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 Огляд діяльності публічних бібліотек області по 

бібліотечно-інформаційному обслуговуванню юнацтва в 2014 
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 В  2014 році користувачів юнацького віку в області обслуговували: 

обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара,    один юнацький відділ (Кре-

менчуцька МЦБС для дорослих), 9 абонементів (в Зінківській, Карлівській, 

Миргородській,  Хорольській ЦРБ, Комсомольській ЦМБ та 4 у бібліотеках-

філіалах  Кременчуцької МЦБС для дорослих), 18 кафедр при  ЦМБ та ЦРБ, 

682 юнацьких груп  при селищних, сільських та міських бібліотеках області 

(наведено у таблицях).                                                                     

  Пріоритетним напрямком роботи бібліотек  області  в 2014році  було 

патріотичне виховання молоді, особливо  ця діяльність активізувалась в зв’язку 

з подіями на Сході України.         

 «Патріотизм: мода чи самосвідомість нації?». Під такою назвою в  

Новосанжарській  ЦРБ пройшов диспут, в якому  взяли участь учні 11-класу 

Новосанжарського НВК. Тема і час проведення диспуту були вибрані не 

випадково, адже місяць січень в історичному календарі України посідає 

особливе місце: ІV Універсал УНР, Соборність, Крути, події 20-х років ХХ ст. 

покликані виховувати  у нас  високі громадянські почуття. Учасники дискусії 

прийшли до висновку, що патріотизм – це природне почуття кожної людини, 

яка має поважати свою націю, знати історію свого народу, держави, любити 

свою рідну мову, берегти звичаї і традиції, пам’ятати і шанувати своїх предків, 

щоб не переривався зв'язок поколінь.     

 Для старшокласників  школи-гімназії працівники Решетилівської  ЦРБ  

підготували і провели презентацію книги  поетеси з Полтавщини  Тетяни 

Домашенко «Небесна  Сотня воїнів  Майдану», а в читальному залі цієї ж 

бібліотеки  організовано виставку-інформацію «За України майбуття я покладу 

і тіло й душу», на якій містяться матеріали про Героїв Небесної Сотні та 

учасників АТО, про полтавців та решетилівців – безпосередніх учасників  

буремних подій нашої держави.   

Бібліотека-філіал № 4 Полтавської міської ЦБС  організувала і провела 

День Єдності. Користувачі бібліотеки, дорослі і учнівська молодь мали змогу 

висловити свої думки та побажання на пелюстках «Квітки сподівань»: «Хочемо 

мирного неба. Ми з вами!», «Україна понад усе!», «Ми за єдину Україну», 

«Хочемо жити в єдиній успішній Україні», «Я – українка, но хочу домой, в свой 

родной Донецк, на любимую улицу, в родную школу», «Желаю всем украинцам 

жить в единой и успешной Украине», - так писали переселенці з Донецька, 

Алчевська -  учасники Дня єдності. Під час цього заходу  відбулося 

обговорення  роману Тараса Антиповича «Хронос»,  «Луганського щоденника» 

Сергія Жадана та сучасних подій в нашій державі, які нікого не залишають 

байдужими. 

  Актуальним, як ніколи, є зараз розвиток волонтерства. Бібліотекарі 

книгозбірень  Новосанжарської ЦБС  провели акцію  «Бабусині шкарпетки – 

воїнам АТО». Популяризували цю ініціативу через місцеві ЗМІ та залучали 

небайдужих до цієї акції. В бібліотеках проводились майстер-класи з в’язання 

шкарпеток та рукавичок. Зібрані теплі речі були передані волонтерами  бійцям 
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на війну. Цікавим для молоді стала історична відеогодина «Київ. Майдан. Рік 

тому», на яку були запрошені  і виступили  новосанжарці-учасники тих подій. 

 Патріотичному вихованню молоді  Чутівщини  сприяв загальносистемний 

масовий захід до 70-річчя  визволення України від німецько-фашистських 

загарбників -  тематичний вечір «Вклонися, моя Україно, цим людям величним 

війни». Зворушливо захід пройшов  у Гряківській СБФ. На фоні  мелодії пісні  

«Журавлі» користувачі винесли портрети своїх рідних людей, які загинули у 

роки  Великої Вітчизняної війни, а місцева поетеса  Омельченко Лілія 

прочитала вірші про тих, хто не повернувся з війни, про вдів, які піднімали з 

руїн  своє рідне село. Завершенням заходу був перегляд відеофільму спогадів 

мешканців села. Присутні з завмиранням серця дивились і слухали спогади 

своїх земляків. Захід супроводжувала книжкова виставка на тему:  
 

   «Вітер вічний вогонь гойдає 

                      і печаль, і плач, і сміх…       

   Всіх полеглих ніхто не знає,       

   пам’ятають усі».  
 

 Саме на таких заходах молодь долучається до героїчного минулого свого 

народу, вчиться розрізняти дійсні життєві цінності, виховує в своїй свідомості 

почуття патріотизму. 

   «Україна - це  Європа» - під такою назвою Гадяцькою ЦРБ ім. Лесі 

Українки було проведено літературно-мистецьке свято, присвячене Дню 

Європи в Україні. Розпочалося воно з флеш-мобу біля кіноконцертного залу 

«Дружба», в якому взяли участь учні 8-10 класів міських шкіл (близько 400 

чол.) Голосно лунав лозунг «Україна - це Європа», а в руках учасників 

майоріли прапорці України та ЕС. В фойє кіноконцертного  залу працівники 

ЦРБ обладнали «Європейське містечко», в якому учасники свята відповідали на 

запитання вікторини «Що ви знаєте про Європу?», знайомилися з матеріалами 

книжково-ілюстративної виставки «Україна - це Європа» та виставкою дитячих 

малюнків «Європа - очима дітей».     

 Продовженням заходу став літературно-мистецький альманах «Україна - 

європейська країна». Працівники бібліотеки презентували країни Європи, їхню 

культуру, побут. На екранах змінювали один одного відеосюжети: Велика 

Британія з її таємничими туманами, країна каштанів  - Франція, країна вальсу – 

Австрія, екзотична Іспанія, найвідданіша старим культурним традиціям – 

Німеччина та інші. Справжньою окрасою свята стали пісні англійською, 

французькою, італійською, польською мовами та танці європейських країн у 

виконанні  танцювальних колективів місцевих шкіл, дитячої музичної школи, 

училища культури ім. І. П. Котляревського.       

 Заходи з правознавчої тематики  книгозбірні  області  проводять в тісній 

співпраці  з управліннями юстиції, соціальними службами  в справах сім’ї, 

дітей та молоді , учбовими закладами. Як приклад такої спільної роботи  є день 

інформації  «Учитися жити по закону», проведеного   Решетилівською ЦРБ для 
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учнів художнього ліцею. В рамках цього заходу  в режимі  запитання-відповідь 

була проведена  година спілкування  «Правові відносини між батьками та 

дітьми», години правових знань  «Насильство в сім’ї»  та «Відповідальність 

неповнолітніх за скоєння правопорушень». В рамках тижня права для 

першокурсників  Решетилівського  професійного аграрного ліцею був прове-

дений урок-застереження «Знати, щоб не послизнутись». Працівники 

правоохоронних органів, запрошені на цей захід, виступили перед присутніми 

за такими темами: «Загальна декларація прав людини  та  об’єднання 

українського суспільства навколо ідеї  української державності», «Про права та 

обов’язки батьків та дітей», «Відповідальність неповнолітніх». В ході заходу 

учні ліцею ставили запитання та отримували на них вичерпні відповіді. 

 В Семенівській ЦРБ  успішно працює  правовий клуб «Підліток і  закон».  

В 2014 році засіданнями клубу стали такі заходи:  літературно-пізнавальний 

конкурс «Я здоров’я збережу – сам собі допоможу», година правознавства  

«Твої права закінчуються там, де починаються права іншої людини», бесіда за 

круглим столом «Гра власним життям», правові брейн-ринги «Молоді – правові 

знання», «Я і закони моєї  держави».     

У  читальному залі  Гадяцької ЦРБ  обладнано  інформаційний правовий 

куточок, де гадяччани та переселенці із зони АТО мають змогу ознайомитися із 

новими Законами України та іншими правознавчими документами. Також 

кожен має можливість залишити запитання для юриста, на яке згодом отримає 

кваліфіковану відповідь.   

Бібліотеками області  були проведені  різнопланові заходи, спрямовані  на 

формування у громадян поваги до Конституції України. Так, у бібліотеках  

Карлівської ЦБС відбулися заходи, що розкривають цю тему: історичний 

калейдоскоп «Конституція – правовий  оберіг  держави»,  усний журнал 

«Конституція – народний закон», тематичний вечір  «Душа держави – основний 

закон» та інші.         

Відділом  мистецтв Кременчуцької ЦМБ для дорослих   ім. М. Горького 

до 175-річчя від дня народження поета, громадського діяча, вченого-етнографа, 

автора слів Національного Гімну України  П.П.Чубинського для студентів 

педагогічного училища та учнів ПТУ-26 був проведений вечір історичного 

портрету «Доля і воля – все в одній пісні». Захід супроводжувався мульти-

медійною презентацією, присутні взяли участь у вікторині за етнографічними 

працями ювіляра.      

Важливим напрямком роботи бібліотек  області  є популяризація серед 

юнацтва літератури на допомогу профорієнтації. Організовуючи масові заходи 

в цьому напрямку, бібліотекарі намагаються  допомогти учням  зорієнтуватися 

у тих професіях, які, вірогідніше, будуть затребувані в суспільстві у найближчі 

10 років, ознайомити з можливостями Інтернет-ресурсів за даною темою. 

Працівники Гадяцької ЦРБ підготували і провели зустріч–рекламу «Вибираємо 

професію – вибираємо майбутнє» для учнів 11 класів міста. Учасники заходу 

познайомилися  з людьми, закоханими у свою справу: лікарем, вчителем, 
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психологом, бібліотекарем, але  найбільше зацікавила присутніх професія 

кухаря, адже її представляв молодий і креативний читач бібліотеки. Необхідну 

інформацію  про ту чи іншу професію  учні могли знайти з книг, які були 

виставлені на книжково-ілюстративній виставці «Обираємо майбутню 

професію». В Ціпківській СБФ цієї ЦБС цікаво пройшов  актуальний діалог з 

учнями 9 класу «Вибір професії – як не помилитись?» 

Кожний народ  шанує і поважає рідну мову. Адже виховувати повагу до 

мови, якою ти спілкуєшся,означає поважати свій народ, культуру та історію 

своєї нації. Змістовну роботу в цьому напрямку проводили бібліотеки 

Гадяцької ЦБС. Так, Середняківською СБФ був проведений мовознавчий 

марафон  «Прозора й чиста, як гірська  вода, то України мова барвінкова», а 

працівниками  ЦРБ  - мовну гру-конкурс  «Там, де звучить рідна мова, живе 

український народ».  Учасники - учні  9-х класів  школи №4  добирали 

закінчення до прислів’їв, пояснювали значення фразеологізмів, проказували 

скоромовки, відповідали на мовознавчі запитання. А в бібліотеках   Карлівської 

ЦБС були проведені  гра-подорож  «Дзвенить струмочком рідна мова», конкурс 

на кращого знавця української мови «Мова моя – це душі джерело», конкурс на 

краще читання віршів про мову «Рідна мова, рідне слово», поетичний альбом 

«Я всім на світі поділюся з Вами! Та слова рідного нікому не віддам!». 

 В бібліотеках області широко відзначалося  200-річчя  від дня народ-

ження  Т. Г. Шевченка.   Цій події був присвячений обласний конкурс на 

кращий ескіз поштової марки серед молодих користувачів бібліотек області 

«Полтавськими шляхами Кобзаря», ініційований Полтавською обласною 

бібліотекою для юнацтва ім. Олеся Гончара за інформаційного партнерства 

обласного відділення українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта». Конкурс продемонстрував високу активність і майстерність 

юнаків і дівчат - користувачів бібліотек області. Всього на конкурс було 

представлено 45 робіт.  

Переможцями стали: 

 1 місце 

Тетерятник  Руслан  (Великопавлівська сільська 

 бібліотека-філіал Зіньківської  районної ЦБС); 
 

2 місце 

Півень Вікторія (Котелевська центральна районна бібліотека); 

Романенко Богдана (Семенівська центральна районна бібліотека); 
 

3місце 

Лобода Лілія (Гадяцька центральна районна бібліотека ім. Лесі Українки); 

Сокол Яна (Пирятинська центральна районна бібліотека); 

Сердюк Олександр (Полтавська центральна районна бібліотека). 
 

 Всі переможці отримали дипломи обласного управління культури та цінні 

призи. Крім переможців були визначені 5 кращих робіт, автори яких були 



 

8 
 

нагороджені заохочувальними призами та подяками обласної бібліотеки для 

юнацтва ім. О. Гончара.         

  В бібліотеках  Лохвицької ЦБС  пройшли  районні Шевченківські 

літературні читання «На струнах  Кобзаревої душі», в рамках яких було 

проведено: в ЦРБ літературний вернісаж «Життя  і творчість Шевченка в датах 

та ілюстраціях», вікторина «Стежками творчості генія»; в бібліотеках-філіалах: 

поетичний альманах «Великий син України», усний журнал «Його життя 

написане  сльозами, що запеклися кров’ю на душі», літературно-музичний 

вечір «Летить, наче ключ журавлиний, вільна пісня поета-співця», літературний 

вернісаж «Віршів віночок від Тараса Шевченка», літературне ревю «Тарас 

Шевченко – громадянин світу» та інші.  

 У  Слобідській СБФ  Миргородської ЦБС  була організована виставка 

однієї книги – «Кобзар» Т. Г. Шевченка. Незвичайна вона тим, що на ній були 

зібрані книги різних років видання, які були принесені користувачами 

бібліотеки. Серед них було видання – фототипія  позацензурного  примірника 

видання 1840 року. Ця виставка викликала  великий інтерес у користувачів і 

спонукала бібліотекаря провести  літературний вечір  «Кобзар» Т. Г. Шевченка  

у  житті моєї родини». В ході заходу бібліотекар ознайомила присутніх з 

історією  написання Тарасом Шевченком  головної книги його життя, а 

власники  представлених на виставці  видань «Кобзаря»  поділилися спогадами 

про роль цієї книги в історії їх родин. 

 Цікавою для юних користувачів Новосанжарської ЦБС була зустріч  з 

молодим сучасним письменником, лауреатом конкурсу «Коронація слова» 

Юрієм Коцегубом. Він автор історичних романів  «В темнім лузі, за Дунаєм» та  

«З Україною в серці, з шаблею в руці». Останній розповідає  про повстання 

селян  в 20-х роках ХХ ст. села Лютеньки Гадяцького повіту під керівництвом 

отамана Хрестового. До роботи над книгою  автора  підштовхнула та обста-

вина, що прадід по лінії батька був учасником тих подій, був репресований в 

кінці 20-х років  і подальша доля його невідома.  

 Візитною карткою бібліотеки-філіалу №4 Полтавської міської ЦБС стали 

зустрічі з сучасними українськими письменниками та поетами. В 2014 році 

були проведені творчі зустрічі з Мариною Гримич, Жанною Куявою, скайп-

зустріч з Оксаною Лущевською. 

 В сучасній бібліотеці, яка нині є інформаційним і культурно-дозвіллєвим 

закладом, можна знайти відповідь на будь-яке запитання, зустрітися  з цікавими 

людьми, зайнятися улюбленою справою в клубах за інтересами, побувати на 

тренінгах, стати учасником акції, флешмобу.  

Яскравим прикладом впровадження нових форм роботи стало 

запровадження в Гадяцькій ЦРБ  проведення акції  «Ніч в бібліотеці», яка була 

проведена  спільно з давніми друзями бібліотеки – членами клубу за інтересами 

«Пальміра». Перепусткою  на захід для учасників дійства було відгадування 

ребусів «Зимові візерунки» та питань  експрес-вікторини  «Відгадай героя за 

літературними творами». Для учасників клубу була проведена  «Дегустація 
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книжкових новинок», на якій вони познайомилися  з новими краєзнавчими 

книгами, що поповнили книжковий фонд бібліотеки.   

Відділ абонементу Кременчуцької ЦМБ для дорослих порадував 

любителів і знавців книги видовищним святом  «Книга – неопалима купина», 

присвяченим  Всесвітньому дню книги і авторського права. Проходило свято  в 

сквері біля фонтану, а розпочалося професійним флешмобом «Читаємо всі». 

Активну участь у заході взяли читачі і друзі відділу абонементу – молоді поети 

і прозаїки, які читали свої вірші і уривки з прозових творів, учні  дитячих 

музичних шкіл № 1 та № 3, учні шкіл та ліцеїв міста, викладачі та вихованці 

дитячої художньої школи, які підготували малюнки на тему читання та книги. 

За роки дії проекту  «Організація нових бібліотечних послуг за 

допомогою Інтернету» по програмі  «Бібліоміст» бібліотеки  цієї ж ЦБС  

втілили в життя  нові послуги для громади - скайп-консультації, навчальні 

курси та тренінги, спілкування он-лайн, веб-бібліографію, дистанційне 

навчання.  Діє практика юридичної і соціальної допомоги населенню, працює 

консультаційний пункт спеціалістів міського управління юстиції в юнацькому 

відділ  ЦМБ. Відділ літератури іноземними мовами, читальний зал та 4 

бібліотека-філія цієї ж ЦБС стали учасниками проекту «Бібліомосту» «ІНГЛІШ 

1.2.3. в бібліотеці» («Інтерактивний курс англійської мови для дорослих»), 

завдяки якому  кременчужани отримали можливість вивчати англійську мову. 

Бібліотеки зв’язалися з фірмою  « Funmedia» і підписали дві угоди – про 

співпрацю і ліцензійну. Курс складається з 4 рівнів – для початківців і середній. 

Більше 150 користувачів, серед яких найбільше молоді,  мають можливість 

безкоштовно досконало вивчати  англійську мову. 

Бібліотеки мають тісні зв’язки з місцевими засобами масової інформації. 

Так, бібліотечними  працівниками Зіньківської ЦБС спільно з районним 

радіомовленням  були підготовлені випуски радіоальманаху «Літературна 

світлиця Зіньківщини». На його сторінках прозвучали передачі на теми: «Світ 

прози Федора Тютюнника» (до 85-ти річчя від дня народження), «Квіткова 

екзотика рідного краю у віршах краян», «Іван Майстренко: життя і творчість» 

(до 115-ї річниці від дня народження), «Тетяна Кльокта  –  поетеса із Малих 

Будищ» . 

  П’ять років на Гадяцькому  радіо діє рубрика  «Сузір’я славетних 

земляків». У 2014 році  працівниками ЦРБ були підготовлені і проведені 

літературно-краєзнавчі години:  «Феномен духу Олени Пчілки» (до  165-річчя з 

дня народження), «України син» (до 120-річчя з дня народження О.П. Дов-

женка, українського письменника, кіносценариста), «Славний син землі 

Гадяцької» (до 110-ї річниці  з дня народження М.Л. Духова - вченого-

конструктора, уродженця села Веприк Гадяцького району). 

 ЦРБ та ЦМБ систематично проводять заходи по підвищенню фахового 

рівня своїх працівників. Так в Кременчуцькій міській ЦБС для дорослих  такі 

заходи проходили у формі занять  Школи успішного і компетентного 

працівника на теми:           
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 «Стратегія  планування  та написання проектів»,    

 «Бібліотеки сімейного читання як центри розвитку сімейної творчості»,

 «Професійна компетентність бібліотечного фахівця: складові та 

пріоритети». 

  Для підвищення професійної компетентності та соціальної значущості 

професії бібліотекаря в суспільстві, популяризації і поширення кращого 

бібліотечного досвіду, пошуку нових інноваційних форм та методів в 

бібліотечній роботі обласною бібліотекою для юнацтва ім. О. Гончара був 

проведений конкурс «Бібліотекар третього тисячоліття», який проходив в 

два етапи: підготовчий, під час якого визначався кращий бібліотекар ЦБС 

району (міста) та підсумковий  (проходив на базі  обласної бібліотеки для 

юнацтва ім. О. Гончара). Кращий бібліотекар області  визначався за підсумками 

конкурсів: 

 - кращий знавець бібліотечно-бібліографічної роботи;   

 - «Літературний хрестослів» (відгадування літературних кросвордів);  

  - «Запропонуй читачеві книгу»;   

  - «Ми -  шевченкознавці»;        

  - захист проектів бібліотечних перспектив «Від ідеї до втілення» у 

форматі печа-куча. 

   Виконуючи завдання підсумкового етапу конкурсу учасники 

продемонстрували знання української мови,  питань  бібліотечно-

бібліографічної роботи, вміння спілкуватися з користувачами, орієнтуватися в 

українському літературному просторі.  

Переможцями стали: 

1 місце 

Лисенко Ніна Олексіївна, провідний бібліотекар Червонозаводської  

міської бібліотеки-філії №1 Лохвицької ЦБС. 
 

2 місце 

Крамарєва Юлія Сергіївна, бібліотекар бібліотеки-філії №9 Полтавської МЦБС; 

Паттієва Тамара Іванівна, зав. відділом обслуговування Новосанжарської ЦРБ. 
 

3місце 

Кошельнікова Олена Олександрівна, зав. відділом обслуговування 

 бібліотеки-філії №3 Кременчуцької МЦБС; 

Устименко Галина Миколаївна, зав. методично-бібліографічним  

відділом Хорольської ЦРБ; 

Гнатенко Ірина Володимирівна, бібліотекар Карлівської  

центральної районної бібліотеки. 
 

 З метою вивчення інтересів та запитів користувачів  у більшості бібліотек 

виділені  окремі групи читачів  юнацького віку, а саме: учні середніх нав-

чальних закладів, професійно-технічних ліцеїв, студенти  ВНЗ, працююча 

молодь. Інтереси користувачів постійно вивчаються. Так, на кафедрі юнацтва в 
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Решетилівській ЦРБ  були проведені  міні-анкетування «Краща книга року» та 

міні-опитування «Світ твоїх захоплень». Окремі користувачі, які виявили 

інтерес  до конкретної теми, взяті на індивідуальну інформацію.   

 Але, незважаючи  на великий об’єм роботи, яку здійснюють бібліотечні 

заклади  області по бібліотечно-інформаційному обслуговуванню юнацтва, 

загальна кількість користувачів  юнацького  віку  в 2014році зменшилась майже 

на 6 тис., з 99,6 тис. до  93,7 тис. Найбільше зменшення відбулось в таких ЦБС: 

Полтавській міській   (на 3,1 тис.), Лубенській міській бібліотеці (на 1,2 тис.), 

Лубенській районній ЦБС (на 1,1тис.), Миргородській  районній ЦБС (на 1,0 

тис.) Однією з причин зменшення користувачів юнацького віку в певній мірі є 

зменшення кількості населення в переважній більшості населених пунктів 

області, в тому числі й юнацтва. 

 Важливою причиною цього є також відсутність поповнення книжкових 

фондів, на придбання яких бюджетні кошти не виділяються.  В сільських 

книгозбірнях недостатня кількість книг сучасних українських письменників, які 

користуються великим попитом у молодих читачів. В книгозбірнях не вистачає 

періодичних видань. В першому півріччі 2015 року 135 бібліотек  залишились  

зовсім без підписки,  в т. ч.  всі бібліотеки  Кобеляцької, Козельщинської, 

Котелевської ЦБС. На зменшення кількості користувачів впливає і той фактор,  

що бібліотечні працівники  продовжують   працювати в режимі неповного 

робочого дня. Із 709  бібліотекарів  сільських  книгозбірень  лише 186 (26%) 

працюють на повну ставку, 92 (13%) – на 0,75 ставки, 286 (40%) – 0,5 ставки, 

130(10%) – 0,25, а найжахливіший  стан  у бібліотечних закладах Котелевської 

ЦБС. Де з 17 працівників СБФ лише троє працюють – на 0,5 ставки, один – на  

0,4 ставки, п’ять – на 0,25 ставки, 8 – 0,15 ставки.       

 Працівники сільських книгозбірень  працюють в незадовільних умовах, 

які можна порівняти  з умовами праці сільських хат-читалень 20-х років ХХ 

століття. З  789 сільських книгозбірень  не  опалюються 384 бібліотеки,  а це 

майже половина сільських книгозбірень, 25 бібліотек не освітлюються, 

більшість   бібліотечних   закладів  області  потребують  ремонтів. Але, незва-

жаючи на всі ці негаразди, бібліотеки області  продовжують   на належному 

рівні  виконувати свої завдання по інформаційно-бібліотечному 

обслуговуванню юнацтва та молоді.  
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Кількість користувачів юнацького віку 

 в області по районах  (в тис.) 

 

 

№ Назва  районів 2013 р. 2014 р. 2014 р. (за ЄРК) 

  1 В-Багачанський 2.4 2.1 2.0 

  2 Гадяцький 4.1 4.5 4.1 

  3 Глобинський 2.7 2.7 2.5 

  4 Гребінківський 2.1 2.1 1.4 

  5 Диканський 1.8 1.7 1.2 

  6 Зіньківський 3.6 3.4 0.3 

  7 Карлівський 2.1 2.1 1.6 

  8 Кобеляцький 1.4 3.3 1.0 

  9 Козельщинський 1.2 1.2 1.2 

10 Котелевський 1.2 1.0 0.9 

11 Кременчуцький 1.4 1.4 1.3 

12 Лохвицький 5.1 5.3 4.3 

13 Лубенський 3.8 2.7 2.4 

14 Машівський 1.5 1.8 1.5 

15 Миргородський 3.6 2.6 2.1 

16 Новосанжарський 2.7 2.8 2.4 

17 Оржицький 1.4 1.4 1.4 

18 Пирятинський 2.7 2.4 2.2 

19 Полтавський 3.2 2.9 2.4 

20 Решетилівський 2.6 2.6 2.5 

21 Семенівський 2.3 2.2 2.1 

22 Хорольський 1.9 1.9 1.8 

23 Чорнухинський 1.1 1.0 0.9 

24 Чутівський 1.9 1.6 1.5 

25 Шишацький 1.2 1.2 1.1 

26 м. Полтава 14.7 11.5 6.1 

27 м. Кременчук 20.2 21.0 19.6 

28  м. Комсомольськ 1.8 1.9 1.7 

29 м. Лубни 2.3 1.0 0.9 

30 м. Миргород 1.8 0.4 0.4 

 Всього по ЦБС області 99.6 93.7 74.8 
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Мережа юнацьких структурних підрозділів  

у Полтавській області  в 2014 році 

 
 

№ Назва  районів Юнацькі структурні  підрозділи 

п/п  Відділи Абонемент Кафедри Групи 

  1                   2 3 4 5 6 

1 В-Багачанський   1 24 

2 Гадяцький   1 37 

3 Глобинський   2 15 

4 Гребінкі  Гребінківський    1 23 

5 Диканьський    17 

6 Зіньківський  1  38 

7 Карлівський  1  16 

8 Кобеляцький   1 39 

9 Козельщинський    21 

10 Котелевський    16 

11 Кременчуцький   1 28 

12 Лохвицький   1 32 

13 Лубенський   1 39 

14 Машівський    21 

15 Миргородський  1  27 

16 Новосанжарський    30 

17 Оржицький    25 

18 Пирятинський    28 

19 Полтавський    40 

20 Решетилівський   1 25 

21 Семенівський    39 

22 Хорольський  1  33 

23 Чорнухинський    19 

24 Чутівський    17 

25 Шишацький    15 

26 м. Полтава   7 5 

27 м. Кременчук 1 4  7 

28 м. Комсомольськ  1  2 

29 м. Лубни    1 

30 м. Миргород    3 

 Всього: 1 9 17 682 

                                 



 

Науково-аналітичне  видання 
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