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Видання, що продовжує серію «Бібліотечна практика», підготовлено на
основі кращих доробок методичної роботи бібліотек Малинщини. Адресовано
спеціалістам бібліотечної справи області.
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Одним із важливих напрямів роботи бібліотек області є створення власної
видавничої продукції. Видавнича робота методичних служб області сьогодні є
різноманітною, краєзнавчою та методично спрямованою, видається як
типографським способом, так і на власній комп’ютерній техніці.
Новий поштовх видавничій діяльності бібліотек надало активне
застосування електронних технологій. Видавнича продукція помітно
вдосконалилася. Впровадження комп’ютерних технологій в бібліотечну роботу
та доступ до Інтернет-ресурсу надали можливість створювати більш сучасні та
естетично привабливі методички, презентувати видання у друкованому та
електронному вигляді.
Пропонуємо ознайомитись із бібліотечними розробками Малинської
центральної районної бібліотеки ім. В. Скуратівського через такі видання:
«Супер-бібліотечне свято у нашій бібліотеці», присвячене Всеукраїнському
Дню бібліотек та «Людям для щастя потрібна бібліотека» (з досвіду роботи
Горинської сільської бібліотеки).
Також додаємо список тих доробок Малинської ЦРБ, які відзначаємо за їх
професійність, креативність та відповідний поліграфічний рівень.
Презентовані змістовні та актуальні матеріали Малинської ЦРБ стануть у
нагоді як бібліотечним працівникам, так і користувачам, які цікавляться
бібліотечним та краєзнавчим життям Малинського району.

Супер-бібліотечне свято
у нашій бібліотеці
Святкова зустріч бібліотекарів Малинського району,
присвячена Всеукраїнському Дню бібліотек.
(Відверта розповідь колективу Малинської ЦРБ)
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«Бібліотека у форматі 3Д:
«Дивись. Дивуйся. Дізнавайся!»
План проведення:
1. Презентація-бенефіс «Бібліотеки Малинщини
запрошують на побачення» (фойє бібліотеки).
2. Урочиста частина. Вручення нагород.
3. Підведення підсумку районного бібліотечного
конкурсу «Профуспіх року».
4. Конкурс виставок-інсталяцій бібліотек району
«Завітала Осінь в бібліотеку».
5. Виставка солодощів, виготовлених бібліотекарями району: «Солодкі
чудеса в бібліотеці».
6. Концертна програма.
7. Визначення переможців лотереї та конкурсів.
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Бібліотечне свято проходило під гаслом:
"Бібліотека у форматі 3Д:
Дивись! Дивуйсь! Дізнавайся!".
Отож, і надивились, і надивувались, і дізнались багато нового і цікавого
про бібліотеки району. Спочатку
запросили гостей помандрувати
бібліотеками Малинщини. Адже кожна
бібліотека, завдячуючи своєму
бібліотекарю, особлива, має свою
родзинку, свій настрій, свій колорит, свій
особливий бібліотечний світ. Тож будемо
починати.
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Перша бібліотека, яка презентувала свою роботу – Пиріжківська сільська
бібліотека, де бібліотекаркою працює Ірина Василенко. Людина обдарована,
енергійна, творча. А де творчий бібліотекар, там творчий читач. Так отож, яку
книжку по хенд мейду не візьмуть, так і поповнюється бібліотека новими
рукотворами. Останні їх роботи це такі милі й ароматні кавові іграшки, точніше
було б написати – кавово-какао-корично-ванільні іграшки з тканини. Пахощі
від них неймовірні.
І ось такого кофеюшку-котика Ірина запропонувала розіграти в лотерею.
Ой як же всім хотілося того котика. Але дістався номеру 32, щасливому
бібліотекарю з Українки Тетяні Соїч.
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Далі на святково бібліотечному маршруті Щербатівська сільська бібліотека, бібліотекарка
Леся Чайка. Пані Леся зразу чітко розставила
акценти. Почала з Енштейна, нагадаючи, що
єдине місце, яке всі повинні знати – це де
знаходиться бібліотека, бо бібліотека, як
написали египтяни, це своєрідна «аптека для
душі».

Ще багато цікавого було представлено: це і
символ
бібліотеки
–
читаючий кіт, вишитий
бібліотекарем, та інші
творчі доробки. Історія
бібліотеки в обличчях була
представлена світлинами.
Одразу ж захотілося до
Провансу,
споглядаючи
одну із інсталяцій...
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Мандруючи на запах шоколаду, ми опинились у Малинівській сільській
бібліотеці, де бібліотекаркою працює Алла Котлубовська. На деякий час її
бібліотека перетворилась на Майстерню шоколаду. В день шоколаду її
бібліотека зібрала всіх читачів – поціновувачів цього смаколика і насолода їм
була гарантована. Потім нам запропонували велоподорож із цікавими
локаціями, яку здійснили читачі бібліотеки. Також бібліотекар пригостила всіх
смачним кавуном, символом Свята кавуна, який смачно пройшов для читачів
бібліотеки.
Ми
відчули
літо
«Ромашкових читаннях».

на

Алла Дмитрівна познайомила з
роботою бібліотечного клубу
«Чомучка», в рамках якого
пройшов майстер-клас «Дерево
бажань». І що дуже приємно
бібліотекарю, одне із бажань
юної читачки було «Мати свою
велику домашню бібліотеку».
Також ми познайомились із
«Кращими
читачами
літа
Малинівської бібліотеки».
Важливим напрямком роботи
бібліотеки є краєзнавство. На
презентації були представлені:
герб села, історія, легенди та
інші цікаві матеріали.

Також Алла Дмитрівна
продемонструвала, як можна
використати списані книжки.
Книга продовжила своє життя і
стала «Книгою мудрості»,
стала такою своєрідною
скарбницею мудрих висловів
про книгу. Кожен мав
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можливість вибрати для себе ці такі важливі слова.
Всі наші бібліотекарі дуже люблять свою бібліотеку і своїх читачів. От і
вирішили у своє свято похвалитись оцінкою
своєї роботи у вигляді грамот і світлин.
Клаудіо Люко якось зауважив, що «бібліотеки
творять майбутнє за допомогою бібліотекарів
небайдужих людей – творчих особистостей...».
Ми розуміємо, що прогрес у будь-якій справі
залежить від небайдужих людей, а найбільш
вірний шлях до успіху – не зупинятися на
досягнутому. У нас є читачі і друзі, колеги і
однодумці, плани і мрії.

Звичайно, знаходяться й ті, хто
обходить бібліотеку стороною і
поблажливо засвідчують, що легко
обходяться без нас. Нас не лякають
дискусії про майбутнє бібліотеки 21
століття. Не зважаючи ні на що, ми
усвідомлюємо нашу затребуваність і
дбаємо про авторитет професійного
звання.
Сьогодні
бібліотека
стала
набагато ширшим поняттям. Вона
стала місцем творення сучасної
культури народу, простором нових
відкриттів і життя громади.
Тому ми зростаємо і рухаємось
вперед, ми змінюємось, але не
зраджуємо.

Про те, що «Час читати» нам
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нагадала Юлія Хоменко, бібліотекарка зі Слобідської сільської бібліотеки. Її
бібліотека працює під гаслом «Читай! Думай! Твори!». Інформаційний стенд
бібліотеки знайомить читачів з планами роботи, з новинками літератури, які
надходять до бібліотеки, з анонсами майбутніх заходів.

Юлія Василівна спрямовує свою роботу на
те, щоб бібліотека стала центром культури, інформації, просвітницьким
осередком на селі. А для бібліотечного свята вона так цікаво презентувала свою
роботу.
Юлія Василівна підготувала до свята книжковий торт, наповнений
цікавими книжками, який принесе читачам солодке
духовне задоволення. Запрошує до прочитання книг
красива господиня (зроблена, звичайно, власноруч)
закладу. І ще один такий суперовий рекламний
момент – така собі, всім знайома з дитинства,
красуня-жінка. Я дума, ви впізнали її, звичайно, Баба
Яга (між іншим також власна робота бібліотекарки).
Але прочитайте, що вона пише: «Гарно виглядаю, бо
багато читаю».
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А Наша бібліотечна мандрівка привела нас у козацьке село – Ворсівка.
Зустрів нас славний козак, який передав бібліотекарям вітання з професійним
святом і привіз з собою цілу скриню козацьких скарбів і таємниць. Лине слава
козацька з далеких віків.
Бібліотекар своїми заходами
підтримує
козацький
патріотичний дух серед
дітей та молоді. Проводить
багато інноваційних заходів,
так як бібліотека має
комп'ютери та інтернет.

До професійного свята бібліотекарі району підготували і представили на
розсуд свої виставки-інсталяції «Завітала Осінь в бібліотеку». Читачам
пропонуються книги, де осінній настрій звучить в різних тонах, і осінь постає з
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дуже різних сторін: тут і легкий смуток, і світла ностальгія, і сонячний промінь
крізь хмари – промінь надії…

Цікаво представили свої інсталяції Оксана Рябчун з Гореня, Алла Музика з
Ялцівки, Людмила Кухнюк з Луків, Катя Яхнівська зі Скуратів, Ганна
Каменецька з Владівки, Олена Романенко з Гранітного, Валентина Філоненко з
Рутвянки.
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Перевагу читачі віддали інсталяції «Осінній затишок з книгами» Оксани
Рябчун з Горинської сільської бібліотеки. Переможниця отримала чудовий
подарунок від начальника управління гуманітарної сфери Малинської РДА
Світлани Баранівської та начальника відділу культури Людмили Фещенко.
Дякуємо бібліотекарям району за чудовий книжково-осінній настрій!
«Не робота, а солодке задоволення» - таку назву мала виставка-конкурс
солодощів,
виготовлених
бібліотекарями
району до свого професійного свята.
Як же солодко нам було!
Добре, що був хоч один ананас!
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Своє професійне свято ми відзначаємо з бажанням найширше відкрити
двері наших бібліотек для усієї громади, хочемо показати найбільші свої
досягнення, сподіваємось почути схвальні відгуки про нашу роботу.
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А щоб зустріч стала ще приємнішою, для нас лунали вітання від
виконуючої обов’язки директора Малинської ЦРБ ім. В. Скуратівського Тетяни
Бідун, представників влади: заступника голови Малинської районної ради
Руслани Нечипоренко, першого заступника голови Малинської РДА Олексія
Кучинського, начальника управління гуманітарної сфери Малинської РДА
Світлани Барановської, заступника начальника управління гуманітарної сфери,
начальника відділу культури та туризму Людмили Фещенко, депутата районної
ради Богдана Лісовського.

У своїх виступах вони відзначали важливу роль бібліотек Малинщини у
благородній просвітницькій справі та бажали бібліотекарям творчої наснаги,
міцного здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успіхів.
З нагоди професійного свята, а також за сумлінну працю ряд бібліотечних
працівників було нагороджено грамотами та подяками, подарунками та
музичним вітанням від Олени Верстак.
А від депутата обласної ради Олега Дзюбенка отримали вітанння та
подарунковий сертифікат на 1000 грн. на придбання книжок.
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Самий хвилюючий момент свята.
Хто ж цього року отримає головну професійну відзнаку
«Профуспіх року»,
кого на цей раз вибере
наша
Мудра Сова.
Директор оголошує –
Ганна Каменецька,
бібліотекар
Владівської сільської
бібліотеки.
Заслужено!
Вітаємо, Аня!
Так тримати!
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Ось таке воно було,
професійне свято
бібліотекарів Малинщини!
І приємно те, що у підготовці свята взяли
участь всі бібліотеки району!

Свято підготувала і провела
завідувачка методичного відділу ЦРБ
Тамара Ковальчук
Отже вже вкотре пересвідчуємося, що імідж кожної бібліотеки
створюється її кадрами, головними якостями яких є не тільки професіоналізм та
інтелект, але й креативність, працездатність, винахідливість, невпинний пошук
нових ідей. Від їх життєвої та професійної позиції залежить успіх та престиж
бібліотеки.
Ще раз вітаємо бібліотечних працівників Малинщини і пропонуємо Вашій
увазі наступне видання творчого доробку Малинської ЦРБ:
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Людям для щастя
потрібна бібліотека
(з гарним словом про колегу)

Оксана Рябчун
Бібліотекарка Горинської сільської бібліотеки
Є люди, до яких, з першого погляду, виникає симпатія. До таких належить
бібліотекар Горинської сільської бібліотеки Оксана Василівна Рябчун.
Людина, з якою легко і цікаво
спілкуватись; щира, життєрадісна і
творча, завжди сповнена цікавих
планів, має багато друзів і вміє
гарно працювати. Її бібліотека ніби
квітковий острівець, де панує
любов до книги, щирість у
спілкуванні, доброта і розуміння.
Бібліотечний стаж роботи
Оксани Василівни 24 роки. І за цей
час вона довела, що бібліотека і
бібліотекар незамінні і потрібні
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для всіх жителів громади. А для
сільського голови вона як права
рука. Виконує різні доручення,
готує
різні
інформаційні
оголошення та реклами, оформляє
вітання з днем народження, вітання
до
календарних,
релігійних,
професійних свят, вітає листівками
жителів громади з ювілеями, бере
активну участь у громадському
житті села.
А
у
відповідь
отримує
розуміння і матеріальну підтримку
сільського голови (наприклад, у вигляді комп’ютера і принтера).

Бібліотека знаходиться у приміщенні сільської ради. Ще з вулиці видно, як
вікна бібліотеки приваблюють читачів: взимку – Снігова королева пропонує
зимові книги, мороз розмальовує сніжинками; навесні – вікна зеленіють
молодими листочками, зайчики приносять Пасхальні корзинки з крашанками;
літечком – з вікон посміхається сонечко, цвітуть квіти, лісовичок пропонує
книжечки, а потім у вікнах кружляє золота Осінь і розсипає жовте, багряне
листя по книгах.
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Бібліотека має центральне опалення, періодично проводиться косметичний
ремонт, тому тут завжди затишно і комфортно.
Всіх, хто переступає поріг, у фойє зустрічає «Родинне дерево читання»,
кожна гілочка якого звертається до людей і пропонує книги для всіх вікових
груп: для мам, тат, донечок, синочків. А інформація на дверях бібліотеки
розповідає про користь і переваги читання.

Фонд бібліотеки нараховує 6 тисяч примірників і обслуговує 160 читачів,
30 із яких – діти. Всіх нових читачів бібліотекар обов’язково ознайомлює з
«Правилами користування бібліотекою», проводить екскурсію бібліотекою,
розповідає про можливості бібліотеки та послуги, якими можна скористатись.
Надає читачам допомогу в пошуку потрібної інформації, добирає
необхідний матеріал до контрольних робіт, рефератів.
Велика частина роботи бібліотеки спрямована на роботу з дітьми, так як
біля бібліотеки розташована Горинська загальноосвітня школа І-ІІ ст., і
кожного дня у бібліотеці багато дітлахів, яким кожного разу щось потрібно
розповісти, показати та зацікавити. Щоб навчити дітей орієнтуватися у
бібліотечному фонді, бібліотекар
проводить бібліотечні уроки «Як
знайти потрібну книгу?», «Цей
мудрий світ – бібліотека!», «Книга –
невичерпне джерело мудрості!», які
так люблять діти в Горинській
бібліотеці.
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В бібліотеці діє виставка «Нові
книги», яка доповнюється по мірі
надходження нових видань. Ця
виставка завжди знаходиться у полі
зору користувачів і досить популярна.
Щоразу при надходженні нових
книг до бібліотеки, проводиться
презентація нових книг у школі та
бібліотеці. Після мультимедійної
презентації «Знай! Мрій! Читай!»
діти дуже зацікавилися книгами, серію «39 ключів» прочитала вся школа. І ще
дітям сподобались такі книги: серія книг Люсі Мод Монгомері про Енн, «Гості
на мітлі» Володимира Рутківського, «Задзеркалля» О. Лущевської, «Стефа і
Чакалка» Івана Андрусяка, «Клас пані Чайки» М.-К. Пекарської. Книга Зірки
Мензатюк «Як я руйнувала імперію» зацікавила і спонукала до обговорення
читачів 9 класу.
Бібліотекарка дуже любить, коли до її бібліотеки приходять найменші
читачі. У Оксани Василівни чуйне, добре серце. Вона сіє добро в дитячі душі.
Для десятків дівчаток і хлопчиків бібліотека – перший і, мабуть, самий
гостинний книжковий дім, де проходять такі бажані зустрічі – і з героями
чарівних казок, і з майже правдивими персонажами улюблених книжок. А ще –
з новими захоплюючими знаннями про великий світ.
І вони із задоволенням відвідують бібліотеку, адже тут їх чекають не лише
цікаві книги і журнали, а також можливість пограти в шахи чи лото, зайнятися
малюванням чи ліпленням і просто поговорити про все-все на світі.
Захопити дитину читанням – завдання не з простих, необхідно зробити
перебування дитини в бібліотеці цікавим,
щоб цей заклад асоціювався у них не лише
зі стелажами книг, а сприймався як образ
місця, де цікаво, де можна себе проявити і
реалізувати по-новому. Тож бібліотекар
експериментує, використовує у бібліотеці
майстер-класи, театралізовані заходи, цікаві
ігри, що вже популярні.
Серед них – квест. Сьогодні квест
вважають
головним
конкурентом
комп’ютерних ігор у боротьбі за час дітей та
молоді. Це захоплива, драйвова гра, яка
передбачає застосування як фізичних (гравці постійно в русі), так і розумових
зусиль, знань, кмітливості, вияву командного духу. Так Оксана провела з
дітьми квест «Знайди скарб». Мета команд – виконати всі завдання та знайти
першими скарб. Діти розділилися на дві команди та розпочали гру. Дітям
давали завдання, але щоб його отримати, потрібно виконати попереднє
завдання, за правильне його виконання вони отримували частину пазлу.
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В кінці квесту кожна
команда повинна була зібрати всі
частини пазлу і скласти карту, на
якій було позначено місце
схованого скарбу. А скарбом
виявилася книга, яку потім
читали учасники квесту. Участь
у грі взяли всі діти школи. Квест
їм дуже сподобався, було весело
та цікаво.
Під час навчального року бібліотекар постійно проводить з дітьми акцію
«Чекаємо автобус з книжкою на зупинці».

Та акцію «Чекаємо шкільний автобус в бібліотеці»
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Також в бібліотеці працює
«Бібліотечна продльонка». Коли
діти довго очікують автобус, вони
заходять до бібліотеки та роблять
домашні завдання. А першачків
біблотекар навчає читати. Потім
разом
читають
вголос
різні
оповідання, казки.

Під час літніх канікул в бібліотеці також гамірно. Граються в різні ігри,
проводять літературні вікторини, відгадують загадки. Провели захід «Казка в
гості завітала». Протягом п'яти днів в один і той час збиралися дітки до
бібліотеки. Спочатку гралися в ігри, а потім в бібліотеці сідали навкруг
свічечки та розповідали чи читали казочки, а в кінці хтось із дітей задмухував
свічечку. Дома діти малювали малюнок до прочитаних казок і приносили на
слідуючий день. Було цікаво, затишно і навіть трохи утаємничено. Діти творять
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дива, коли читають, їхня фантазія здатна звести казковий палац з сіреньких
буденних камінців.

А ще в бібліотеці працює
ляльковий театр
Також на дітей в бібліотеці чекають барвисті книжкові виставки, лавочкачиталочка та ляльковий театр.
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Взагалі Оксана Василівна дуже любить працювати з дітьми, тому завжди
шукає якісь нові та цікаві форми роботи і діти люблять свою бібліотекарку і
бібліотеку.
В Оксани Василівни давно була мрія створити народознавчий музей, але
приміщення бібліотеки не дозволяло. В бібліотеці вона тільки зібрала і
розмістила чудову колекцію старовинних рушників «А на тих рушниках земля
рідна моя».
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І ось спільними зусиллями в колишньому приміщенні бібліотеки
відтворили українську світлицю, яку так і назвали «Світлиця». В ній
відвідувачі можуть побачити колишню українську хату: там є піч, ліжко,
колисочка, різні меблі та посуд колишньої оселі, є і баба з дідом, багато
рушників. Оксана Василівна сподівається, що народознавчий музей буде
поповнюватися новими експонатами і стане ще кращим та сприятиме
вихованню поваги до народних святинь, пізнанню традиційного народного
мистецтва.

Тема популяризації літератури про рідний край у постійній увазі
бібліотекаря. Оновлюється постійно діюча книжкова виставка: «Мій край – це
серця рідна пристань», доповнюється новими фактами історія села. Ось
нещодавно знайшла старі карти, датовані 1846 роком, та атлас Речі Посполитої
16-17 ст. на польській мові, де зображено село Горінь та інші села сільської
ради.
Робота бібліотеки проводиться в різних напрямах. Постійно оновлюється
календар знаменних дат та тематичні полички на актуальні теми.
З метою формування патріотичного почуття в бібліотеці провели:
- уроки історії «100 років Української революції 1917-1921р.»
- годину патріотизму «Вільні творять майбутнє»
- виставку «Встеляйте квітами дороги бійцям, що мир несли в наш край»
- літературну сцену «Письменники – жертви сталінських репресій» та ін.
В рамках екологічної програми:
- інформаційний куточок «Роль лісу в життєдіяльності людини»;
- рапсодія пам’яті «Ви чули, як плаче спустошена Прип’ять, за скоєний
гріх розіп’ята живцем».
27

Для молодих користувачів підготовлені і проведені:
- година спілкування «Відповідальність починається з себе»
- година родоводу «Родина – світ задуманий Богом»
- романтичний вечір «Світом рухає любов»
- вечір-коктейль «Слово про маму»
- виставка «Жінки в історії України»
- ретро-виставка «Караван забутих книг»
- виставка-спокуса «Кидай мишку – бери книжку».
Оксана Василівна завжди бере активну участь у бібліотечному житті
району, із задоволенням приймає у своїй бібліотеці колег з району, області.

Оксана Василівна завжди
дуже творчо представляє свої
роботи
на
всіх
районних
бібліотечних конкурсах, таких як
«Малинщина – то Полісся перлина
і моя Батьківщина», «Мовне
дерево Малинщини», «Дерево
мого роду», «Букет легенд», «Чим
багата українська хата» та ін..
А її робота «Як річка
ловила… золото» в конкурсі
«Легенди
мого
села»
була
надрукована в обласній газеті
«Житомирщина» і стала переможцем обласного щорічного конкурсу «Легенди
рідного краю».
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В цьому році в рамках районного
бібліотечного конкурсу «Малинщина
моя – Берегиня моя» в номінації
«Портрет
сучасника»
підготувала
чудову творчу роботу «Талановиті мої
земляки», в якій розповіла про славних
уродженців села Горинь: художника
Віктора Синицю, поетесу Ганну Чорну,
скульптора Петра Спепакова.
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До професійного свята Оксана Василівна взяла участь у конкурсі виставокінсталяцій «Завітала Осінь в бібліотеку». І перемогла зі своєю інсталяцією
«Осінній затишок з книгами».

Вона із задоволенням виступає на семінарах, ділиться своїм досвідом .
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І разом з тим, залюбки навчається сама.

Бібліотекар завжди співпрацює з клубом, сільською радою, школою.
Допомагає проводити загальносільські свята до жіночого свята, до дня людей
похилого віку.
Ось і цього року в селі було проведено обласне свято до Дня матері.
Оксана Василівна брала активну участь у підготовці цього свята:
- підготувала інформацію та фото для рекламного буклету,
- зібрала інформацію про кандидатів на номінації,
- обладнала книжкову виставку «Для тебе, матусю рідненька, віночок з
калини сплету»,
- оформила виставку робіт сільських вишивальниць «Вишивка – оберіг
українського народу»,
- обладнала виставку творчого гуртка школи «Моя мама найкраща».
Що приємно, на цьому святі Оксану Василівну нагородили дипломом та
подарунком у номінації «Активна мама». Вона щаслива мама трьох чудових
дітей.
Так вона працює і має ще багато планів на майбутнє
(не зважаючи на 0,50% посадового окладу).
Матеріал підготувала
зав. методичного відділу ЦРБ
Тамара Ковальчук
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Шановні колеги! Ще раз дякуємо всім за якісні методичні матеріали, які
Ви подаєте до науково-методичного відділу обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. О. Ольжича, кращі з них - ми розміщуємо на сайті у рубриці
«Ділове досьє» або представляємо у щорічних випусках
«Бібліотечна
практика».
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