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Карантин вніс свої корективи як у роботу бібліотеки загалом, так і в 

соціокультурну діяльність зокрема. Більшість бібліотечних заходів у період 

карантину перейшли у віртуальний формат, на підготовку і проведення яких  

витрачається не менше часу, ніж на заходи в традиційному форматі, а їх 

ефективність часто перевищує ефективність заходів, що проводяться у межах  

бібліотечних приміщень, через їх доступність сотням і тисячам віддалених 

учасників. Тому, враховуючи зміни, які відбулися у зв’язку з карантинними 

обмеженнями, та дотримуючись стандартів у галузі бібліотечної справи, прийнято 

методичне рішення щодо обліку заходів та їх відвідувань у Публічній бібліотеці 

ім. Лесі Українки. 
Захід, подія — це вид людської діяльності, що передбачає зустріч і 

взаємодію різних людей у певний проміжок часу з метою реалізації певної 

спільної мети.  

В період карантинних обмежень - зустріч людей і взаємодія в можлива онлайн 

форматі. Прямі етери і є взаємодія, бо слухачі-глядачі, залучені до етеру, мають 

можливість продемонструвати свою емоцію від зустрічі, ставлять питання в 

коментарях  і отримують відповіді. 

Кількість учасників онлайн події, що передбачає інтерактивність, враховується 

за найбільшим показником кількості глядачів під час етеру. 

Всі решта онлайн активностей бібліотекарів: інформаційні огляди онлайн, 

презентації віртуальних виставок: тематичних, одного автора, і т. д., буктрейлери, 

відеореклама ресурсів і послуг, підготовлені і записані майстер-класи - то 

інформаційно-оглядовий, промоційний формат бібліотечної діяльності. 

Визначення основних понять, які подано у Міждержавному стандарті ГОСТ 

7.20-2000 «Бібліотечна статистика»: 

Захід: сукупність дій, організаційних форм, орієнтованих на контактні 

групи користувачів з метою задоволення їхніх потреб у знаннях, інформації, 

спілкуванні, рекреації. 

Користувач бібліотеки: фізична або юридична особа, яка користується 

послугами бібліотеки (читач, відвідувач заходів, абонент).  

Відвідування: прихід користувача до бібліотеки, зареєстрованого в 

контрольному листку або формулярі читача, іншій документації, прийнятій у 

бібліотеці, а також в електронній базі даних. 

Усі заходи, які організовуються бібліотекою та/чи відбуваються з її участю, 

потрібно реєструвати у «Щоденнику роботи бібліотеки» у частині 3 «Облік 

заходів» («Облік масової роботи»). 

Відповідно до Міждержавного стандарту ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна 

статистика»: 

Одиницею обліку заходів є один захід - виставка, усний огляд, день 

інформації, екскурсія тощо, зареєстрований у документації (або БД), прийнятій у 

бібліотеці. 

Облік загального числа заходів проводиться підсумовуванням заходів, 

зареєстрованих кожним підрозділом бібліотеки. 
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Примітки. Додатково в прийнятій документації (або БД) ведеться облік 

експонованих і виданих документів, а також учасників заходів.  

Захід, що включає одночасне проведення різних форм (наприклад, виставку й 

усний бібліографічний огляд), обліковується як один захід, а складники цього заходу 

називаються в прийнятій документації (БД).  

Захід, в організації та проведенні якого брало участь кілька структурних 

підрозділів, обліковується один раз. 

 

Сьогодні соціокультурні заходи проводяться:  

✓ у бібліотеці, 

✓ поза межами бібліотеки (організовані бібліотекою чи за її участі), 

✓ у віртуальному просторі (онлайн трансляції з офіційної сторінки бібліотеки у 

соціальних мережах та з відеоканалів). 

Карантинний досвід показав, що онлайн-заходи є цікавими та ефективними, тому 

будуть проводитись бібліотеками і після закінчення карантину.  

Виходячи з поділу заходів в системі моніторингу ЕСМаР  на такі, що проводяться 

у бібліотеці та поза межами бібліотеки, онлайн заходи бібліотеки доречно 

відносити до категорії «поза межами». 

Відповідно до Міждержавного стандарту ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна 

статистика»: 

Одиницею обліку відвідувачів заходів є особа, присутня на заході та 

зареєстрована в документах, прийнятих у бібліотеці.  

Облік загального числа відвідувачів заходів здійснюється підсумовуванням 

кількості присутніх на заходах осіб, зареєстрованих у прийнятих документах 

кожним структурним підрозділом бібліотеки, що проводить захід.  

Примітка. Число відвідувачів заходу, спільно проведеного кількома 

структурними підрозділами бібліотеки, обліковується одним структурним 

підрозділом. 

Враховуючи те, що бібліотеки все активніше використовують інноваційні 

технології, розширюють діапазон обслуговування, появилось і нове поняття – 

віддалений користувач, який може отримувати послуги бібліотеки за допомогою 

нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, перебуваючи за межами 

бібліотеки. Тому доцільно враховувати і віддалених відвідувачів заходів в 

облікових формах бібліотеки. 

Максимальний показник кількості учасників онлайн заходу вноситься зі 

статистики кожного відео, записаного на сторінці бібліотеки. На прикладі 

програми Stream Yard – фіксуємо відвідуваність з рядка «Peak live viewers» (пік 

глядачів у прямому етері). 

.  
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У відповідності до стандарту та з метою уникнення розбіжностей при 

обліку заходів та їх відвідувань, фахівцями Публічної бібліотеки імені Лесі 

Українки (публічних бібліотек Києва), прийнято методичне рішення: 

1. Кожна бібліотека (структурний підрозділ бібліотеки) веде облік заходів та 

відвідувань заходів у «Щоденнику роботи» у частині 3 «Облік заходів».  

2. Графи щоденника, які потрібно заповнювати: 

1) Число і місяць (коли проведено захід). 

2) Форма і тема заходу (у щоденнику – назва заходу і тема): якщо це 

віртуальний захід зазначаємо «онлайн-… через дефіс – форму (зустріч, 

лекція, тренінг тощо) та тему заходу. 

3) Де проведено захід, спільно з якими бібліотеками (обліковуються лише ті, 

що організовані бібліотекою самостійно або у співпраці з іншими 

установами). 

4) Кількість відвідувань заходів (у щоденнику - кількість обслужених 

читачів). 

5) Видано літератури (якщо захід у бібліотеці, або за межами бібліотеки з 

доступом до бібліотечних матеріалів). 

6) Відповідальний за проведення. 

3. Якщо захід проводять два або більше відділи бібліотеки, захід обліковує лише 

один відділ. 

4. Онлайн-заходи враховуються лише ті, які проводяться зі сторінки бібліотеки у 

прямому етері. 

5. Подальші перегляди записів онлайн-заходів (після прямих етерів), а також 

вподобайки, коментарі не враховуються.    

6. Дописи у соціальних мережах (фейсбук, інстаграм, ТікТок тощо), підготовлені 

та представлені на каналі You Tube відеозаписи відносимо до інформаційно-

рекламних продуктів. Кожному структурному відділу здійснювати облік їх 

кількості в розділі «Інформаційна робота».  

7. Термін: «масова робота» є застарілим. Рекомендовано вживати термін  

«соціокультурна робота»,  «соціокультурні заходи». 

8. Кожен структурний підрозділ здійснює облік заходів, їх відвідувань щомісяця  

та разом з іншими статистичними показниками роботи надсилає заступнику 

директора на е-мейл: odudok.libr@gmail.com у такій формі: 
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Структурний підрозділ бібліотеки, місяць 

 

Заходи: Кількість заходів: Кількість відвідувань 

заходів: 

У бібліотеці   

Поза межами бібліотеки:   

в т.ч. онлайн   

Загальна кількість заходів   

Виставки (перегляди 

літератури): 

Кількість виставок: х 

У бібліотеці  х 

Віртуальні  х 

Загальна кількість виставок   

 


