Обласна Програма
підтримки вітчизняного книговидання,
книгорозповсюдження
та популяризації української книги
у Миколаївській області
на 2017-2021 роки
Мета та завдання:

Мета та завдання:


реалізація державної політики щодо розвитку книговидання;



створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери
та розширення мережі книгорозповсюдження в області, найбільш
повного забезпечення населення області українською книжковою
продукцією;



пропаганда української книги та популяризація творів місцевих
авторів;



розвиток та підтримка читацької культури тощо.

Фінансування Програми:

2016 рік:
Загальна сума фінансування – 170 тис. грн.;
видання книг: 79 тис. грн.;
видання літературного журналу “Соборна вулиця”: 80 тис. грн.;
проведення конкурсу “Краща Миколаївська книга”: 7,3 тис. грн.

2017 рік:
Загальна сума фінансування – 565,25 тис. грн.
видання книг: 454,65 тис. грн.
видання літературного журналу “Соборна вулиця”: 100 тис. грн.
проведення конкурсу “Краща Миколаївська книга”: 10,6 тис. грн.
2018 рік:
Загальна сума фінансування – 313 тис. грн.
видання книг: 190 тис. грн.
видання літературного журналу “Соборна вулиця”: 110 тис. грн.
проведення конкурсу “Краща Миколаївська книга”: 12,96 тис. грн.
2019 рік:
Загальна сума фінансування – 358,367 тис. грн.
видання книг : 343,392 тис. грн.
проведення конкурсу “Краща Миколаївська книга”: 14,975 тис. грн.
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Здобутки обласної
Програми:
Протягом 2016-2019 років:
використання коштів – 1 402 817 грн.
видання книг:
загальна кількість назв – 21 книга;
загальний тираж – 18 690 примірників;
загальна вартість - 1 067 042 грн.
видання літературного журналу “Соборна вулиця”:
кількість виданих номерів – 6 номерів;
загальний тираж – 3 000 примірників;
загальна вартість – 290 000 грн.
проведення щорічного обласного конкурсу “Краща Миколаївська книга”:
загальна кількість книг-учасників – 193 книги;
кількість залучених експертів – 39 незалежних експертів;
використано коштів – 45 835 грн.

Видання книжкової продукції у
Миколаївській області:

2016 рік:
видано - 134 назви книжкової продукції;
загальний наклад - 34,6 тис. примірників.
З них - 117 назв книг загальним тиражем 30,9 тис. примірників;
- 17 брошур тиражем 3,7 тис. примірників.

2017 рік:
видано – 201 назву книжкової продукції;
загальний наклад - 48,5 тис. примірників.
З них - 177 назв книг загальним тиражем 43,4 тис. примірників;
- 24 брошури тиражем 5,1 тис примірників.
2018 рік
видано - 149 назв книжкової продукції;
загальний наклад - 45,6 тис. примірників.
З них - 132 книги загальним тиражем 41,8 тис. примірників;
- 17 брошур тиражем 3,8 тис. примірників.
2019 рік
видано – 165 назв книжкової продукції
загальний наклад – 33,5 тис. примірників.
З них – 130 книг загальним тиражем 28 тис. примірників;
- 35 брошур тиражем 5,5 тис. примірників.

Видання книжкової продукції
в Миколаївській області у
2016-2019 роках
250
200
К-сть найменувань
книг та брошур
Тираж (тис.
примірників)

150
100
50
0
2016

2017

2018

2019

Мережа
книгорозповсюдження
Всього по області: 345 об’єктів книгорозповсюдження
- 39 магазинів;
- 47 кіосків;
- 259 прилавків;
сільські населені пункти (до 5 тис. жителів) – 191 об’єкт
книжкової торгівлі;
селища (до 5 тис. жителів) – 11 об’єктів книжкової торгівлі;
селища (від 5 до 10 тис. жителів) – 43 об’єкти книжкової торгівлі;
міста (до 20 тис. жителів) – 33 об’єкти книжкової торгівлі;
міста (понад 20 тис. жителів) – 67 об’єктів книжкової торгівлі

Видання книг місцевих
авторів:

2016 рік:

видано - 6 книг місцевих авторів;
загальний тираж – 3 782 примірників;
загальна вартість - 79 000 грн.
2017 рік:
видано - 7 книг місцевих авторів;
загальний тираж – 5 878 примірників;
загальна вартість - 454 650 грн.
2018 рік:
видано - 6 книг місцевих авторів;
загальний тираж – 4 830 примірників;
загальна вартість - 190 000 грн.

2019 рік:
видано – 5 книг місцевих авторів;
загальний тираж – 4 200 примірників;
загальна вартість – 343 392,80 грн.

Чижова Л.Я.
«Зварю тобі
борщику»
обсяг - 36 сторінок;
наклад – 1000 примірників;
вартість –20 000,00 грн.

«Живлюща сила
ємигії: літературна
антологія
Миколаївщини: для
початкової школи»,
під ред. Шуляра В.І.
обсяг - 312 сторінок;
наклад - 820 примірників;
вартість – 72 996,40 грн.

«Живлюща сила
ємигії:
літературна
антологія
Миколаївщини: для
дошкільнят», під
ред. Шуляра В.І.

обсяг - 110 сторінок;
наклад – 800 примірників;
вартість – 20 000,00 грн.

«Живлюща сила
ємигії: літературна
антологія
Миколаївщини: для
старшокласників»,
під ред. Шуляра В.І.
обсяг - 356 сторінок;
наклад – 820
примірників;
вартість – 76 998,00 грн.

«Миколаївщина у вирі
революційних подій: березень
1917 р.-квітень 1918 р.»,
упорядник Левченко Л.Л.
обсяг - 744 сторінки;
наклад - 760 примірників;
вартість – 153 398,40 грн.

ХІІІ щорічний обласний конкурс
“Краща Миколаївська книга”
Взяли участь: 40 книг місцевих авторів;
8 миколаївських видавництв;
28 незалежних експертів.
Використано коштів: 14 975 грн.

Переможці ХІІІ обласного
конкурсу «Краща
Миколаївська книга»
Номінація «Краще історико-краєзнавче
видання»:
книга - «Словник українських говірок
Бузько-Інгульського межиріччя»;
автори – Спанатій Л.С. Супрун А.П.,
Тимченко М.Ф., Токар В.П.;
видавець - видавництво ТОВ фірма «Іліон»

Номінація «Краще учбове видання та
підручники»:
книга - «Політичний маркетинг»;
автор – Шубін С.П.;
видавець - видавництво ТОВ фірма «Іліон»

Переможці ХІІІ обласного
конкурсу «Краща
Миколаївська книга»
Номінація «Краща поетична збірка»:
книга - «Мазепа»;
автор – Запорожченко Г.М.;
видавець –видавництво ТОВ фірма
«Іліон»

Номінація «Краще прозаїчне видання»:
книга - «Перемир’я»;
автор – Молчанов Г.А.;
видавець - видавництво ТОВ фірма
«Іліон»

Переможці ХІІІ обласного
конкурсу «Краща
Миколаївська книга»

Номінація «Краще видання для дітей
та юнацтва»:
книга «В’язочка казок»;
автор – Марущак В.І.;
видавець – Швець В.Д.

Номінація «Кращий літературний дебют»:
книга «Життя після 16:30»;
автор – Терещенко О.Л.;
видавець – Гудим І.О.

