
Інформатизація Хмельницької міської ЦБС у 2013 р. 
 

Заходи з інформатизації бібліотек ЦБС організовуються відповідно до «Стратегії 

інформатизації Хмельницької міської ЦБС на 2013-2015 рр.» та розроблених у 2013 р. «Концепції 

електронної бібліотеки Хмельницької міської ЦБС», «Положення про електронний каталог 

Хмельницької міської ЦБС». Тому, у звітному році інформатизація відбувалася за наступними 

пріоритетними напрямками: 

– удосконалення та популяризація офіційного сайту ЦБС; 

– створення власних електронних ресурсів; 

– упорядкування електронних ресурсів за допомогою електронного каталогу. 

Багато уваги приділялося покращенню структури сайту, були створені нові підрозділи: 

«Зростаємо професійно», «Літературно-мистецька вітальня», «Українські класики». До 200-річчя 

від дня народження Тараса Шевченка створений розділ, де на 8 створених сторінках розміщуються 

власні матеріали та веб-посилання на тексти творів Т. Шевченка в Інтернеті, а також інформація 

про ювілейні заходи, що відбуваються у закладах культури міста. 

Здійснюється важлива робота із збирання та систематизації краєзнавчих матеріалів, 

популяризація яких відбувається на сайті www.cbs.km.ua. Новим яскравим проектом став 

«Мистецький вернісаж» (у розділі «Ми знаємо про Хмельницький все»). На сайті представлена 

унікальна інформація про культуру міста, підготовлена з використанням матеріалів із власних 

архівів учасників проекту: Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, 

колективу мажореток, академічного муніципального камерного хору, міського монотеатру «Кут».  

До 10-річчя створення у бібліотеці-філії №10 музейної експозиції Дмитра Брилінського на 

сайті розроблено веб-біобліографічний покажчик, що містить 7 розділів з творами та матеріалами 

про життєвий і творчий шлях подільського письменника. 

Загалом, у 2013 р. було підготовлено та розроблено 216 повнотекстових сторінок (у 2012 р. 

– 195), у тому числі: додано 115 новин (у 2012 р. – 95); 12 сторінок щомісячних анонсів до 

видатних подій та бібліотечних заходів; у розділ «Почесні громадяни» підготовлено 8 сторінок (у 

2012 р. – 5); «Літератори Поділля» – 4 сторінки (у 2012 р. – 3); «Українські класики» – 16 сторінок 

та ін. Крім повнотекстових сторінок обов’язково указується інформація про використані при 

підготовці матеріалів джерела інформації. 

Окрім цього, постійно відбувається редагування та актуалізація інформації на всіх 

сторінках, удосконалюється навігація по сайту.  

Для покращення дизайну для інтерактивного розділу «Анонси сайту» створено 8 банерів, 

розроблені індивідуальні кнопки для «Літературної світлиці». 

Регулярно проводиться веб-аналітичне дослідження відвідуваності сайту та поведінки 

користувачів, формується рейтинг найбільш популярних сторінок, аналізуються пошукові запити 

для удосконалення метаінформації та системи гіперпосилань. Так, вивчення відвідуваності 

сторінок з краєзнавчою інформацією дозволило виявити та виправити помилки при формуванні 

структури сайту. Як показало дослідження, найпопулярнішими сторінками є відповідно «Магера 

М. Н.», «Наше місто», «Ми знаємо про Хмельницький все», «Літератори Поділля» – це можна 

побачити на діаграмі відвідувань сторінок сайту за звітний рік. 

http://www.cbs.km.ua/


 
Мал. 1. Рейтинг найпопулярніших краєзнавчих сторінок сайту ЦБС за 2013 рік 
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Популяризація матеріалів сайту ЦБС проводиться за допомогою соціальних мереж, 

виступів та публікацій у матеріалах конференцій. Так, Єсюніна Г. В. взяла участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», яка 

відбулась 20.11.2013 р. у Національній історичній бібліотеці України (м. Київ), з доповіддю на 

тему «Краєзнавчі проекти на веб-сайті Хмельницької міської централізованої бібліотечної 

системи»; Козицька Т. С. 23.10.2013 р. на нараді-семінарі бібліотек Хмельницького методичного 

об'єднання за результатами впровадження інституційного репозитарію, наповнення «Зведеного 

електронного каталогу бібліотек Хмельницької області», організації сайтів книгозбірень 

навчальних закладів на базі наукової бібліотеки ХНУ виступила з доповіддю на тему «Критерії 



популярності бібліотечного сайту». Матеріали доповідей були опубліковані у відповідних 

виданнях. 

Саме участь ЦБ у проекті «Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області» 

(Наукова бібліотека ХНУ) дає можливість представити ЕК книг бібліотечної системи в Інтернеті. 

У 2013 р. центральна бібліотека була запрошена програмою «Бібліоміст» для експертної 

оцінки сайтів, що брали участь у конкурсі бібліотечних веб-сайтів від EDUkIT. 

Сектор автоматизації бібліотечних процесів надає всебічну підтримку заходам, що 

відбуваються як у ЦБС, так і у місті. Це підготовка презентацій та технічний супровід заходів; 

розробка та друк флаєрів, запрошень, видань, матеріалів для різноманітних конкурсів, виставок, 

свят. Cектором, для засідання виконкому міської ради «Про стан та перспективи діяльності 

управління культури і туризму щодо інформатизації бібліотек централізованої бібліотечної 

системи міста», було підготовлено буклет «Інформатизація бібліотек Хмельницької міської ЦБС. 

Нові можливості та послуги бібліотеки». 

Під час виконкому, про який йшлося вище, особливо наголошувалося на необхідності 

придбання повної версії програми «Ірбіс» для автоматизації бібліотечних процесів; це було 

визначено, як один із пріоритетних напрямків на наступний рік. 

Для створення повнотекстових електронних баз у звітному році ефективно 

використовувались «хмарні сервіси», управління якими відбувається через бази даних в «Ірбіс». 

На відповідні процеси розроблені технологічні інструкції. 

Значним поштовхом у використанні Інтернет-технологій у бібліотеках стала успішна участь 

у проектах від програми «Бібліоміст». Крім перемоги у 5 раунді ЦБ та бібліотеки-філії №12, у 

окремих фахівців була нагода познайомитися із ІТ-технологіями у проекті «Сучасний 

бібліотекар». Нові знання, отримані у проекті, стануть у нагоді для впровадження інновацій у 

інформатизацію бібліотек та допоможуть у навчанні працівників бібліотечної системи сучасним 

технологіям. 

У звітному році, завдяки програмі «Бібліоміст», у ЦБС стало на 6 комп’ютерів та на 2 

багатофункціональні пристрої більше: 4 ПК від програми, 2 ПК за власний рахунок. Всього на 

01.01.2014 р. у бібліотеках міста працює 50 комп’ютерів, 34 одиниці копіювально-

розмножувальної техніки, мультимедійний проектор. Придбані веб-камери для філій №3, 10. 

Сектором автоматизації проводиться систематична робота по підтримці у робочому стані усієї 

комп’ютерної техніки бібліотек, налагодженню Інтернет-зв’язку, як дротового, так і через Wi-Fi, 

який на сьогодні доступний у 6 бібліотеках міста: ЦБ, філіях №2, 7, 9, 12, 14. Для користувачів у 

13 філіях обладнано 34 робочих місця з доступом до Інтернету (у т. ч. 21 – безкоштовних). 

Інтернетом у бібліотеках у звітному році скористалися 23620 користувачі (у 2012 р. – 

23508), з них 20291 – вільним доступом (у 2012 р. – 18704). Платних послуг з використанням 

комп’ютерної техніки надано на суму 26,3 тис. грн.  

У 2014 р. перевага в інформатизації буде надаватися: 

– удосконаленню електронного каталогу; 

– організації управління повнотекстовими базами даних; 

– вивченню та впровадженню нових можливостей програми автоматизації бібліотечних 

процесів «Ірбіс»; 

– навчанню бібліотечних працівників та користувачів бібліотек застосуванню сучасних 

технологій. 

 


