм  його потреби. Зростає  дистанційний  сервіс, 

намагаємось  поставити  на  новий  рівень  просвітницьку  

функцію  бібліотеки. Ми  проти  розриву  грамотності  між  

поколіннями:  навчаємо  комп’ютерній  грамотності  старше  

покоління; проводяться  заняття по  вивченню  української 

мови. Бібліотека  має  свою сторінку у Фейсбуці, де  інформує 

про масові  заходи, публікує  відеоролики, рекламні  

повідомлення. Бібліотека  стає  центром  соціальної  інформації. 

26 Не змінився 

27 Не змінився 

28 Не змінився 

29 Не змінився 

30 Не змінився 

31 Не змінився 

32 Не змінився 

33 Характер роботи не змінився. 

34 Влада підтримує бібліотеку. Раніше були проблеми з доступом 

до  мережі Internet , а зараз сільська рада забезпечила та 
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регулярно оплачує ці послуги ,  це дає можливість більше 

залучити читачів до бібліотеки. Читачі різного віку можуть не 

тільки взяти книгу в бібліотеці, а й отримати необхідну 

інформацію через Internet. На базі бібліотеки створюється 

громадські об’єднання. Вже створена громадська організація та 

планується створити молодіжну раду. 

35 Ніяк 

36 Наразі ніяк 

37 Все як і було 

38 Вимагають дуже багато інформації та звітності 

39 Збільшився обсяг роботи з книжковим фондом 

40 Підтримка фахівцями одне одного в методичних питаннях 

41 Немає 

42 Ніяких змін 

43 Немає 

44 Роботи стало більше 

45 Без змін 

46 В бібліотеках проводяться ряд масових заходів на які 

запрошуються жителі нашої територіальної громади, 

проводяться онлайн- вікторини, акції, квести для дітей та 

молоді, популяризація книжки в соціальних мережах. 

Бібліотека стала місцем, що об'єднує жителів нашої громади, як 

центр культури, дозвілля та 

творчості.                                                   

47 Дуже багато додаткових обов'язків: приймаю. обробляю і 

розділяю книги в бібліотеки ОТГ. Веду облік книг, загальну 

інвентарну, сумарну книги, реєстраційну картотеку.  Приймаю 

і здаю звіти і плани бібіотек громади. 

48 Не змінився 

49 Робота приносить задоволення ,бо співпрацюємо  з дуже 

молодими ,перспективними керівниками територіальної 

громади які тебе чують та готові завжди прийти на допомогу 

50 Без змін 

51 Без змін 

52 Без змін 

53 Як і до децентралізації, так і після ми активно працюємо над 

задоволенням запитів користувачів громади, беремо активну 

участь в культурному та суспільному житті громади,загалом 

намагаємось  розширити спектр послуг бібліотек. 

54 Ніяк 

55 Ніяк 

56 Бібліотекар працює за графіком роботи у тісній співпраці з 

ліцеєм та будинком культури. 

57 Працюємо згідно плану та графіку роботи 

58 Бібліотека працює у звичному режимі: 

59 Не змінився, співпрацюємо з будинком культури 

60 Не змінився, співпрацюємо з будинком культури та школою 
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61 Режим роботи бібліотеки звичний 

62 Робота згідно плану і графіку 

63 Характер роботи не змінився бібліотека працює згідно плану 

роботи та співпрацює зі школою та будинком культури 

64 Бібліотека працює в звичному режимі згідно плану. Проводить 

масові заходи спільно з будинком культури, школою при 

допомозі старостату. Люди похилого віку обслуговуються  на 

дому. Бібліотека залишається культурно-просвітницьким 

центром, надає інформації відвідувачам. Характер роботи 

бібліотеки не змінився. 

65 Шукаю нові шляхи, освоюємо нові технології, стараємося іти в 

ногу з часом 

66 Графік звичний, співпраця з будинком культури та школою 

67 Практично ніяк 

68 Відповідальніше ставлення до роботи 

69 Якісне надання послуг 

70 Стало колоритніше працювати 

71 Якісніше надання послуг, різні формати 

72 Стало якісніше надання послуг 

73 В кращий бік 

74 Робота бібліотек стала більш різноманітною і насиченою 

75 Ніяк 

76 Бібліотека не опалюється 

77 Бібліотека не опалюється 

78 Бібліотека не опалюється 

79 Бібліотека не опалюється 

80 Бібліотека не опалюється 

81 Бібліотека не опалюється 

82 Ніяк 

83 Ніяк 

84 Ніяк 

85 Ніяк 

86 Без змін 

87 Не відбулося 

88 Не змінився 

89 Бібліотека стала центром дозвілля 

90 Окрім основної роботи потрібно проводити додатково 

краєзнавчу роботу та роботу з обробки фольклорного 

матеріалу. 

91 Приймаємо всі рішення самостійно 

92 Не змінився 

93 Не змінився 

94 Не змінився 

95 Не змінився 

96 Не змінився 

97 Не змінився 

98 Не змінився 
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99 Не змінився 

100 Не змінився 

101 Не змінився 

102 Не змінився 

103 Не змінився 

104 Не змінився 

105 Не змінився 

106 Робота бібліотеки після децентралізації співпала з початком 

локдаунів, тому характер роботи змінився у всіх бібліотеках  

107 Не змінився 

108 Не змінився 

109 Не змінився 

110 Не змінився 

111 Не змінився 

112 Не змінився 

113 Не змінився 

114 Не змінився 

115 Після децентралізації бібліотека почала вивчати впровадження 

нових інформаційних технологій, нових підходів до організації 

бібліотечного обслуговування. 

116 З початком децентралізації бібліотеку було забезпечено 

комп’ютерами та копіювально  ̶розмножувальною технікою. З 

приводу цього бібліотека може надавати послуги 

ксерокопіювання, сканування, доступу до інтернету зі 

стаціонарних комп’ютерів та через вайфай. Також з’явилась 

можливість надавати інформаційні послуги через електронну 

пошту та соцмережі   ̶ таким чином покращилась якість надання 

та кількість заходів. 

117 Після децентралізації бібліотека почала вивчати впровадження 

нових інформаційних технологій, нових підходів до організації 

бібліотечного обслуговування. 

118 Бібліотека почала вивчати впровадження нових інформаційних 

технологій, нових підходів до організації бібліотечного 

обслуговування 

Аналіз за питанням №9. Як змінився характер роботи Вашої 

бібліотеки після децентралізації? 

 38 бібліотечні працівники (32%) змогли чітко відповісти на 

запитання, та вказати, що саме змінилось в роботі бібліотеки після 

децентралізації, перерахувавши позитивні й негативні моменти  

 Інші 80 працівників (68%) вказали, що не змінився ніяк, або 

перерахували звичні рутинні обов’язки бібліотеки. 
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Відповіді на запитання №10 

N з/п 10.  Як змінилася Ваша робота у бібліотеці після 

децентралізації 

1 Ніяк 

2 Ніяк 

3 Ніяк 

4 Не змінився 

5 Ніяк 

6 Ніяк 

7 Без змін 

8 Не змінився 

9 Працювати стало складніше. Все залежить від відношення 

органів і працівників місцевого самоврадування до бібліотек 

громади. Не завжди можна знайти спільну мову з керівниками 

ОМС. 

10 Робимо все, щоб привабити читача до бібліотеки. Знаходимо 

індивідуальний підхід. 

11 Дорослому читачеві великих змін не потрібно. Йому потрібно 

нові цікаві книги, газети, журнали. 

12 Надаємо користувачам більш якісні умови доступу до 

Інтернету. 

13 Вивчаємо досвід кращих бібліотек області, України та 

зарубіжжя. Намагаємося по можливості впроваджувати його у 

бібліотеках громад. 

14 Працюємо на читача, прививаємо дітям любов до читання, 

книги, всього прекрасного. 

15 Якщо зміниться ставлення до бібліотек і бібліотекарів, у рази, 

відповідно, збільшиться якість і креативність роботи 

16 Навантаження в роботі не зменьшилось, а заробітна плата 

зменьшилась на 20% 

17 Стараємось бути корисними для громади, охопити бібліотечно ̶ 

інформаційними послугами якнайбільше жителів регіону 

18 Практично не змінилася 

19 Поки що невідомо 

20 Велике навантаження: одній людині потрібно і видавати книги, 

самій поповнювати фонд, обробляти надходження, друкувати 

картки, виписувати періодику, проводити заходи, ляльковий 

театр. Потрібно весь час бути на виду і щось робити, бо якщо 

тебе не бачать, то значить ти нічого не робиш. Вникнути в 

роботу бібліотекаря ніхто не хоче, особливо в наповнення 

фонду та списання. 

21 Збільшилось навантаження на бібліографа та директора 

22 Збільшилось навантаження на керівництво і працівників 

23 В цілому, не змінилась 

24 Ні 
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25 Моя робота після  децентралізації дещо змінилась. Беру більш 

активну участь у  просвітницькій роботі  бібліотеки, працюю зі 

старшим  поколінням по освоєнню  комп’ютерної грамотності. 

26 Не змінилася 

27 Не змінилася 

28 Не змінилася 

29 Не змінилася 

30 Не змінилася 

31 Змінилася посада 

32 Не змінилася 

33 Змінилася посада. 

34 З’явилася можливість надавати своїм читачам інформацію про 

роботу бібліотеки та визначні події в світі книги через соціальну 

мережу Facebook. 

Навантаження на роботу бібліотекаря збільшилося, оскільки 

тепер всі робочі питання доводиться вирішувати самостійно 

(наприклад: відсутність централізованого комплектування 

книжкового фонду, оформлення періодичних видань, ведення 

інвентарних книг тощо) 

35 Без змін 

36 Майже не змінилась 

37 Без змін 

38 Змінилась загалом за рахунок карантинних обмежень 

39 Стало більше відповідальності 

40 Люблю свою роботу 

41 Добре, що біблітека залишилась працювать 

42 Ніяк 

43 Не змінилась 

44 Не вистачає на все часу 

45 Без змін 

46 Постійно підвищую професійний рівень  онлайн-вебінарах, 

семінарах, конференціях УБА, навчаюсь комп' ютерній 

грамотності. Регулярно висвітлюю на сторінці  бібліотеки у 

фейсбуці про всі заходи, які проходять у бібліотеці. 

47 Виконую функції ЦБС з зарплатою рядового бібліотекаря 

48 Не змінилась 

49 По  ̶ перше працюємо на задоволення потреб різних вікових 

категорій  жителів нашої громади.  В бібліотеці маємо змогу 

відкривати гуртки  для дітей. Зараз працює два «Веселка 

творчості» та «Умілі ручки» . Сільська рада повністю 

забезпечує витратними матеріалами та проводить багато нових 

форм масових заходів, бібліотека приймає активну участь.  

50 Ніяк 

51 Ніяк 

52 Ніяк 

53 Без змін 

54 Ніяк 



31 
 

55 Ніяк 

56 Не змінилась 

57 Робота залежить від власних можливостей, наявності матеріалів 

для роботи 

58 Не змінилася, але надіюсь, що зміниться на краще 

59 Не змінився 

60 Робота згідно плану, але зміни не на краще 

61 Не змінилась, але сподіваюсь, що зміниться на краще 

62 Робота продовжується 

63 Працюємо в звичному режимі. 

64 Робота проводиться, але зміни не на краще 

65 Більше часу витрачаю на вивчення нових технологій  

66 Робота проводиться, але зміни не на краще 

67 У зв’язку з карантинамі більше працюємо в онлайн режимі 

68 Налагодити комунікації з відвідувачами 

69 Поступово відбувається перетворення у бік покращення 

інформаційних технологій роботи 

70 Через впровадження інформаційних технологій і цифровізації 

стало легше працювати 

71 Накраще, стало цікавіше 

72 Краще стало працювати 

73 В сторону покращення, працювати стало цікаю. 

74 Робота стала більш креативною, творчою 

75 Ніяк 

76 Ніяк 

77 Ніяк 

78 Ніяк 

79 Ніяк 

80 Ніяк 

81 Ніяк 

82 Ніяк 

83 Ніяк 

84 Ніяк 

85 Ніяк 

86 Без змін 

87 Не відбулося 

88 Покладені функції виконання робіт, як опорної бібліотеки 

89 Бібліотекар, крім бібліотечної роботи стає організатором 

дозвілля. 

90 Потрібно бути різнобічним і працювати у різних напрямках не 

тільки в бібліотечній справі. 

91 Немає 

92 Не змінився 

93 Не змінився 

94 Не змінився 

95 Не змінився 

96 Не змінився 
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97 Не змінився 

98 Не змінився 

99 Не змінився 

100 Не змінився 

101 Більше працюємо онлайн 

102 Не змінився 

103 Не змінився 

104 Не змінився 

105 Не змінився 

106 Робота перейшла, переважно, в онлайн 

107 Не змінився 

108 Не змінився 

109 Не змінився 

110 Не змінився 

111 Не змінився 

112 Не змінився 

113 Змінився графік роботи 

114 Змінився графік роботи, тепер із 8 годин ранку 

115 Після децентралізації з’явилися можливості для  сприяння 

розвитку духовного, інтелектуального,творчого,культурно-

освітнього рівня користувачів бібліотеки шляхом організації 

виставкової роботи та впровадження інноваційних форм роботи. 

116 З’явилось більше можливостей для самореалізації та проявлення 

своїх творчих здібностей. 

117 Після децентралізації з’явилися можливості для  сприяння 

розвитку духовного, інтелектуального,творчого,культурно-

освітнього рівня користувачів бібліотеки шляхом організації 

виставкової роботи та впровадження інноваційних форм роботи. 

118 З’явились інноваційні форми роботи 

Аналіз за питанням №10. Як змінилася Ваша робота у бібліотеці 

після децентралізації? 

 39 бібліотекарів (33%) змогли чітко вказати, як змінилась їхня 

робота у бібліотеці ( 

 79 бібліотекарів (67%) вказали, що не змінилась ніяк, або не 

відповіли чітко. 
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Текстовий аналіз відповідей на інтерв’ю 

 В Україні процес децентралізації було розпочато 2014 року з 

прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, законів України «Про 

співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та змін Бюджетного і Податкового кодексів. 

Процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут 

місцевого самоврядування на базовому рівні  ̶  об’єднані територіальні 

громади (ОТГ). 

 

 

 Із внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 

січня 2015 року місцевим самоврядуванням отримано більше фінансів для 

підвищення економічної спроможності. Об’єднані громади здобули 

повноваження і ресурс, які мають міста обласного значення, зокрема  ̶  ̶  

зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% податку на доходи фізичних 

осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю 

залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток 
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підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на 

майно (нерухомість, земля, транспорт). 

 До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом (до реформи прямі відносини мали лише обласні та районні 

бюджети, бюджети міст обласного значення), для виконання делегованих 

державою повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, 

освітня та медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури 

громад тощо). Законодавчі зміни також надали право органам місцевого 

самоврядування затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати 

прийняття закону про Державний бюджет. Такі покращення вже дали 

перші результати. Власні доходи місцевих бюджетів з 2014 по 2019 рік 

зросли на 200 млрд. грн. (з 68,6 млрд.грн до 267 млрд. грн). Це  ̶  ̶  реальний 

інструмент впливу на досягнення результату та відповідальності за довіру 

громадян. 

 Дослідження було проведене з метою визначити, як зміни в 

державній політиці впливають на такі важливі осередки культури країні, 

як бібліотеки. Політика та влада визначають як будуть працювати 

державні та комунальні структури, але ніхто не питає людей, які 

працюють на місцях, саме у вирі цих змін: як всі ці зміни впливають на 

роботу, якість послуг та мотивацію самих працівників.  

 На офіційних державних онлайн ̶ ресурсах з децентралізації [1], [2], 

[3] вказано, що метою децентралізації є формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади для 

створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для 

громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, 

становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів 

держави та територіальних громад. 

 Отже, розглянемо анонімні відповіді на запитання обласного 

інтерв’ювання. 

 Запитання №1 визначало район розташування бібліотек, від яких 

надходили відповіді. У дослідженні прийняли участь всі райони, але, 

звісно, охоплення бібліотек різних ОТГ не надто високе. Загалом було 

зібрано інтерв’ю від 118  ̶ти бібліотекарів Київщини. З деяких бібліотек 

прийняло участь по декілька працівників. 

 Найбільш охопленими в нашому опитуванні виявилися 

(ранжування за місцями):  

1. Вишгородський (34 анкети),  

2. Білоцерківський (27 анкет),  
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3. Бучанський (23 анкети), 

4. Обухівський (15 анкет), 

5. Фастівський (10 анкет) 

Броварський та Бориспільський райони надіслали 5 і меньше анкет. 

 Запитання №2 виясняло статуси бібліотек. І тут погано 

спрацювала низька обізнаність новоприйнятих працівників, 

«підвішений» стан деяких бібліотек, які за документами ще сільські, а 

працюють як публічні. Хтось дав неповну відповідь, наприклад, 

бібліотека є публічною селищною, а відповідали коротко: «селищна», або 

просто «публічна», або просто  ̶  «центральна». Добре, що бібліотек з 

невизначеним статусом все меньше, серед опитуваних  ̶  2,5 %. 

 Запитання №3 виясняло стаж роботи бібліотекарів ̶ учасників 

інтерв’ювання. Тут, треба сказати, більш за все у бібліотеках працює 

«зубрів» у галузі   ̶ ̶  працівників зі стажем від 10 до 50 років майже 73%. 

 Молодих працівників з коротким стажем до 10 років  ̶  27%. Це 

говорить про низький приток молоді у професію. А з молоддю приходять 

нові віяння, розробки, плани, проекти. Про це ми можемо судити з 

власного досвіду роботи. 

 

 Прикро те, що напрями навчання у галузі скорочуються. 

Найпопулярніші виші Києва та області у галузі бібліотечної справи були 

й залишаються КНУКіМ та Академія мистецтв ім. Павла Чубинського. У 

першому напрям «Бібліотечна справа» скоротився та злився у 

спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», яка 

До 10
27%

11 ̶ 20
17%

21 ̶ 30
13%

31 ̶ 40
35%

Більше 40
8%

Стаж роботи, років

До 10

11 ̶ 20

21 ̶ 30

31 ̶ 40

Більше 40
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передбачає такі напрями на 2022 рік навчання: «менеджер соціально ̶ 

комунікаційних мереж, інтернет ̶маркетолог», «документознавець, 

менеджер органів державної влади та місцевого самоврядування», 

«менеджер веб ̶ проектів, дизайнер цифрового контенту», 

«інформаціолог ̶ аналітик», «hr-менеджер» [4] 

 Академія ж зовсім прибрала спеціальність «Бібліотечна справа» і 

замість неї залишила спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» [5]. 

 Значно знизився приток студентів  ̶ практикантів до бібліотек  

області внаслідок скорочення напрямів та низької престижності професії, 

цей недолік вирішується тільки на державному рівні, нажаль. 

 Також і рівень фінансової мотивації та зарплатня спеціаліста ̶ 

гуманітарія у розмірі прожиткового мінімуму    ̶  це заслуга держави і 

молодь тут залучити, звісно, нічим. 

Запитання №4 вивчало, чи тривають ще децентралізаційні процеси у 

районі / територіальній громаді.  У 71% відповівших ще тривають. 

Запитання №5 показало, чи тривають ці децентралізаційні зміни для 

самої бібліотеки, в якій працює учасник соцдослідження. І  так, для 73% 

опитуваних вони ще тривають. Люди ще чекають на позитивні зміни, про 

що буде вказано нижче. 

Запитання №6 про позитивні зміни, які спостерігають бібліотечні 

працівники для свого закладу від процесу децентралізації та його 

наслідків. Запитання відкрите, тому одразу вкажемо, що 47% 

бібліотекарів ніяких позитивних зрушень не побачили, і це прикро, це 

майже половина. Інші 53% розписали у подробицях, перераховуючи 

серед позитивних змін конкретну допомогу від місцевої влади: 

 з’явився прямий зв’язок між органом місцевого самоврядування і 

бібліотекою, з’явилося структурне керівництво що посприяло 

полегшенню зі звітністю, зацікавленість керівництва у розвитку 

бібліотек та більш швидке прийняття рішень щодо потреб бібліотек (8 

відповідей); 

 з’явився прямий доступ до закладу надання методичної допомоги (1); 

 зміна статусу та скорочення повноважень (було 39 філій, тепер 2) 

вказала 1 бібліотека; 

 поповнення бібліотеки новою комп’ютерною та копірувальною 

технікою вказали 9 респондентів (одна опорна б ̶ ка вказала 

поповнення техніки для шести бібліотек ТГ завдяки проекту 
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Міністерства цифрової трасформації «Дія. Цифрова освіта» а не 

завдяки діям керівництва громади); 

 розширення інтернет ̶ зони та проведення інтернету в бібліотеку (9); 

 продовження виділення коштів на оновлення фонду та оформлення 

річної підписки періодики (12); 

 зростання кількості україномовних книг, читання та вживання 

української мови вказали (9). Хоча ми, власне, не вважаємо це 

заслугою децентралізаційних процесів, швидше взагалі культурних 

змін у країні та проведення мовної політики; 

 капітальний чи косметичний ремонт, оновлення приміщення та 

оформлення бібліотечного простору, інтер’єру (7); 

 збереження або збільшення зарплатні, вчасна її виплата (6); 

 фінансування через централізовану бухгалтерію відділу культури, 

єдиний штатний розпис (1); 

 розширення штату замість скорочення робочих місць (1); 

 закупівля необхідного для роботи бібліотеки, особливо канцтоварів та 

госпордарчих товарів, бланків формулярів, сумарних книг, масок та 

деззасобів (7); 

 запуск опалення у бібліотеках ОТГ (1); 

 прокладення водопостачання в бібліотеку (1); 

 вирішення питання з перебоями електропостачання (1); 

 розробка проекту осучаснення бібліотечного простору, тобто проект 

ще тільки на стадії проекту  (2); 

 після ліквідації бібліотек у невеликих населених пунктах до 500 

жителів та бібліотек, що знаходяться у радіусі 3 км біля селищних 

бібліотек   ̶ відкрили пересувну «Бібліотеку на колесах» (1). 

 Одна учасниця у відповіді на це питання вказала, що 

децентралізація більше орієнтована на читача, ніж на працівників. І ще 

багато учасників вписали у відповіді на це запитання перелік своєї 

щоденної роботи, спрямованої на покращення обслуговування, на широке 

охоплення потреб користувачів, нові форми роботи та ін., що не пов’язане 

з процесами децентралізації, а лише з власними зусиллями та талантами 

самих працівників. 

Запитання №7 про негативні зміни, що їх наблюдають бібліотечні 

працівники у роботі бібліотек з початку децентралізації. Це широке 

відкрите запитання порушило багато болючих для бібліотекарів 

моментів. 

 Треба віддати належне, 59% респондентів не бачать негативних 

змін. 41% розписали все ті ж проблеми, що були вказані вище: 

 Відсутність порозуміння між владою і громадою; багато керівників ТГ 

не розуміють важливості бібліотек (1). 
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 Скорочення мережі бібліотек, ліквідація декількох бібліотек ̶ філій (3). 

 Реорганізація 6  ̶ ти бібліотек в клуби ̶ бібліотеки із звільненням 

бібліотекарів та передачею їх функцій завідуючими клубами (1 

відповідь). 

 Зменшення зарплатні або взагалі низька оплата праці; відсутність 

доплат за стаж; 0,25 ставки; зменшення надбавки за особливі умови 

праці з 50% до 30%; відсутність матеріальної допомоги на 

оздоровлення (7). 

 Скорочення робочих місць, штату, недостатність персоналу, 

звільнення (7). 

 Відсутність професійної освіти (1). 

 Недостатнє або відсутнє фінансування закладів культури, а отже 

ненадходження нової літератури, передплати періодики (30). 

 Припинення державної програми централізованої закупівлі літератури 

для поповнення фондів (4). 

 Закупівля канцтоварів за власні кошти (1). 

 Немає фінансової підтримки від керівництва ТГ для проведення 

масових заходів (1). 

 Відсутність ремонтів, або затягування та обіцянки (2). 

 Затягування з придбанням комп’ютерів для бібліотеки (1). 

 Забирають приміщення у бібліотек (1). 

 Не вистачає електронного каталогу та сайту бібліотеки, що, знов таки, 

впирається у недостатність техніки та інтернету (1). 

 Недостатнє забезпечення методичної допомоги в організаційних 

питаннях роботи в умовах децентралізації (1). 

 У зв’язку з відокремленням і створенням ОТГ з’явилась необхідність 

уточнення фондів по всіх бібліотеках (1) 

 Неможливість закуповувати книги самостійно, закуповує людина від 

селищної ради, яка закуповує для всіх структур громади і це дуже не 

зручно (1). 

 Неможливість задовольнити сучасні потреби користувачів в інтернеті 

та доступі для нього за допомогою комп’ютерної техніки (1). 

 Додалось зайвої роботи (1). 

 Відсутність опалення приміщення бібліотеки (11). 

 Впала відвідуваність бібліотеки та попит на друковану літературу (1). 

 Одна респондентка відповіла на це питання, що взагалі перебудова 

сталого на новий лад завжди викликає труднощі. 

Запитання №8 вивчає, чи  є якісь напрями позитивних змін, які 

бібліотекарі ще очікують від децентралізаційних процесів для бібліотеки? 

 Й 18% вже нічого не чекають. 82% бібліотекарів ще очикують на 

покращення, серед яких: 
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 Отримання, розширення та ремонт приміщення, модернізація 

приміщення, оновлення інтер’єру, нові меблі, каталоги (42). 

 Достатнє фінансування та відповідна зарплатня працівникам, 

збільшення штату, виділення коштів на проведення масових заходів 

(5). 

 Поповнення, оновлення, збільшення фондів, виписка періодики, 

формування фонду за сучасними потребами користувачів (40). 

 Отримання нового бібліотечного сучасного обладнання, комп’ютерної 

техніки, відеотехніки, проектору, програмного забезпечення, 

оновлення старої техніки, інтернет, створення інформаційного та 

мультимедійного центру для жителів та сприятливих умов праці 

бібліотекареві (46). 

 Налагодження опалення приміщень (10). 

 Недопущення скорочення кваліфікованих працівників, методичне 

забезпечення та підвищення фахового рівня працівників (2). 

 Створення електронного каталогу та сайту бібліотеки (2). 

 Доступність приміщення бібліотеки для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення (1). 

 Куточок для дошкільнят (1). 

 Один з респондентів вказав, що, на його думку, що більше задіяно 

ресурсів – інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, то 

якісніше книгозбірня задовольняє інформаційні потреби населення. 

 Червоною ниткою крізь канву відповідей проходить погане 

фінансування, відсутність комп’ютерної та мультимедійної техніки, 

оновлення фондів новою популярною літературою, книгами зі шкільної 

програми, підписка періодичних видань, опалення, ремонт, низька 

зарплатня. Люди працюють на відсотки від і без того маленьких ставок: 

мотивація працювати вкрай низька. Умови праці, подекуди, не зовсім 

людьські  ̶  відсутність опалення взимку на робочому місці не можна 

віднести до гідних людини умов праці.  

 За все це тепер відповідають місьцеві органи влади. Радує те, що 

деякі громади усвідомлюють важливість культурних осередків и гідно 

фінансують свої бібліотеки. А деякі громади ще не доросли до цих ідей: 

що бібліотека є культурним осередком громади, який активно сприяє 

розвитку духовного, інтелектуального, творчого, культурно  ̶ освітнього 

рівня громади, й особливо  ̶  молоді! Формування іміджу сучасної, 

успішної бібліотеки, створення комфортного простору для спілкування 

різних категорій жителів громади тепер напряму залежить від 

керівництва територіальної громади. Й нажаль, влада не завжди йде 

назустріч бібліотекарям. Але ж влада постійно вимагає зворотнього 

зв’язку. Про це нижче. 

Запитання №9, як змінився характер роботи бібліотеки після 

децентралізації? Й 68% респондентів вказали, що ніяк не змінився. Тільки 

32% змогли чітко відповісти на запитання, та вказати, що саме змінилось 
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в роботі бібліотеки після децентралізації, перерахувавши позитивні й 

негативні моменти:  

 Впроваджуються нові та сучасні форми роботи з індивідуальним 

підходом до кожного користувача. Збільшилась кількість форм роботи з 

населенням, розширилось коло напрямів діяльності та видів послуг. 

Бібліотека стала місцем, що об’єднує жителів громади, як центр культури, 

дозвілля, творчості. 

 Після поповнення бібліотеки комп’ютерною та копіювальною 

технікою виросла кількість видів послуг для населення: 

ксерокопіювання, сканування, копіювання інформації, зчитування 

дисків та флеш ̶ носіїв, користування комп’ютерами та інтернетом на 

базі бібліотеки. 

 Зростає дистанційний сервіс, освоюються нові технології. 

 Співробітники намагаються поставити на новий рівень просвітницьку 

функцію бібліотеки: навчають комп’ютерній грамотності, проводять 

заняття з вивчення української мови. 

 Підтримка фахівцями одне одного в методичних питаннях. 

 На базі бібліотек створюються громадські об’єднання та молодіжні 

ради. 

 Бібліотека вийшла у соцмережі, інформує про заходи, публікує 

відеоролики, рекламні повідомлення, стає центром соціальної 

інформації. Деякі сільради підтримують вихід бібліотек в інтернет, 

регулярно оплачують інтернет для бібліотеки. 

 Потрібно весь час доказувати, що ти щось робиш.  

 Дають більше додаткової роботи: лялькові вистави, сценарії, допомога 

у оформленні документів, виставки для районних заходів. 

 Вимагають дуже багато звітної інформації й загалом роботи стало 

більше. Приймання й здавання звітів і планів бібліотек громади силами 

однієї людини. 

 Збільшився обсяг роботи з фондом. 

 Навантаження в роботі не зменшилось, а заробітна плата зменшилась 

на 20%. 

 Робота стала відповідальнішою, більш колоритною, якіснішою, 

насиченою та різноманітною. 

Запитання №10, як змінилася Ваша робота у бібліотеці після 

децентралізації? 67% не змогли чітко окреслити відповідь, а 33% 

респондентів відповіли так: 

 Навантаження в роботі не зменьшилось, а зарплатня зменьшилась. 

 Велике навантаження на одну людину: потрібно видавати книги, 

поповнювати фонд, обробляти надходження та списання, виписувати 

та оформлювати документально періодику, проводити заходи, 

займатись додатково призначеною «зверху» роботою  ̶  вести 

ляльковий театр. 

 Потрібно бути весь час на виду і щось постійно метушитися, бо якщо 

тебе не бачать, то значить ти не працюєш і нічого не робиш. Вникати 

в роботу бібліотекаря ніхто не хоче 
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 Більше працюєм у просвітницькому напрямку, допомагаєм старшому 

поколінню освоювати комп’ютерну грамотність 

 З’явилась можливість надавати інформацію користувачам через 

соцмережі  

 Навантаження на бібліотекаря збільшилось, оскільки тепер всі робочі 

питання вирішуються самостійно 

 Відсутнє централізоване комплектування книжкового фонду та 

оформлення періодики 

 Стало більше відповідальності. 

 Виконуються функції ЦБС із зарплатнєю рядового бібліотекаря. 

 Через впровадження інформаційних технологій стало легше 

працювати. 

 Робота стала більш креативною та творчою. Потрібно бути 

різнобічним та працювати у різних напрямках, не тільки у бібліотечній 

справі, бібліотекар став організатором дозвілля 

 Покладені функції опорної бібліотеки без документального 

оформлення статусу бібліотеки. 

Додамо до цього відповіді по проблемам бібліотек із запитання №7: 

 Скорочення мережі бібліотек, ліквідація бібліотек або перетворення на 

клуби, скорочення робочих місць та зарплат. Деякі бібліотекарі 

працюють на 0,25, або 0,4% ставки, відсутні нарахування за стаж або 

складність. 

 Немає підтримки від керівництва ТГ у проведенні масових заходів 

поза бібліотекою, організаційної та фінансової 

 Зменьшення коштів на утримання бібліотек, недостатнє фінансування, 

зникнення підписки періодики та відсутність повноцінного 

комплектування. 

 Відсутність хоч одного комп’ютера з інтернетом на бібліотеку для 

електронного спілкування бібліотеки з методичними центрами, участі 

у бібліотечному та культурному житті країни та області. Та ж сама 

участь у соціологічних дослідженнях, які проводять обласні бібліотеки 

Київщини. Для отримання інформації про нові досягнення в галузі, 

обмін досвідом. Ведення сторінки у соцмережах, блогу, сайту 

бібліотеки у якості дистанційного бібліотечного обслуговування та у 

якості реклами своїх послуг та заходів. 

 Деякі бібліотеки у неналежному стані: без ремонту, зі старими 

вікнами, сирі, без опалення, іноді водопостачання, що згубно 

позначається на стані книжкового фонду та здоров’ї працівників. 

 Кадрові проблеми. Відсутність професійної освіти. Низька 

зацікавленість у молоді в отриманні професії бібліотечного працівника 

через скорочення місць навчання та низькомотиваційну заробітну 

платню. А через хвилю скорочень по області  ̶  й низьку соціальну 

захищеність. В бібліотеках не вистачає кваліфікованого  персоналу. 

 Додалося зайвої роботи. Мабуть у відповіді малась на увазі організація 

дозвілля, ведення додаткових лялькових театрів, гуртків, курсів або 

чогось такого. Особливо це відчувається, коли у бібліотеці працює 

лише одна або дві людини, й потрібно виконувати усю організаційну, 
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планову, саме бібліотечну роботу, що перераховано вище, постійно по 

ній звітувати, ще й додатково організовувати дозвілля при низькій 

мотивацію робітників. 

 Публічні, опорні бібліотеки територіальних громад мають бути 

соціокультурним та інформаційним центром, посередником між владою 

та громадою. Це ніхто не зарепечує. Хто, як не бібліотека завжди служила 

провідником рішень державної влади, її політики, законодавства, змін у 

законодавстві, рішень різних органів влади? Завжди люди, особливо на 

селі, особливо старшого віку могли отримати цю інформацію тільки у 

бібліотеці, де завжди була в наявності свіжа преса, (а теперь у кращих 

бібліотеках з цими питаннями можна ознайомитись онлайн). 

 Але для того, щоб бібліотека залишалась провісником политики 

держави, культурним центром, місцем де жителі громад отримують 

елементи патріотичного, екологічного виховання, стають більше 

підкованими у правових та інших питаннях, можуть чомусь навчитись та 

щось отримати  ̶  для того владі потрібно поважати бібліотеки, 

прислухатися до їх потреб, не закривати, а навпроти   ̶ розвивати мережу 

та гідно фінансувати, пам’ятаючи, що в бібліотеках теж працюють люди, 

серед яких набагато більше талановитих людей, ніж можна собі уявити. 

 За даними електронного видання Національної бібліотеки України 

ім. Ярослава Мудрого «Бібліотечна Україна в цифрах (2018  ̶2019)» [6] у 

Київській області діє 842 публічні бібліотеки. 
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