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                                                                                                                                                                                                                          Чернігівська область                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                               
І. Стан охоплення бібліотечним обслуговуванням 

 

 

Показ- 

ники 

К-ть 

сіл 

З них к-ть сіл 

 

К-ть 

насе-

лення, 

всього 

У т.ч. до 

15 р. (% від  

всього 

населення) 

К-ть сіл, 

де є б-ки 

(% від 

загальної 

к-ті сіл) 

К-ть сіл, де  

немає б-к  

(% від  

загальної 

к-ті сіл) 

У т.ч. сіл 
з населен-

ням 500 і 

більше 

осіб 

К-ть сіл, де 

є інші форми 

бібліот. обслуг. 

(% від  к-ті сіл, 

де немає б-к) 

                З них к-ть сіл, які мать: 

 
З насе- 

ленням 

Без на- 

селення 

Бібліот. 

пункти 

Книго-

ношен. 

 

Б-ки-

пере-

сувки 

Клуби- 

б-ки 

Інші 

 

Декіль- 

ка 

форм 

Абс. 

 

1480 1427 53 406579 46483 629 798 6 305 205 58 - 35 7* - 

% 

 

 100%  100% 11% 44% 56%  100% 67% 19% - 12% 2% - 

 

 
Показ- 

ники 

 

К-ть сіл, не 

охопл. бібл. 

обслуг. (% 

від загаль- 

ної к-ті сіл) 

К-ть населен- 

ня, не охопл. 

бібл. обслуг. 

(% від  всього 

населення) 

З них: дітей 

віком до 15 р. 

(% від 

загальної 

к-ті дітей) 

К-ть сіл, які мають відстань до 

найближчої СБ, у км 

(% від к-ті б-к, не охопл. бібл. об.) 
до 1 1-3 3-5 5-10 більше 

10 

Абс. 

 
493 30367 2089 2 133 178 154 26 

% 

 

35% 7% 4% 0,4% 27% 36% 31% 5% 

 

 

Підсумкова 
Показ- 

ники 

К-ть сіл К-ть сіл, що мають 

бібл. обслуг., всього 

(% від загальної 

к-ті сіл) 

З них: К-ть сіл, що не  

мають бібліотеч-

ного обслугов. 

(% від загальної 

к-ті сіл) 

К-ть населен- 

ня, не охопл. 

бібл. обслуг. 

(% від  всього 

населення) 

Мають  

б-ки 

(%) 

Мають 

інші форми 

бібл. обслуг. 

(%) 

Абс. 

 

1427 934 629 305 493 30367 

% 

 

100% 65% 67% 33% 35% 7% 
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                                                                           ІІ. Характеристика сільських бібліотек 

 
Показ- 

ники 

К-ть 

б-к 

З них  у 

складі ЦБС 

(% від 

загальної  

к-ті б-к) 

К-ть б-к, 

що не ма- 

ли жодних 

надходж. 

у 2005-

2011 рр. 

 

Частка 

надходж. 

2005-2011 

рр. у фонді, 

% з 

дисперсією 

К-ть б-к, що мали 

 передплату  

(% від загальної  

к-ті б-к) 

Середня к-ть 

передплат. 

видань  на 1 СБ,  

з дисперсією   

Книгозабез-

печеність 

 населення 

(з дисперс.) 

 

Фізичний стан 

приміщень 

(% від загальної  

к-ті б-к) 

Наявність 

опалення 

(% від 

загальної  

к-ті б-к) 

Наявність 

освітлення 

(% від 

загальної  

к-ті б-к) 

так ні 2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р  норм. ремонт авар. так ні так ні 

 

Абс 
634 598 36 2 10% 612 610 6 7 17 427 200 7 289 345 623 11 

 

% 
100% 94% 6% 0,3% 0,1-57,5% 97% 96% 1-31 1-23 2-515 67% 32% 1% 46% 54% 98% 2% 

 

 

 

 

 

*З 7 – 1 бібліотека сільськогосподарського підприємства, 

     6 – обслуговуються бібліобусом. 

 

 
 


