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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
В УМОВАХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Мета роботи. Аналіз особливостей формування моделі публічної бібліотеки в умовах утворення 
об’єднаних територіальних  громад  (ОТГ) Півдня України. Методологія дослідження ґрунтується 
на  комплексі  загальнонаукових  методів  (аналіз,  синтез,  узагальнення,  моделювання)  та  підходів 
(системний, соціокомунікативний та модернізаційний). Наукова новизна роботи полягає у здійсненні 
комплексного дослідження можливості обрання бібліотеками Одещини, Херсонщини та Миколаївщини 
певного профілювання та власного шляху розвитку в умовах утворення ОТГ в якості центрів правової 
та регіональної інформації у вигляді центрів громадських ініціатив, соціокомунікаційних майданчиків, 
мультимедійних мобільних бібліотек або мультикультурних центрів. Висновки. На основі зіставлення 
переваг  і  недоліків  запропонованих  моделей  реформування  бібліотечної  мережі  надано  пропозиції 
стосовно  вироблення  оптимальної  моделі  функціонування  публічних  бібліотек  Півдня  України,  що 
передбачає наступні важливі елементи. По-перше, автоматизацію, яка  ґрунтується на розвитку й 
упровадженні новітніх інформаційних технологій, що, у свою чергу, сприяє модернізації матеріально-
технічної бази, організаційної структури та підготовки бібліотечних кадрів. По-друге, надання нових 
послуг або продукції, оновлення методів управління діяльністю й персоналом. По-третє, забезпечення 
стабільного  фінансування  та  застосування  маркетингових  і  рекламних  технологій  популяризації 
бібліотечної  діяльності  в  умовах  функціонування  ОТГ.  По-четверте,  збереження  цінного  кадрового 
ресурсу та технологізацію роботи бібліотечних  працівників. По-п’яте,  організацію роботи публічної 
бібліотеки ОТГ як інформаційного інтелект-центру та культурно-дозвільного простору, що розглянуто 
на  прикладі  Чорноморської  бібліотеки.  По-шосте,  необхідність  запровадження  нестаціонарного 
бібліотечного обслуговування на засадах Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Ключові слова:  публічні  бібліотеки,  південь  України,  об’єднані  територіальні  громади  (ОТГ), 
модернізація, модель, профілізація.
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of the research is based on the complex of general methods (analysis, synthesis, generalization, and modeling) 
and approaches (system, socio-communicative, modernization). The scientific novelty of the work is to conduct 
a comprehensive study of  the possibility of choosing libraries of Odesa, Kherson, and Mykolayiv a certain 
profile and their own path of development in the formation of UTC as centers of legal and regional information 
in  the  form of centers of public  initiatives, socio-communication platforms, multimedia mobile  libraries or 
multicultural  centers. Conclusions.  Suggestions  that  are  based  on  the  comparison  of  the  advantages  and 
disadvantages of the proposed models of reforming the library network are made regarding the development of 
the optimal model of functioning of public libraries in the South of Ukraine, which provides for the following 
important elements. Firstly, automation, that is based on the development and implementation of the newest 
information technologies, which, in turn, activates the material and technical base modernization, organization 
structure, and the library staff training; providing new services or products. Secondly, renovating the activity 
and staff management methods. Thirdly, providing stable financing to UTC possibilities, applying marketing 
and advertising technologies of library activity popularization according to the UTC functioning. Next, saving 
the valuable stuff resource and technologies in library staff’ work. Then, organizing the UTC public library 
work as the informative intelligent center, cultural and leisure space, that is discovered on the Chornomorska 
library example. Finally, the introduction of non-stationary library services on the basis of the Law of Ukraine 
«On territorial communities’ cooperation».

Key words: public libraries, the South of Ukraine, united territorial communities (UTC), modernization, 
model, profiling.

Актуальність теми дослідження. Форму-
вання моделі публічної бібліотеки є одним із 
важливих напрямків державної регіональної 
політики саме тому, що публічні бібліотеки 
в умовах соціально-економічних, політичних 
і психологічних потрясінь у суспільстві не 
лише продовжують виконувати просвітниць-
ку місію в якості доступного й безкоштовного 
джерела отримання достовірної інформації, 
але й є важливими центрами консолідації сус-
пільства, виховання культури та терпимості.

Серед багатьох задекларованих в Укра-
їні реформ найбільш успішною є реформа 
адміністративно-територіального устрою та 
системи місцевого само-врядування, суть якої 
полягає в утворенні об’єднаних територіаль-
них громад (ОТГ) з новими фінансовими ре-
сурсами та повноваженнями, до яких з-поміж 
інших відносять управління та здійснення фі-
нансування бібліотек. Новостворені громади 
постають ключовими агентами у процесі ста-
новлення мережі публічних бібліотек, існу-
вання та функціонування якої прямо залежить 
від фінансової спроможності ОТГ. 

Аналіз законодавчо-нормативного поля, 
яким регламентується діяльність публічних 
бібліотек в Україні (Закон України «Про біблі-
отеки та бібліотечну справу» від 27.01.1995 
№ 32/95-ВР (редакція станом на 16.10.2020); 
Концепція державної цільової програми під-

тримки та розвитку читання на період до 
2015 р., схвалена у вересні 2009 р. Кабінетом 
Міністрів України; Концепція Державної ці-
льової національно-культурної програми по-
пуляризації вітчизняної видавничої продукції 
та читання на 2014–2018 рр., яка схвалена уря-
дом 10 квітня 2013 р. на заміну попередній; 
Постанова від 06.02.2019 № 72 «Про затвер-
дження Державних соціальних нормативів за-
безпечення населення публічними бібліотека-
ми в Україні»), свідчить про низку проблем, 
де поряд з нестачею належного фінансування 
на регіональному рівні, що обумовлює доволі 
низьку спроможність державних і регіональ-
них програм підтримки, важливими залиша-
ються – декларативний характер стратегічних 
документів й відсутність окреслених напрям-
ків комплексного реформування бібліотечної 
галузі в умовах децентралізації.

Тривале затягування із реформуванням 
бібліотечної галузі зумовлює так звану «опти-
мізацію», тобто неконтрольоване скорочення 
мережі публічних бібліотек у регіонах Укра-
їни, що позбавляє громадян доступу до отри-
мання бібліотечних послуг. З подібною ситу-
ацією зустрічаємось на Херсонщині, де про-
довжується конфлікт навколо закриття семи 
бібліотек, коли без роботи у Херсоні можуть 
залишитися близько 70 людей. Якщо раніше 
видатки на культуру в цілому та бібліотечну 
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галузь зокрема покривалися коштом субвенції 
з держбюджету, то зараз за це платить місце-
вий бюджет. Тому з метою «оптимізації робо-
ти» цієї галузі розпорядженням голови Хер-
сонської міської ради створено спеціальну 
робочу комісію, якій доручено провести ана-
ліз у сфері культурно-соціальної сфери міс-
та, зокрема й роботи херсонських бібліотек. 
І проблема тут не лише у скороченні значної 
кількості бібліотечних працівників, що може 
викликати соціальні протести, чи втраті при-
міщень, але й у втраті потенціалу розвитку 
людського капіталу країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання інформатизації, автоматизації та 
трансформації діяльності публічних бібліотек 
у різні часи піднімали та досліджували у сво-
їх роботах О. Баркова [1], О. Воскобойнікова-
Гузєва [7], Л. Кислюк [10], К. Лобузіна [13], 
О. Онищенко [15], О. Пашкова [17] та ін. Різ-
ні аспекти інноваційної діяльності публічних 
бібліотек розглянуто у публікаціях Т. Вилег-
жаніної [5], Н. Каліберди та А. Бровкіна [8], 
О. Качанової [9], А. Чачко [21] та ін.

Що стосується проблеми формування 
моделей діяльності бібліотек взагалі й зокрема 
публічних, то вона висвітлювалась у роботах 
Т. Колеснікової «Сучасна бібліотека ВНЗ: мо-
делі розвитку в умовах інформатизації» [11], 
Г. Шемаєвої та Х. Ельбесхаузена «Модель пу-
блічної бібліотеки в сучасній системі соціаль-
ної комунікації» [22], В. Несіна «Комунікацій-
ні моделі сільської бібліотеки в умовах інфор-
матизації суспільства» [14], Н. Богзи «Модель 
сільської бібліотеки: професійне бачення» [4], 
В. Білоус «Модель сучасної бібліотеки вищого 
навчального закладу» [3] та ін. Також необхід-
но згадати кваліфікаційну роботу К. Бережної 
«Публічні бібліотеки України: вектори модер-
нізації в інформаційному суспільстві» [2], в 
якій авторка, серед інших питань, розглядає 
шляхи стабілізації системи публічних біблі-
отек, базованих на впровадженні моделей 
функціонування бібліотеки як сучасного ін-
формаційного і просвітницького центру, а 
також проект «Чотири простори бібліотеки: 
інноваційна модель діяльності», розроблений 
ВГО «Українська бібліотечна асоціація», в 
межах якого проводився онлайн-форум «Мо-
дель сучасної бібліотеки для ОТГ» [16].

Мета статті – аналіз особливостей фор-
мування моделі публічних бібліотек Півдня 
України в умовах утворення ОТГ. Досягнення 
зазначеної мети передбачає, по-перше, роз-
гляд моделей реформування української бі-
бліотечної системи в умовах реформи адміні-
стративно-територіального устрою та систе-
ми місцевого самоврядування, по-друге, ана-
ліз ситуації з бібліотечною мережею Півдня 
України в умовах утворення ОТГ, і, по-третє, 
виклад пропозицій щодо оптимальної моделі 
функціонування публічних бібліотек Півдня 
України, враховуючи співставлення переваг 
і недоліків існуючих моделей реформування 
бібліотечної мережі.

Виклад основного матеріалу. Мережа пу-
блічних бібліотек в Україні, зокрема бібліоте-
ки Херсонщини, Миколаївщини та Одещини, 
переживає зараз непрості часи, враховуючи 
стан ресурсної бази, техніко-технологічну 
складову чи приміщення, більшість з яких на 
регіональному рівні перебувають в аварійно-
му стані та потребують ремонту. Чималий від-
соток бібліотек півдня України залишаються 
не комп’ютеризованими та не підключеними 
до світової мережі інтернет. На це, власне, й 
спрямована реформа адміністративно-терито-
ріального устрою та системи місцевого само-
врядування, в результаті якої почалося утво-
рення ОТГ, які перебирають на себе і повно-
важення управління публічними бібліотеками 
та фінансовими ресурсами, призначеними для 
розвитку бібліотечної галузі. Новостворені 
ОТГ та їхнє керівництво досить часто опиня-
ються у ситуації складного вибору: утримува-
ти існуючу мережу публічних бібліотек, або 
ж шукати шляхи її реформування, що інколи 
призводить до закриття окремих бібліотек.

Показовою у цьому відношенні є ситу-
ація з центральною районною бібліотекою 
у місті Каховка – однією з найстаріших на 
Херсонщині. У межах децентралізації її фон-
ди розібрали по книгозбірнях місцевих ОТГ. 
Ось як з цього приводу висловилася голова 
Каховської райради Т. Тертична: «Каховка до 
складу жодної об’єднаної громади не входить, 
тож ОТГ утримання бібліотеки не фінансува-
тимуть. Міська влада також відмовилася від 
цієї пропозиції. Тому заклад закрили, а його 
працівники отримали посади у відділі куль-
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тури. «Дорослі» книжки вже «переїхали» до 
сільських бібліотек, а дитячу літературу пе-
редаватимемо в школи. Що ж до приміщення, 
зведеного понад сто років тому, то прибудо-
ву віддаємо райвійськкомату, а решта неру-
хомості піде під приватизацію» [18]. Разом з 
тим, оскільки у ході процесу децентралізації 
на Херсонщині з нинішніх вісімнадцяти райо-
нів має залишитися попередньо від трьох до 
п’яти, то схожа доля чекає ще на більш як де-
сять районних бібліотек.

Незважаючи на те, що Україна має одну 
з найбільш розгалужених мереж публічних 
бібліотек у Європі, держава, водночас, воло-
діє найменшими можливостями для її утри-
мання. Більше того, кількість мешканців на 
одну публічну бібліотеку в Україні є однією з 
найбільш низьких (близько 2543 книгозбірні) 
порівняно з європейськими країнами. Серед-
ня кількість відвідувань однієї публічної бі-
бліотеки у нас за день з розрахунку на 1 рік 
16 осіб. Менше лише в Угорщині (13 відвід-
увачів) та Словаччині (8 відвідувачів). Для по-
рівняння – у Великій Британії на день в се-
редньому одну публічну бібліотеку відвідує 
17  осіб, а в Іспанії – 60 відвідувачів [20].

Отже, маючи одну з найбільш розгалу-
жених мереж публічних бібліотек в Європі, 
Україна входить до п’ятірки країн з наймен-
шою кількістю користувачів на одну публічну 
бібліотеку і з найменшою кількістю відвід-
увань однієї бібліотеки. Ця ситуація актуа-
лізує питання фінансових можливостей для 
утримання наявної мережі публічних біблі-
отек, що на перший план виносить питання 
реформування бібліотечної мережі в умовах 
децентралізації й утворення ОТГ як шлях до 
її модернізації.

Станом на сьогодні експертним серед-
овищем і бібліотечною спільнотою України, 
опираючись на передовий європейський до-
свід, запропоновані наступні моделі рефор-
мування української бібліотечної системи в 
умовах утворення ОТГ.

Модель 1 передбачає автономне  функ-
ціонування публічних бібліотек в ОТГ, які не 
об’єднуються  зі  шкільними  бібліотеками, 
будинками культури тощо. В цих умовах гро-
мади самостійно приймають рішення щодо 
особливостей та механізму оптимізації пу-

блічних бібліотек на своїй території, дотри-
муючись визначених стандартів, з-поміж яких 
базовим є наступне правило – у кожній грома-
ді має бути хоча б одна публічна бібліотека. 
Попри очевидні переваги такої моделі (част-
кове скорочення та збереження мережі; змен-
шення фінансового навантаження на бюджет 
громади; персоналізований та більш гнучкий 
підхід, враховуючи інтереси громади; до-
датковий стимул для заробітку), основними 
проблемами залишаються брак коштів й не-
контрольований процес закриття бібліотек, 
де переформатування бібліотечних послуг 
нівелює останні як такі. Якщо взяти до ува-
ги специфіку реформуванні мережі публічних 
бібліотек у сільській місцевості, то виявиться, 
що після завершення процесу добровільного 
об’єднання територіальних громад, не уник-
нути укрупнення існуючих сьогодні районів, 
що вплине і вже впливає на мережу район-
них публічних бібліотек. А на додачу ще й 
комп’ютеризація, матеріально-технічний стан 
бібліотечних приміщень та оформлення бі-
бліотечної документації (статути, положення, 
штати), які потребують вдосконалення [12].

Модель 2 – об’єднання  публічних  біблі-
отек  з  освітянськими  (шкільними)  бібліо-
теками. Вона також передбачає скорочення 
видатків громад на утримання бібліотечної 
мережі, збереження існуючої мережі шкіль-
них і публічних бібліотек за умови часткової 
оптимізації, де скорочення не обов’язкові, а 
також часткове вивільнення приміщень під 
інші потреби громади, збільшення коштів на 
матеріально-технічне оснащення, розширен-
ня спектру користувачів бібліотеки та концен-
трацію інтелектуального потенціалу громади 
під дахом школи. Проте, ця модель все-таки 
неспроможна убезпечити від певного скоро-
чення, якщо у ньому буде потреба, що потягне 
за собою планування заходів щодо соціаль-
ного захисту та фінансових витрат. Постає 
необхідність узгодження роботи бібліотек 
із вимогами навчально-освітнього процесу, 
нормативних документів галузевих відомств, 
зокрема Міносвіти та Мінкультури, а ще вне-
сення змін до законодавства щодо бібліотеч-
ної та освітньої галузей.

Модель 3 – об’єднання публічних бібліо-
тек з народними домами у так звані «Центри 
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культури  і  дозвілля». Серед очевидних пере-
ваг цієї моделі наступні: вже неодноразово 
згадуване скорочення бюджетних видатків на 
утримання мережі бібліотек і новостворених 
центрів, їх збереження та часткова оптиміза-
ція структури, а також часткове вивільнення 
приміщень для різних потреб ОТГ і розши-
рення спектру послуг зазначених центрів. 
Але й тут ми зіштовхуємось з потребою у 
частковому скороченні бібліотечних праців-
ників, котре спричинить супротив й протести, 
з необхідністю планування заходів стосовно 
соціального захисту звільнених працівників 
й відповідних фінансових витрат. Подібна 
модель функціонує у Польщі, де новостворе-
ні культурні осередки реєструються як акціо-
нерні товариства та товариства з обмеженою 
відповідальністю. До їхніх функцій відносять 
організацію виставок, конкурсів і культурних 
заходів, діяльність хору та танцювальних ко-
лективів, безкоштовні комп’ютерні курси для 
літніх людей і дітей (танці, вокал, музичні ін-
струменти, спорт, аеробіка, англійська мова, 
театральна та мистецька студії), діяльність бі-
бліотеки, надання безкоштовного доступу до 
Інтернет, дискусійний книжковий клуб [12].

Не зважаючи на те, яку модель буде об-
рано у контексті реформування бібліотечної 
системи України, обов’язковими для її модер-
нізації є якомога швидша комп’ютеризація 
й підключення до мережі інтернет, запрова-
дження в Україні єдиного електронного ката-
логу бібліотечних фондів та єдиного електро-
нного читацького квитка, й, безумовно, пере-
творення у перспективі публічних бібліотек 
на культурно-інформаційні, просвітницькі 
центри громад, особливо, якщо йдеться про 
сільську місцевість. Важливо, щоб центр при-
йняття управлінських рішень зосереджував-
ся у ОТГ, централізована мережа районних 
бібліотечних систем була розформована, а в 
районах залишилися лише одна або декілька 
публічних бібліотек, які фінансуються з ра-
йонного бюджету, тоді як окремі бібліотеки 
передаються у відання ОТГ й отримують фі-
нансування з їхніх бюджетів.

Аналізуючи наявні моделі й врахову-
ючи стан системи публічних бібліотек Пів-
дня України, слід зазначити, що оптимізація 
цієї системи має ґрунтуватися на потребах 

окремої ОТГ, враховуючи вимоги до забез-
печення належного рівня інформатизації та 
комп’ютеризації, мінімальної кількості книго-
збірень на одну ОТГ та ін., щоб забезпечити 
рівний доступ всього населення громади до 
інформації. Кожна ОТГ просто зобов’язана 
обрати той напрям модернізації книгозбірні, 
який виводить її на новий рівень розвитку. А 
для цього їй потрібно визначитися зі стратегі-
єю власної діяльності, розробивши яку вона 
надасть відповіді на три принципово важли-
ві питання: яка її користь для ОТГ сьогодні, 
чого вона прагне та якими мають бути шляхи 
для досягнення поставленої мети. При цьо-
му, потрібно враховувати специфіку цільової 
аудиторії, до якої відносяться різні групи на-
селення, що є членами ОТГ, адже кожному 
потрібна інформація та простір відповідно до 
своїх цілей: молоді – місця для зустрічей; літнім 
людям – читання книг і періодичних видань, не-
доступних через високу вартість; безробітним – 
інформація про наявні вакансії, тощо. Якщо 
бібліотеки зможуть працювати з різними гру-
пами користувачів, маючи відповідні примі-
щення та кваліфікований персонал, тоді вони 
спроможні будуть перетворитися на осередок 
своїх ОТГ [6].

На цьому шляху публічні бібліотеки по-
винні обрати певне профілювання та власний 
шлях розвитку. Вони можуть бути центрами 
правової та регіональної інформації, тобто 
центрами громадських ініціатив, де люди мо-
жуть отримати правову та інші види інфор-
мації, працювати у спеціально облаштованих 
місцях з вільним доступом до інтернету та 
отримати консультацію бібліотечного праців-
ника з різних питань. Або соціокомунікацій-
ними майданчиками, у межах яких організо-
вуються зустрічі з відомими громадськими 
та політичними діячами, письменниками та 
митцями, презентації книг, «круглі столи», 
виставки літератури та художніх творів, літе-
ратурно-музичні вечори, виставки художніх 
творів, конкурси, лекторії різноманітної тема-
тики, клуби за інтересами, інтерактивні фор-
ми (фестивалі, паради, фанклуби, театралізо-
вані вистави та ін.). Публічні бібліотеки також 
можуть функціонувати у форматі мультиме-
дійних мобільних бібліотек, які впливають на 
стан і розвиток морально-інтелектуального 
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клімату в суспільстві, культурний розвиток 
усіх жителів через інформацію, художні тво-
ри, мультимедійні матеріали культурно-іс-
торичного характеру. Тобто йдеться про спе-
ціально обладнані інформаційні автоцентри, 
основним завданням яких є забезпечення без-
перервності освітнього процесу. Або ж біблі-
отеки можуть працювати як мультикультурні 
центри, зусилля яких спрямовані на вихован-
ня в усіх користувачів міжрасової, міжконфе-
сійної і міжетнічної толерантності, інтересу 
до культури у загальнопланетарному плані.

Цікавий досвід профілювання зі сво-
їм власним шляхом розвитку обрала мережа 
публічних бібліотек міста Чорноморська на 
Одещині. Мова йде про програму розвитку 
публічних бібліотек міста як інформаційних 
інтелект-центрів у межах Стратегії розвитку 
бібліотечної справи в Україні до 2025 р. «Якіс-
ні зміни бібліотек задля забезпечення сталого 
розвитку України», затвердженої Кабінетом 
Міністрів України. Основною метою цієї про-
грами є «вдосконалення і функціональне роз-
ширення діяльності публічних бібліотек міс-
та як інформаційних, культурних та освітніх 
центрів для різних категорій населення, які 
сприяють створенню умов підвищення інте-
лектуального рівня громадян, і особливо мо-
лоді, на основі розвитку і зміцнення матері-
ально-технічної бази бібліотек» [19].

Основні завдання, які ставить перед со-
бою інтелект-центр: популяризація бібліо-
теки як інформаційного інтелект-центру та 
культурно-дозвільного простору, створення 
сприятливих умов для організації спілкування 
людей; створення сучасних ресурсних фондів 
бібліотеки; поповнення бібліотечного фонду 
художньою літературою, інформаційними ре-
сурсами на паперових та електронних носіях, 
Інтернет-ресурсами; розширення і зміцнення 
матеріально-технічної бази бібліотеки: до-
даткове оснащення засобами, які дозволять 
впровадити інформаційні технології, що за-
безпечують вільний і рівний доступ учасни-
ків освітнього процесу до інформації; форму-
вання інформаційної культури; автоматизація 
бібліотечних процесів; розширення партнер-
ських зв’язків і співпраці зі всіма зацікавле-
ними особами та організаціями у підтримці та 
просуванні читання.

З метою ефективного функціонування 
публічних бібліотек в умовах утворення ОТГ 
важливою є не лише необхідність оптимізації 
їх мережі, але й налагодження тісного контак-
ту з населенням, громадою. Підтримка місце-
вих громад, залучення їх уваги до проблем бі-
бліотеки є обов’язковим етапом модернізації 
мережі публічних бібліотек Півдня України. 
Важливу підтримку публічна бібліотека може 
знайти в особі волонтерів з місцевого насе-
лення, використовуючи добровільну працю на 
благо бібліотеки в цілому і бібліотечного об-
слуговування, а також створивши товариство 
друзів бібліотеки або опікунську раду.

Не менш важливим кроком на шляху 
до реформування є формування бібліотекою 
позитивного образу, прихилення на свій бік 
громадської думки, демонстрація прозорості 
своєї діяльності та своїх переваг. Для цього 
бібліотека та її співробітники повинні:

− сповіщати громаду про цілі й завдан-
ня бібліотеки;

− відкрито інформувати населення про 
режим роботи бібліотеки, її послуги;

− рекламувати цінність своїх ресурсів, 
послуг і можливостей;

− своєчасно сповіщати про всі істотні 
зміни у своїй роботі;

− повідомляти про кризові ситуації, їх 
причини та про дії щодо їх усунення;

− брати участь у соціальних, культур-
них, освітніх проєктах, які сприяють залучен-
ню різних груп населення до загальнолюд-
ських цінностей і до активної діяльності;

− засновувати премії (призи), почесні 
звання для організацій і громадян, що підтри-
мують бібліотеку.

Публічна бібліотека повинна брати 
участь у моніторингах думок, поглядів, пере-
ваг, очікувань жителів ОТГ, постійно аналізу-
вати якість наданих нею послуг, їх відповід-
ність потребам користувачів. Регулярно вияв-
ляти і враховувати претензії на свою адресу, 
пропозиції і зауваження читачів, інформувати 
їх про результати роботи з незадоволеними 
запитами, пояснювати причини відмов. Ну і, 
звісно ж, звітувати перед місцевими жителя-
ми про свою роботу, особливо підкреслюючи 
участь конкретних людей у тому чи іншому 
бібліотечному заході, а також формувати що-
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річний звіт про свою діяльність, який має по-
ширюватись серед місцевого населення та ад-
міністрації ОТГ.

Враховуючи зіставлення переваг і недо-
ліків запропонованих моделей реформування 
бібліотечної мережі, варто виокремити на-
ступні пропозиції щодо оптимальної моделі 
функціонування публічних бібліотек Півдня 
України:

− автоматизація публічної бібліоте-
ки, котра базується на активному розвитку й 
упровадженні новітніх інформаційних техно-
логій та стимулює модернізацію матеріально-
технічної бази, організаційної структури і під-
готовки бібліотечних кадрів;

− надання нових послуг або продукції, 
оновлення методів управління діяльністю й 
персоналом;

− забезпечення стабільного фінансу-
вання роботи публічної бібліотеки відповідно 
до можливостей ОТГ;

− застосування маркетингових і ре-
кламних технологій популяризації бібліотеч-
ної діяльності в умовах функціонування ОТГ, 
де істотним є не ребрединг бібліотеки (зміна 
назви, логотипу чи візуального оформлення), 
а створення нового образу;

− збереження цінних кадрових ресур-
сів, вивільнення співробітників від рутинної 
роботи, подальша її технологізація;

− організація роботи публічної біблі-
отеки ОТГ як «інтелектуально-дозвіллєвого 
бібліотечного центру», соціокомунікаційного 
майданчика суспільства, або «багатофунк-
ціонального культурного комплексу», «со-
ціокультурного міського центру» та запро-
вадження нестаціонарного бібліотечного об-
слуговування на засадах Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад».

Висновки. Таким чином, розглянувши 
особливості формування моделі публічних 
бібліотек Півдня України в умовах утворен-
ня ОТГ, варто наголосити на декількох клю-
чових моментах. По-перше, бібліотеки Оде-
щини, Херсонщини та Миколаївщини, по-
при окремі випадки успішної модернізації та 
оптимізації, переживають в цілому непрості 
часи, враховуючи стан ресурсної бази, техні-
ко-технологічної складової чи приміщення, 

більшість з яких на регіональному рівні пере-
бувають в аварійному стані та потребують 
ремонту. По-друге, новостворені ОТГ, до 
яких переходять повноваження з управлін-
ня публічними бібліотеками і фінансовими 
ресурсами, призначеними для розвитку га-
лузі, часто опиняються у ситуації складного 
вибору: утримувати існуючу мережу пу-
блічних бібліотек, або ж шукати шляхи її 
реформування, що інколи призводить до за-
криття окремих бібліотек. По-третє, аналізу-
ючи наявні моделі (1 – автономне функ-
ціонування публічних бібліотек в ОТГ, які 
не об’єднуються зі шкільними бібліотеками, 
будинками культури; 2 – об’єднання публічних 
бібліотек з освітянськими (шкільними) бібліоте-
ками; 3 – об’єднання публічних бібліотек з 
народними домами у так звані «Центри куль-
тури і дозвілля») й, враховуючи стан системи 
публічних бібліотек Півдня України, потрібно 
наголосити, що реформування цієї системи 
має ґрунтуватися на потребах окремої ОТГ. 
По-четверте, співставлення переваг і недоліків 
основних моделей реформування бібліотечної 
мережі дає підстави для виділення важливих 
пропозицій щодо вироблення оптимальної 
моделі функціонування публічних бібліотек 
Півдня України (автоматизація, яка ґрунту-
ється на розвитку й упровадженні новітніх 
інформаційних технологій, що, у свою чергу, 
активує модернізацію матеріально-технічної 
бази, організаційної структури та підготовки 
бібліотечних кадрів; надання нових послуг 
або продукції, оновлення методів управління 
діяльністю й персоналом; забезпечення ста-
більного фінансування відповідно до мож-
ливостей ОТГ; застосування маркетингових 
і рекламних технологій популяризації бібліо-
течної діяльності в умовах функціонування 
ОТГ; збереження цінних кадрових ресурсів і 
технологізація роботи бібліотечних працівни-
ків; організація роботи публічної бібліотеки 
ОТГ як інформаційного інтелект-центру та 
культурно-дозвільного простору (наприклад, 
Чорноморська бібліотека), запровадження не-
стаціонарного бібліотечного обслуговування 
на засадах Закону України «Про співробітни-
цтво територіальних громад».
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