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Історію, як відомо, творить народ – своїм повсякденням, ставленням до 
життя, відношенням до роботи, вчинками. Кожен вписує свій маленький рядок 

чи сторінку в книгу буття. З таких окремих історій – людей, родини, трудового 
колективу – як із цеглинок, будується великий будинок історії рідного краю.     
         Краєзнавству належить виняткове місце у процесі вивчення і збереження 
багатовікових культурних традицій самобутніх куточків України. Глибока, 
змістовна робота бібліотек  з питань краєзнавства з громадою і на благо 

громади, роблять публічні бібліотеки більш помітними. Відновити історію 
сім’ї, повернутися обличчям до її забутих традицій, звичаїв, залучити до 

прадідівських ремесел, навчити дбайливо ставитись до природи, ресурсів, 
пам’яток історії і культури краю, мови, літератури, фольклору, народної 

творчості – ось основне завдання краєзнавчої роботи, над яким працюють 
бібліотечні працівники Лугинщини. 

Зокрема бібліотекарями було проведено районні конкурси: 
- огляд-конкурс «Бібліотечний салют – Лугинщині» (на кращу книжку-

саморобку з історії Лугинського району) – у трьох номінаціях: «За 
оригінальність висвітлення теми», «Оригінальність формату», «Цікаве художнє 

оформлення». 
- конкурс робіт із краєзнавства, природознавства та фольклору «Земля 
батьків» – в трьох номінаціях: «Краєзнавче дослідження», «Фольклорне 

дослідження» та «Природниче дослідження». 
- огляд-конкурс  «Книга пам’яті мого роду»  серед  бібліотек Лугинського 

району на кращий скрап-бук (книжку-саморобкку) з історії багатодітної родини 
Лугинського району. 

- огляд-конкурс серед  бібліотек Лугинського району на кращий скрап-бук 
(книжку-саморобку) - « Літопис материнських доль Лугинського району». 

Сільські бібліотеки району залишаються осередками збереження 
національної культури, народних традицій і звичаїв, історії свого села, історії 

своєї малої Батьківщини. У бібліотеках накопичується краєзнавча інформація: 
ведуться краєзнавчі картотеки, формуються тематичні папки, оформлюються 

виставки, стенди, музейні експозиції, куточки, які містять старовинні предмети 
вжитку, побуту, подаровані місцевими жителями, та оформлені виставки 

виробів народних 
майстрів. 
Музей – це 

дзеркало 
ставлення 

суспільства до 
своєї культури й 

історії, це 
своєрідний 

посередник між 
сучасним і 

минулим. Село, 
яке має хоча б 

маленький, але 



все ж таки музей, вважається багатим, адже воно має минуле, яке не забулося, і 
сподіваємося, що не забудеться!  

Давно виношувались плани у працівників  бібліотеки і Будинку культури  
с. Кремне  про відкриття музейної кімнати  у їхньому закладі. З 2015 року було 

відкрито краєзнавчу кімнату з метою збереження історичної пам’яті, 
минувщини рідного краю та патріотичного виховання підростаючого 
покоління.  

Започаткували цю добру справу вчителі місцевої школи  Шваб Марія 
Олексіївна та Ткачук Марія Олексіївна, які разом з учнями збирали експонати, а 

продовжили  працівники культури – Нагорна Ніна Павлівна, Устименко Надія 
Миколаївна та Давидюк Галина Федорівна. 

Про життя в минулому 
розповідають експонати – 

вироби ткацтва і вишивки, 
зразки поліського народного 

костюму, плетіння лози, 
різьблення по дереву, гончарні 

вироби, писанки та інше. Все 
це зроблено для жителів 
рідного краю. Адже де б ми не 

були, завжди згадуємо своє 
рідне село. 

В бібліотеці Ч. Волока 
вже не один рік існує 

краєзнавчий куточок, який багатий не лише предметами побуту, вишивками, а 
й відтворює частину побуту української родини в давнину. Завдяки читачам і 

жителям громади зібрано унікальні експонати.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Серед зібраних предметів цікаві старовинні речі домашнього вжитку: 
самопрядка, веретена, постоли, уставки, поліський одяг, серветки, рушники та 

багато іншого.   
Традиційні форми краєзнавчої 

роботи бібліотек під впливом 
часу змінюються, стають 
більш яскравими і 

ефективними, наближеними 
до жителів і завжди 

проводяться за їх участі. Саме 
тут бібліотекар Н.Н.Романчук 

проводить уроки краєзнавства, 
екскурси в минуле. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 Бібліотеки проводять краєзнавчу роботу у тісній 
співпраці з місцевими краєзнавчими музеями, 

школами, громадськими організаціями. 
Це стало поштовхом не лише для створення 

краєзнавчого куточка, але й для тісної співпраці з 
місцевим народним колективом «Бовсунівські 
бабусі». Календарно-обрядові свята зайняли гідне 

місце у бібліотечному краєзнавстві. 
У куточку в розділі «Берегині бовсунівського 

роду» розміщена символіка краю, а також 
фотографії.  

На краєзнавчі документи виділено окремо 
краєзнавчий куток, що розміщений у читальному 

залі бібліотеки. Тут зібрано всю літературу, яка 
відображає матеріали про малу батьківщину. 

Знайомство 
користувачів з історією 
краю, з творами митців 

відбувається завдяки 
організації виставок 

творчих робіт народних 
умільців на святі села,  

проведенні творчих 
зустрічей та презентацій. 

Бібліотеки 
Лугинщини перебувають в 

постійному пошуку: 
куточки поповнюються 

новими експонатами, 
збираються сімейні реліквії. І допомагають в цьому всі небайдужі, які разом з 

бібліотекарями знаходять предмети в старожилів села. 
Бібліотечним фахівцям Лугинського району є чим пишатися та чим 

ділитися, тому вони старанно  бережуть свої культурні надбання, адже загубити  

легко, а зібрати втрачену історію надзвичайно складно, тому жителі шанобливо 
вважають бібліотеку головною хранителькою культурної і соціальної пам'яті 

місцевої громади.  
 

 
 

Матеріал підготувала:                                             Валентина Григор’єва, 
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