
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕК  

Хмельницької міської ЦБС у 2012 р. 

 
Велика увага у 2012 р. приділялася удосконаленню та наповненню офіційного веб-

сайту ЦБС. Постійно проводився моніторинг відвідуваності сайту, аналіз пошукових 

запитів з метою його удосконалення. Для покращення навігації сайтом були додані такі 

сервіси, як «Пошук», «Карта сайту», «Електронний каталог», інтерактивний розділ 

«Анонси сайту», кнопки повернення, удосконалювалася метаінформація. Окрім того, був 

оновлений дизайн сторінок дитячих бібліотек, для яких спеціально розроблялися унікальні 

малюнки. Веб-сайт добре структурований, змістовний і зрозумілий для користувачів. 

Значну увагу на сайті приділено розміщенню достовірної інформації про постаті, 

історію, події із життя міста. З цією метою працівниками проводиться ґрунтовна 

дослідницька робота.  

До відкриття туристичного сезону на сайті було створено проект «Туризм для всіх», 

у якому розкривається туристичний та культурний потенціал нашого міста. Розділ 

складається із таких сторінок: 

 «Мандруємо Хмельницьким разом» (віртуальна виставка); 

 «Найцікавіші пам’ятники Хмельницького»; 

 «Металеві скульптури Миколи Мазура»; 

 «Історична довідка». 

Цікавими фактами з історії міста та відомостями про видатних осіб Хмельницького 

поповнився краєзнавчий розділ на сайті. Всі матеріали обов'язково друкуються з 

посиланнями на джерела, що, безумовно, буде корисним для дослідників нашого 

обласного центру. 

Загалом, було підготовлено та розроблено 85 повнотекстових сторінок, 3 

віртуальних виставки, додано 95 новин, 12 сторінок щомісячних анонсів до видатних подій 

та бібліотечних заходів, підібрано та представлено посилання на понад 120 ресурсів 

Інтернету. 

Використовуючи «Яндекс. Метрику», за підсумками року було проведене веб-

аналітичне дослідження відвідуваності сайту та поведінки користувачів, зроблено 

порівняльний аналіз із минулорічними показниками, сформовано рейтинг найбільш 

популярних сторінок та ін. (див. Додаток). 

Відвідуваність сайту постійно збільшується, про що свідчить статистика. У 2012 р. 

відвідуваність становить 28579, переглянуто 92948 сторінок, унікальних відвідувачів 

12782. Популяризація матеріалів сайту відбувається у блогах бібліотек-філій, у соціальних 

мережах, для чого на всіх сторінках сайту були розмішені відповідні кнопки для 

здійснення посилань. 

 

Сайт Хмельницької міської ЦБС у 2012 р. став переможцем 

Всеукраїнського конкурсу бібліотечних Інтернет-сайтів у номінації 

«Кращий сайт районної/міської централізованої бібліотечної системи 

(ЦБС)», який проводила Українська бібліотечна асоціація за підтримки 

Міністерства культури України. 

Покращилися кількісні та якісні показники електронного каталогу ЦБС. Створено 

нові бази даних: «Повнотекстові видання», «Інтернет-ресурси», у кожній філії – бази даних 

«Читачі». Були проведені тренінги із працівниками ЦБС «Електронні ресурси у бібліотеці: 

створення, використання», на яких відпрацьовувалися сценарії пошуку в електронному 

каталозі, проведені практичні заняття зі створення електронної бази даних читачів у АБІС 

«Ірбіс». Сектором автоматизації розроблені інструкції для ведення новостворених баз 



даних, електронної реєстрації читачів, було відредаговано словники у АБІС «Ірбіс» у 

бібліотеках системи.  

Впровадження новітніх технологій вимагає постійного підвищення кваліфікації 

працівників. Для цього проводяться консультації, тренінги, навчання у Хмельницькому 

регіональному тренінговому центрі в ОУНБ ім. М. Островського. Нові знання працівники 

ЦБС отримують із вебінарів, семінарів, Всеукраїнських конференцій, бібліотечного 

Ярмарку, що проходили у м. Києві (див. «Підвищення кваліфікації»). 

З 24 лютого 2012 р. ЦБС, як користувач «Ірбіс», зареєстрована у міжнародному 

проекті – Lib-web-cats – міжнародний Довідник бібліотек та автоматизованих бібліотечних 

систем, які вони використовують. Довідник – безкоштовний онлайновий ресурс, 

доступний в Мережі для будь-кого. Отже, інформацію про бібліотеку можна буде легко 

знайти у всьому світі: http://www.librarytechnology.org/libwebcats. 

З червня 2012 р. Хмельницька міська ЦБС є учасником проекту «Зведений 

електронний каталог бібліотек Хмельницької області», який ініційований Науковою 

бібліотекою ХНУ. У каталозі представлені книги, які надійшли до бібліотек ЦБС з жовтня 

2009 р. ЦБС є учасником корпоративного проекту зі створення та наповнення бази даних 

«Зведений краєзнавчий каталог» (Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського).  

У звітному році комп’ютерний парк ЦБС не поповнювався і станом на 01.01.2013 р. 

він нараховує 44 комп’ютери, 32 одиниці копіювально-розмножувальної техніки, 

мультимедійний проектор.  

У 2012 р. філії №9 та №15 були об’єднані у мережу, завдяки чому філія №15 

отримала доступ до Інтернету. Таким чином, 13 бібліотек системи підключені до мережі 

Інтернет (крім філій №6, 17). Для читачів у 13 філіях обладнано 33 робочих місця з 

доступом до Інтернету (у т. ч. 15 – безкоштовних). У 5 бібліотеках (ЦБ, філії №2,7,9,14) є 

можливість додатково скористатися бездротовим доступом до мережі Інтернет «Wi-Fi». У 

2012 р. комп’ютерами у бібліотеках скористалися 23508 користувачів (11528 – у 2011 р.), із 

них 18704 безкоштовним (5489 – у 2011 р.). Платних послуг, із використанням 

комп’ютерної техніки, надано 34272 (37650 грн. у 2011 р.).  

У 2012 р. були залучені інвестиційні кошти для бібліотеки-філії №15 у вигляді 

програмного забезпечення в рамках всесвітньої програми дарування програмного 

забезпечення компанії Майкрософт. Загальна ринкова вартість цього внеску 8,6 тис. грн.  

Була узагальнена історія розвитку інформатизації Хмельницької міської ЦБС та 

опублікована у матеріалах Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

«Хмельниччина в контексті історії України» (до 75-річчя Хмельницької обл.) 

З урахуванням завдань Державної цільової національно-культурної програми 

створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» у звітному році 

розроблена «Стратегія інформатизації Хмельницької міської ЦБС на 2012-2015 роки», яка 

визначає подальший розвиток ЦБС. Основними ідеями стратегії є: створення цифрових 

колекцій, розширення власних інформаційних можливостей, використання веб-сайту ЦБС 

для представлення своїх ресурсів та мобільного обслуговування користувачів, 

удосконалення бібліотечних процесів, автоматизація робочих місць, забезпечення 

доступності послуг Інтернету для жителів міста. 

Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій дозволило не 

тільки розширити перелік сервісних послуг для користувачів, створити нові інформаційні 

ресурси та забезпечити доступ до них у віддаленому режимі, а й внести зміни у культурно-

просвітницьку діяльність Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. 

http://www.librarytechnology.org/libwebcats

