
Звіт про роботу  комунального закладу  

«Арцизька міська публічна бібліотека» 

 за  2021 рік. 

Діяльність  бібліотек Арцизької територіальної громади в 2021 році була 

спрямована  на задоволення потреб мешканців громади в інформації, знаннях, 

дозвіллі, спілкуванні (комунікації) через якісний інформаційний супровід, 

сервісність та комфортний фізичний і віртуальний простір. Сприяння підвищенню 

якості життя, стабільному та економічному зростанню території. 

У 2021 році працювало 13 публічних бібліотек Арцизької територіальної 

громади, які входять до складу КЗ «Арцизька міська публічна бібліотека», а саме: 

центральна публічна бібліотека м.Арциз, філіал бібліотека № 1 м.Арциз, філіал 

бібліотека № 3 м.Арциз, філіал бібліотека № 4 с.Нова Іванівка, філіал бібліотека № 7 

с.Виноградівка, філіал бібліотека № 16 с.Делень, філіал бібліотека № 18 

с.Кам’янське, філіал бібліотека № 20 с.Прямобалка, філіал бібліотека № 21 с.Главані, 

філіал бібліотека № 25 с.Задунаївка, філіал бібліотека № 27 с.Надеждівка, філіал 

бібліотека № 30 с.Холмське, філіал бібліотека № 37 с.Плоцьк. Усі бібліотеки 

підключені до мережі Інтернет, відкриті і доступні для широкого кола користувачів. 

Згідно штатного розпису в установі працювало  30,7  штатних одиниць 

працівників. Загальна кількість працівників бібліотек становила 31 чоловіків, з них 

26 бібліотечних фахівців. 

Робота бібліотек проводилась на підставі річного плану.  За 2021 рік 

основні показники бібліотек громади складають: 

 кількість користувачів- 11680; 

 було видано примірників літератури  – 207277; 

 кількість відвідувань – 89417; 

 кількість відвідувань масових заходів – 22929; 

 кількість проведених заходів -1738 

 

  Упродовж року бібліотеки надавали  цілу низку корисних  та сучасних 

послуг для жителів громади, зокрема: 

 електронно-сервісні:  самостійна робота на комп'ютері, доступ до ресурсів 

Інтернет, електронної пошти, електронна реєстрація в дитячий садочок, 

електронний запис на прийом до лікаря, створення кабінетів в обленерго і 

внесення даних щомісячно, допомога в реєстрації додатку в Дії , купити 

через Інтернет саме те, що потрібно та інші.; 

 освітні  послуги: в центральній публічній бібліотеці організовано курси  

робототехніки для дітей, курси комп’ютерної грамотності,  курси 

англійської мови – для дорослих та дітей, для дошкільнят працює студія 

раннього розвитку «Смайлик», влітку працювала студія підготовки до 



школи. Для всіх бажаючих проводяться індивідуальні і групові навчання 

комп'ютерної та цифрової грамотності.   

В 2021 році в бібліотеках системи  працювало 25 студій та клубів за 

інтересами.  

В центральній публічній бібліотеці м.Арциз - 9 клубів та студій, а саме: клуб 

«Англоманія» (3 групи - діти, 2 групи - дорослі), студія раннього розвитку 

«Смайлик» (2 групи), студія «Готуємось до школи разом» (1 група, влітку), 

«ТехноКлуб» (2 групи), студія навчання  комп’ютерної та цифрової  грамотності для 

дорослих, студія вихідного дня, студія «Жива глина», студія  «Живопис», студія  3D-

моделювання – «must have», театральна студія «За моїми лаштунками». 

В філіалах бібліотеках працювало  16 клубів за інтересами, а саме: 

«Джерельце»  - філіал бібліотека №  1 м.Арциз; «Умійко» - філіал бібліотека №  3 

м.Арциз;  «Вмілий павучок» - філіал бібліотека №  4 с.Н.Іванівка; «Чомучки» - 

філіал-бібліотека № 7 с.Виноградівка; «Роксолана», «Веселі друзі» - філіал 

бібліотека №  16 с.Делень; «Попелюшки» - філіал бібліотека №  18 с.Кам’янське; 

«Пошук», «Мандруй у казку» - філіал бібліотека №  20 с.Прямобалка;  «Читайко» - 

філіал бібліотека №  21 с.Главані,  «Саморобкин» - філіал бібліотека №  25 

с.Задунаївка; «Пізнайко», «Клуб англійського» - філіал бібліотека №  27 

с.Надеждівка;  «Непоседи» - філіал бібліотека №  30 с.Холмське;  «Чомучка», «Я та 

моя сім’я»  - філіал бібліотека №  37 с.Плоцьк. 

  У всіх бібліотеках працювали міні-кінозали  «Мультфільм/ фільм на 

замовлення». 

Однією з прогресивних форм взаємодії публічних бібліотек з різними 

структурами та користувачами є соціальне партнерство, яке дозволяє як 

позиціонувати інтереси бібліотек серед місцевої громади, так і ураховувати інтереси 

її членів. Бібліотеки Комунального закладу «АМПБ» завжди відкриті до співпраці та 

нових, можливо незвичних ідей. Протягом року бібліотеки  тісно співпрацювали з 

дошкільними, освітніми  закладами, установами культури та просто з видатними 

людьми, небайдужими до книги і бібліотеки.  Центральна публічна бібліотека  

активно співпрацювала  з Арцизьким місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, філією Центру пробації Болградського РВ в Одеській 

області. Бібліотеки стали сучасною локацією для проведення навчальних семінарів, 

тренінгів, правоосвітніх заходів ініційованих як бібліотекою, так і організованих 

спільно з громадським сектором  або з  партнерськими організаціями. 

Сьогодні від іміджу бібліотеки залежить її популярність у громаді. А відтак  

наявність у книгозбірні сторінок у соціальних мережах продиктована вимогами часу. 

Всі бібліотеки представлені в соціальній мережі Фейсбук,  ведуть постійні 

рубрики: «Бібліотека інформує», «Книга ювіляр», «Видатна постать», «Цікавинки із 

бібліотечної скриньки», «Цей день в історії», «Наші читачі», «Моє рідне село», 

«Бібліотечні будні», «Спогади бабусі» та інші. Багато постів присвячено 



популяризації книг. Арцизька публічна бібліотека веде рубрики «Один день-одна 

книга», «Несумні канікули», «Книга дня», «Читай-досягай». Протягом року було 

опубліковано понад 200 публікацій з промоції книг та читання.  

У зв`язку з пандемією Covid-19, активне використання інноваційних 

технологій дало можливість проводити інформаційні заходи на якісно новому рівні, 

запроваджувати нові форми їх проведення. В Facebook бібліотеки, працюючи 

дистанційно, представляли віртуальні виставки до ювілеїв письменників, з нагоди 

відзначення визначних подій, свят та дат як в Україні, так і в світі. У цьому році 

також проводилась така форма інформаційної роботи, як перегляди літератури, 

відеоролики, які виставлялися на бібліотечній сторінці в соціальних мережах. 

Всеукраїнські акції і заходи, в яких бібліотеки КЗ «АМПБ» брали участь: 

- всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнка «Я і мої права» до 25-річчя 

Конституції України;  

- всеукраїнський тиждень читання дітей та юнацтва; 

- всеукраїнська акція «За чисте довкілля»; 

- національний тиждень читання; 

- всеукраїнське соціологічне дослідження «Сучасна молодь у стилі української 

незалежності»; 

- всеукраїнська акція з промоції читання « Читай-Досягай» 

Обласні акції і заходи, в яких бібліотеки КЗ «АМПБ» брали участь: 

- віртуальний методичний ярмарок інноваційних ідей публічних бібліотек 

Одеської області; 

- обласна фото акція #My_familу_sbooks_або_Що_читає_моя_сім'я;  

- обласна віртуальна фотоекоакція «Бібліотека і громада за життя природи». 

Акції, організовані Центральною публічною бібліотекою м.Арциз, до яких 

долучились  бібліотеки КЗ «АМПБ»: 

- фотомарафон до дня вишиванки; 

- літні читання в бібліотеці; 

- фотоакція #фото_з_улюбленою_книгою; 

- фоточелендж #День_батька_в_Україні 

- фотомарафон #День_української_хустки; 

- онлайн марафон #Звучи_рідна_мова; 

Заходи Арцизької міської ради до яких долучились  бібліотеки КЗ «АМПБ»: 

- квест до дня захисту дітей #Квест_Щасливі_долоньки.  

- проєкт для людей похилого віку «Друге дихання» 

- Святкування Дня міста. 

Значні події та досягнення. 

В 2021 році Арцизька міська публічна бібліотека (другий рік поспіль) була 

включена до переліку відібраних бібліотек за  Програмою поповнення бібліотечних 

фондів і отримали нові сучасні книги. 

https://www.facebook.com/hashtag/my_famil%D1%83_sbooks_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D1%89%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D1%81%D1%96%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHweNFqF-uc4YrfeIhYtZbUvPFH0I3vcRED3qUmRuhh1m8VRl_B1_tXImZsfInYi9EgNQFaKhjBzJ2SIFFaBk8oT3N5JyoEsfVhRQyR9eoK21tVhSZ38HkS67jwvLvuZCiKLYlYM1hQDK0eGCegJNB5iVbopGsPCIhXBKFlZ-HONfByygtq1jUyw8K7588lp8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7_%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUihQ1XRQ_9zM9zDG_S5gDXoETWwXY75ZwcLqCQiTOzIUG_BsNk5BmF3ooFC23c-U8qMYrOiAvCWpBGm9PypjW6Tz0UtndhyQzAKskKwv-5rMZOphaC0EZW6YvUQkYsgT2_QO16I_IPX55QDPIhpcDH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUN8XZQgY8XQawANv2Uyk_GoXIspnsLt6vvP3UnH9p1VL6e9I3cTcruUJCtbmVE_EdmPD2zNryUkaPApJl48LUSAtdQEBdlEwzUz9ykmWvMY0126X2gTjGp2zNgE9ppVBOx3SzYhsD2zNMZW1PV4ZKo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%85%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVoRpqmqzlN4dMPEGEm9iz19KCCNn5LozH5UP9WXZF6AlKErFMlb0bhwc9wBWq0AvO_zAzavljHAUJ8B5dKkHQzh1Uisb_R_tYpc-l5WerO7QBK9bid_Cg_fogzsSTQM_vleV9ckv7p0u8FViqmLiCt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWarA0r_ulQynUCeuH7sHRUbXzviSJHCo4j3Mn5F-Sk4V8udyG1HI1k84cgeOSSqE5CbB5ERwKcUlsWnj2a-tPvw_twiPCcn-c5G_1fWG8li9YlmTnmlBNc5Fdt8eSUM8p2WklLmEWsD_cJuohTMl3f&__tn__=*NK-R


 Центральна публічна бібліотека м.Арциз отримала перемогу у конкурсі-

проєктів соціальної дії, яка впроваджувалася Арцизькою міською радою у 

партнерстві з Фондом «Об'єднання» за підтримки Міністерства закордонних справ 

Чеської Республіки в Україні (проєкт «Мобільна дискотека»). 

З 2 серпня 2021 року Арцизька міська публічна бібліотека офіційно стала 

одним з Пунктів проходження іспитів на визначення рівня володіння державною 

мовою на підставі Меморандуму про співпрацю між Національною комісією зі 

стандартів державної мови та ВГО УБА.  

Арцизька міська публічна бібліотека стала Амбасадором Музею української 

книги  Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського та 

взяла участь у встановленні нового національного рекорду в номінації «Найбільша 

кількість амбасадорів у мережі представництв Музею української книги». 

Арцизька міська публічна бібліотека стала офіційним хабом  офіційним 

національного проєкту освітньої онлайн-платформи «Дія. Ціфрова освіта». 

В 2021 році  в Арт-галареї Арцизької міської публічної бібліотеки було 

організовано і проведено спільно з дитячою художньою та музичною школами,  

фотостудією «Буджак» 9 виставок живопису, графіки, фото світлин, а саме: «За мить 

до весни»; «Великодня радість землю обіймає»; «Світ дитинства»; виставка робіт 

учнів болгарської школи; персональна фотовиставка Н.Реу «Світ, в якому ми 

живемо»; фотовиставка фотомитців України «Ах, яка жінка»;  «Кольори осені»; 

персональна фотовиставка О.Хорвата «Війномир’я»; виставка дитячих робіт «Від 

Миколая до Різдва».  

Проведено три музичних концерти, а саме: музичний вечір з дуетом 

DENMAR; музичний вечір «Чарівна скрипка»; музичний вечір з Артемом 

Семеновим.  

Відбулося три прем’єри спектаклів театральної студії «За моїми кулісами»: 

«Дешеві драми», «Прошлогоднее  лето» (2 вистави). 

Музей української книги  Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. М. Грушевського провів захід «Книжкова святиня –дітям» в Арт-галереї 

бібліотеки. Кожен бажаючий власноруч надрукував собі на пам’ять уривок 

«Острозької Біблії» та образ Святого Апостола Луки на прототипі друкарського 

верстата Івана Федорова за допомогою автентичних дерев’яних кліше. 

        У 2021 році працівниками бібліотек було організовано 1738 різноманітних за 

тематикою й форматом соціокультурних заходів – літературних вечорів,  круглих 

столів, акцій, вечорів пам’яті, літературних, мистецьких, правових годин тощо. Це 

заходи до Дня Соборності України, заходи з увічнення пам’яті героїв Крут, заходи з 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні , заходи до Дня пам’яті та примирення, 

заходи до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України, заходи до 25- річчя Конституції 

України, заходи до Дня Прапора, заходи до 30-річчя Незалежності України , заходи 



до Дня козацтва ,заходи до Дня Гідності та Свободи, заходи  з нагоди 

відзначення,150-річчя з дня народження Лесі Українки, заходи до дня народження 

Т.Г.Шевченка,  заходи з нагоди відзначення, 150 річчя  від дня народження 

В.Стефаника, заходи щодо підвищення ролі української мови як національної 

цінності та розширення сфери її застосування, заходи до Дня вишиванки, заходи до 

дня Європи в Україні, заходи з краєзнавства, заходи з популяризації здорового і 

безпечного способу життя, профілактики негативних явищ, заходи  щодо реалізації 

Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення.  

  Публічна бібліотека справляє суттєвий позитивний вплив на розвиток 

територіальної громади. Адже вона поєднує функції інформаційного, 

просвітницького, комунікаційного, творчого, культурного, дозвіллєвого центру 

громади. Саме тут мешканці можуть навчатися впродовж усього життя, здобуваючи і 

знання, і необхідні навички у сучасному мінливому світі. Тут вони отримують 

доступ до різних джерел достовірної інформації. У бібліотеці кожен може розкрити 

свої таланти, розвинути свою креативність, продемонструвати на загал результати 

своєї творчості. Бібліотека є територією співтворення, залучення та порозуміння. Тут 

народжуються ідеї, пишуться проєкти, проходять палкі дискусії та відзначаються 

успіхи. 


