До Всеукраїнського Дня бібліотек
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:
30 вересня відзначається Всеукраїнський День бібліотек. Бібліотеки
удосконалюють свої послуги, опановують нові технології, дають можливість
користувачам не тільки ознайомитись з духовною спадщиною нашої країни, але
й одержати найповнішу інформацію з світового простору. На сьогоднішній день
маємо послідовні динамічні зміни із зростання проінформованості населення,
де важлива роль належить бібліотекам.
На Вінниччині протягом 2019 року бібліотечне обслуговування в області
здійснювали 940 масових та універсальних бібліотек. У минулому році в
розрахунку на 100 тис. мешканців області припадала 61 бібліотека. Переважна
більшість бібліотечних установ – 819 (або 87%) знаходиться у сільській
місцевості, а це 110 бібліотек на 100 тис. мешканців. На Вінниччині діють
4 обласні і 29 дитячих бібліотек. Крім того, в області працює 813 бібліотек
навчальних закладів, серед них 752 (92%) бібліотеки закладів загальної
середньої освіти, 33 (4%) – закладів професійної освіти, 28 (3%) – закладів вищої
освіти.
У подальшому сприянні та виконанні інформаційних та документальних
функцій бібліотек значну роль відіграє бібліотечний фонд. Книгозбірні масових
бібліотек області нараховують понад 12 млн. примірників, що складає
798 примірників в розрахунку на 100 осіб. Серед фондів бібліотек друковані
видання складають понад 99%, з яких видання українською мовою становлять
54%, російською – 45%, решта – мовою компактно проживаючих національних
меншин та іншими мовами. У 2019 році зареєстровано 580,7 тис. читачів, яким
впродовж року було видано понад 12 млн. примірників книжок та журналів
(у розрахунку на 1 читача – це більше 21 примірника).
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здійснюють 1473 бібліотечних працівників, які урізноманітнюють форми та
зміст соціокультурної діяльності, спрямованої на популяризацію творчості
письменників, визначення знаменних та пам’ятних дат, ювілеїв діячів культури,
мистецтва, літераторів. Бібліотечні працівники постійно у пошуках нових форм
роботи: звернення до відвідувачів бібліотек, оформлення тематичних полиць,
книжкових стелажів, запрошення на масові заходи, видання бібліографічних
покажчиків й бібліотечних газет, створення веб-сторінок та дослідження попиту
на вітчизняну книжкову продукцію.
Наразі, дуже актуальним залишається створення інформаційнобібліотечних мереж, для забезпечення доступу до інформації кожній людині.
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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