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В матеріалі наведено огляд презентацій та відеороликів, підготовлених публічними
бібліотеками Житомирської області та наданих на розгляд журі обласної PR-акції
«Бібліотеки Житомирщини в інформаційному просторі»
.

Житомирська ОУНБ ім. О. Ольжича в січні 2015 року оголосила обласну
PR-акцію «Бібліотеки Житомирщини в інформаційному просторі». В рамках
акції передбачалось створення бібліотеками області віртуальних екскурсій, у
яких книгозбірні позиціонуються як сучасні інформаційні і просвітницькі
центри місцевої громади. Серед пропонованих матеріалів проводився
конкурс на кращу презентацію та кращий відеоролик.
Бібліотеки Житомирщини активно співпрацюють з місцевими засобами
масової інформації, поширюють інформацію про свою діяльність на
друкованих носіях та у мережі Інтернет. Активно використовуються з цією
метою нові комунікативні технології. В конкурсі взяли участь 10 публічних
бібліотек області: Андрушівська РБ для дорослих, Ємільчинська ЦРБ,
Житомирська ЦМБ ім. В. Земляка, Коростеньська ЦМБ ім. М. Островського,
Малинська
ЦРБ
ім. В. Скуратівського,
Новоград-Волинська
ЦМБ
ім. Ю. Ковальського, Олевська ЦРБ, Попільнянська ЦРБ, Романівська РБ для
дітей, Черняхівська ЦРБ.
Андрушівська районна бібліотека для дорослих надала на конкурс
відеоролик, присвячений патріотичному вихованню молоді бібліотечними
заходами. Бібліофарватер «Разом – ми єдині!», що був проведений
напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, мав за мету згуртувати
якнайбільше андрушівчан на підтримку нашим воїнам у зоні АТО. На подвір’ї
бібліотеки були проведені конкурс малюнків, вікторина, майстер-класи,
виставка-продаж українських сувенірів. Також була презентована книжкова
виставка «Україна – шлях мужності і слави». Учасники акції написали листи
українським солдатам, а матері воїнів записали відеозверенння до них. У
травні бібліотека провела флешмоб до Дня героїв, що відзначається 23
травня та вшановує усіх борців за волю України. Школярі пройшли святковою
ходою та виклали з лампадок гасло «Героям слава» біля обеліску на честь
загиблих воїнів у Другій світовій війні. Вогонь цих лампадок символізував
вогонь пам’яті і вдячності героям, що загинули за Україну.
Бібліотека спонукає читача до вивчення історії нашої держави. Влітку в
оздоровчому таборі «Чайка» бібліотекарі проводили бібліографічний привал
«Історія України в романах».
Патріотизм виховується також і через народну творчість та промисли. В
Андрушівській районній бібліотеці проводяться майстер-класи з
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виготовлення народних іграшок та української символіки. Напередодні Дня
незалежності
директор
бібліотеки,
майстер
народної
творчості
Н. В. Шпаківська, в складі делегації Житомирської області відвідала військові
частини на Луганщині з виставкою виробів та подарувала воякам вишиті
обереги.
Бібліотекарі брали активну участь в організації та проведенні
святкування Дня незалежності в міському парку Андрушівки. Тут була
представлена книжкова виставка, проведена вікторина, а на символічній
карті України бібліотекарі збирали побажання андрушівчан. Мир і
незалежність нашої держави – ось основні побажання земляків. Діяльність
Андрушівської районної бібліотеки в напрямку виховання патріотизму ще раз
підкреслює, що бібліотека нині – не тільки інформаційний заклад, а й
важлива соціальна установа, що сприяє згуртуванню громади і побудові
розвинутого відповідального суспільства.
Представлений відеоролік виконаний у формі озвученої слайдпрезентації з включенням одного відеофрагмента. Незважаючи на простоту
форми, робота виконана на високому технічному рівні, з урахуванням
сприйняття інформації глядачем, коли аудіоряд не дублює візуальну
інформацію, а вдало доповнює її.
Ємільчинська центральна районна бібліотека представила на конкурс
презентацію своєї діяльності в форматі PowerPoint. Сорок шість слайдів
розповідають про Ємільчинський район та діяльність центральної районної і
сільських бібліотек. В презентації знайшли відображення найбільш
масштабні заходи бібліотеки: районні конкурси до святкування річниць
народження Т. Шевченка та Л. Українки, районний фестиваль–конкурс
Поетичний марафон «Оксія», районний фотоконкурс до 90-ї річниці
утворення Ємільчинського району, районний мистецький проект «Українська
національна іграшка – лялька–мотанка», участь в обласному конкурсі читцівдикламаторів до річниці з дня народження Лесі Українки в НовоградіВолинському, участь в обласному етапі конкурсу «Юний читач - 2014»,
мистецький проект «Хустина з бабусиної скрині», районний конкурс
фотографії «Моя родина у вишиванці – 2015», районний конкурс поетіваматорів «Українські вишиванки – наче райдуги світанки», діяльність клубів
за інтересами і читацьких об’єднань, численні виставки робіт народних
майстрів, презентації книг, літературні свята. Забезпечили також навчання
працівників районної та сільської ланки, в рамках якого проводились
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майстер-класи, обмін досвідом, практикуми та інші заходи, направлені на
підвищення кваліфікації бібліотекарів. Знайшла своє відображення у
презентації і видавнича діяльність районної бібліотеки – численні збірки,
буклети, а також щомісячна бібліотечна газета «Бібліотечний простір».
Житомирська центральна міська бібліотека ім. В. Земляка зробила у
форматі PowerPoint презентацію роботи централізованої бібліотечної
системи м. Житомира як громадського центру місцевої активності. У 42
слайдах презентації розкрито діяльність бібліотек за різними напрямками.
Бібліотеки міста виступають осередками інформації та просвіти, надаючи
читачам бібліотечні послуги, доступ до мережі Інтернет, навчаючи
користувачів комп’ютерній грамотності та інформуючи містян про свої
послуги прямо на вулицях обласного центру. Бібліотеки виступають
платформою культурно-освітнього розвитку, організаторами і місцем
проведення чисельних культурно-мистецьких та пізнавальних заходів. Серед
успішних проектів минулого року названо спільну акцію ЦМБ з кінотеатром
ім. І. Франка «Моя країна - Україна», в рамках якої бібліотечна бесідаекскурсія історією міста Житомира завершилася показом мультфільму «Моя
країна - Україна», що складається з 26 серій та розповідає про всі куточки
нашої країни. Бібліотеки-філії також проводять цікаві і потрібні містянам
заходи: зустрічі у клубах за інтересами, свята, патріотичні акції, серед яких
збір книжок для військової частини та виготовлення маленькими
житомирянами подарунків воякам. Бібліотеки міста також виступають
центрами дозвілля і творчості, де проходять майстер-класи та виставки робіт
самодіяльних митців. Серед останніх досягнень названо придбання 10
комп’ютерів для організації занять з IT-грамотності, проведення ремонтних
робіт та придбання нових меблів у деякі підрозділи системи, поповнення
бібліотечного фонду на суму 80 тис. гривень, створення блогів трьома
бібліотеками системи. Бібліотеки постійно вдосконалюються , впроваджуючи
нові форми і методи роботи, популяризуючи свою діяльність та проводячи
соціальні акції, як-то: вулична PR-акція «Бібліотечний простір», акція зі збору
книжок і канцтоварів дітям Луганщини, допомога військовим та
переселенцям.
Коростенська ЦМБ ім. М. Островського представила на конкурс
відеоролик про Бібліотечний фуршет на Міжнародному фестивалі дерунів.
Бібліотекарі взяли участь у фестивалі дерунів, що проходить кожного року у
вересні і є своєрідною візитівкою міста Коростеня. У парку імені Островського
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бібліотекарі представили інсталяцію на тему поліського весілля, де гостей
зустрічали герої п’єси «За двома зайцями» Проня Прокопівна та Свирид
Голохвастий. Бібліотекарі в образах поліських ґаздинь пригощали містян та
гостей свята власноруч приготовленими дерунами. За участь у Фестивалі
централізована бібліотечна система м. Коростеня була нагороджена
дипломом міського голови за І місце у конкурсі «Дивовижна самобутність». У
відеоролику також вказані адреси всіх бібліотек системи та графік роботи
книгозбірень.
Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського
представила на конкурс презентацію, що висвітлює народознавчу роботу
бібліотек Малинського району. Центральна районна бібліотека з 2008 року
носить ім’я видатного земляка, письменника, етнографа, публіциста Василя
Скуратівського. Ім’я Василя Скуратівського мотивує бібліотекарів вважати
народознавчу роботу пріоритетною.
Щороку 25 жовтня, в день народження Василя Тимофійовича,
працівники бібліотеки проводять народознавчі «Василеві зустрічі», тим
самим вшановуючи і популяризуючи творчу спадщину великого земляка.
Серед бібліотекарів району проходить щорічний районний огляд-конкурс
народознавчої роботи бібліотек ім. В. Скуратівського – «Малинщина моя Берегине моя». Конкурс проводиться з метою посилення ролі бібліотек, як
народознавчих центрів, які популяризують народні звичаї, традиції, обряди,
вірування, мораль і філософію. В рамках огляду-конкурсу бібліотеки
проводять різноманітну народознавчу роботу теоретичного та творчого
змісту, презентують в районній бібліотеці власні доробки. В день
народження етнографа проходить нагородження переможців конкурсів та
вручення премії.
В презентації наведено огляд народознавчої діяльності бібліотек району.
У фарбах української вишиванки висвітлено заходи й свята, що були
організовані і проведені бібліотекарями сіл Барвінки, Будо-Вороб’ї, Буки,
Пиріжки, Різня, Скурати, Устинівка. Бібліотекарі у своїй діяльності керуються
словами Василя Скуратівського: «Ми мусимо зберегти духовний набуток
для наступних поколінь, які мають знати чиїх батьків ми діти».
Новоград-Волинська центральна міська бібліотека ім. Ю. Ковальського
надала до розгляду відеоролик про свою діяльність. П’ятихвилинна
презентація розповідає про місто Новоград-Волинський та різні аспекти
діяльності бібліотеки. Місто, що колись носило ім’я Звягель та є
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батьківщиною Лесі Українки, має що показати туристові. У огляді
представлено інноваційну діяльність бібліотеки, що протягом 40 років свого
існування постійно рухається шляхом розвитку і вдосконалення.
З 2011 року в бібліотеці працює інтернет-центр, де відвідувачі можуть
скористатися послугою доступу до всесвітньої мережі та отримати
консультацію кваліфікованого бібліотекаря. Фахівці бібліотеки постійно
підвищують свій професійний рівень на заняттях в обласному тренінговому
центрі і загальносистемних методичних заходах. Досвід інноваційної
діяльності книгозбірні бібліотекарі представляли в 2013 році у Вінниці на
міжрегіональному ярмарку «Бібліотечні інновації для громад: створюємо
майбутнє».
Бібліотека бере активну участь у культурному житті міста, готуючи та
проводячи масштабні заходи до свят та ювілейних подій. З 2006 року в
Новограді-Волинському влітку в рамках міжнародного свята літератури і
мистецтв «Лесині джерела» проходить всеукраїнський конкурс виконавців
художнього слова імені Лесі Українки. Вже чотири роки поспіль підготовкою
та проведенням конкурсу займаються працівники центральної міської
бібліотеки.
Бібліотека може похвалитися і своїми партнерськими зв’язками: багато
років співпраці пов’язує книгозбірню з земляцтвом етнічних німців, міською
радою ветеранів, міським територіальним центром соціального
обслуговування. Користувачі похилого віку та особи з обмеженими
фізичними можливостями отримують бібліотечні послуги вдома.
У 2013 році центральній міській бібліотеці присвоєно ім’я почесного
громадянина міста, автора слів гімну міста Юрія Ковальського. Громада міста
і міська влада високо оцінює діяльність бібліотек, і в 2013 році центральна
міська бібліотека була названа кращою в сфері культури за підсумками
відкритого міського рейтингу популярності з виконання програми
економічного і соціального розвитку міста. Постійним гостем бібліотеки є
народний депутат України, уродженець Новоград-Волинського району
Володимир Литвин. Зазвичай він відвідує міську бібліотеку з нагоди
відзначення Всеукраїнського дня бібліотек та дарує книгозбірні чимало книг з
власної колекції.
Новоград-Волинська міська бібліотека сьогодні – не царина тиші, а центр
дозвілля і спілкування, місце для збирання творчих та соціально активних
людей. Сучасна діяльність бібліотеки та її ресурси представлені на веб-сайті
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«Бібліотечна Звягельщина», значущі масові заходи знаходять своє
відображення на офіційному сайті міста. Новоград-Волинська центральна
міська бібліотека ім. Ю. Ковальського – це інформаційно-освітній, культурний
центр з широким спектром різноманітних послуг, серед яких найбільшим
попитом сьогодні користуються інформаційні. Бібліотекарі запрошують усіх
містян та гостей Новограда-Волинського завітати до бібліотеки.
Олевська центральна районна бібліотека представила на конкурс
презентацію «Бібліотеки Олевщини – потреба громад», що розповідає про
історію, структуру, ресурси і досягнення районної централізованої
бібліотечної системи.
Успішна проектна діяльність дозволила суттєво покращити матеріальний
стан та поповнити фонди бібліотек: ЦБС отримала 15 комп’ютерів за
результатами конкурсу програми «Бібліоміст» у 2010 році, поповнила фонди
бібліотек системи книгами на суму 10 000 грн. від міжнародного фонду
«Відродження» у 2012 році, отримала комп’ютерну і оргтехніку та комплекти
літератури для двох бібліотек за результатами конкурсу фонду «Монсанто» і
УБА. У грантовій діяльності були задіяні та отримали нову техніку дев’ять
бібліотек системи: ЦРБ, РБ для дітей, бібліотеки-філії сіл Жубровичі, Зольня,
Зубковичі, Кам’янка, Комсомольське, Корошино, Лопатичі. Завдяки новим
бібліотечним послугам сільські філії отримали новий поштовх у розвитку та
стали центрами громадського і культурного життя.
Бібліотеки Олевщини тісно співпрацюють з місцевою владою, ЗМІ,
закладами освіти та іншими партнерами. Діяльність бібліотек постійно
висвітлюється на шпальтах місцевих газет. На початку 2012 року в бібліотеці
створено блог «Бібліовіконце Олевщини». Завдяки цьому ресурсу
користувачі та місцева громада дізнаються про проведення масових заходів,
плани, нові надходження та новини бібліотечного життя.
Запровадження новітніх інформаційних технологій в бібліотеках ЦБС та
їх активне використання допомагають книгозбірням бути більш відкритими і
доступними. Тому сьогодні бібліотеки району впроваджують нові проекти і
технології, роблять їх незамінними не лише для своїх читачів, а й для всієї
громади району.
Попільнянська центральна районна бібліотека запропонувала для
розгляду відеоролик «Сучасна бібліотека – європейський рівень
обслуговування».
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У відеоролику представлені фотоматеріали, що ілюструють роботу
бібліотек району: театралізовані постановки, робота з користувачами різного
віку, вуличні масові заходи, представлення творчих доробок мешканців
району – аматорів народної творчості, роботу з виховання любові до книги у
дітей та підлітків, методичну діяльність. У ролику представлені також фото
сільських бібліотек та різноманітних книжкових виставок. Бібліотеки
Попільнянщини постійно працюють над тим, щоб відповідати вимогам часу і
стати привабливими закладами для користувачів району.
Романівська районна бібліотека для дітей представила на конкурс
презентацію, що за допомогою фото демонструє бібліотеку, книжкові
виставки та різноманітну масову діяльність: етнографічні та родинні свята,
ювілейні заходи, екологічні акції, виставки народної творчості, діяльність
інтернет-центру, участь у обласних та всеукраїнських конкурсах.
Черняхівська центральна районна бібліотека представила на розгляд
мультимедійну презентацію, яка містить довідкову інформацію про історію і
ресурси бібліотеки та детальний огляд діяльності клубу «Друзі бібліотеки».
Поштовхом для створення клубу стала робота бібліотеки з місцевою
громадою та широке коло соціального партнерства. «Даруємо радість
спілкування», - таке гасло зазначено на логотипі клубу, що має на меті
об’єднання небайдужих творчих людей задля просвітницької, виховної та
дозвіллєвої діяльності. Одним із основних напрямків роботи є виховання
патріотизму в дітей та молоді, зокрема у клубі проводились презентація
книги пам’яті «Переможці. Житомирська область», зустрічі воїнів АТО з
ветеранами Другої світової війни, зустрічі з воїнами-афганцями; оформлено
інформаційні вітрини та проведено благодійні акції на підтримку воїнів АТО.
Бібліотека є відкритим майданчиком для дискусійних громадських заходів та
представлення творчості місцевих митців, серед яких аматори народного
мистецтва, літератори, краєзнавці. В клубі відбуваються народознавчі свята,
просвітницькі заходи для школярів, вчителів, вихователів. Найактивнішим
учасникам вручають свідоцтва почесного члена клубу «Друзі бібліотеки».
Діяльність клубу висвітлюється в газеті «Бібліохвиля», у блогах «Бібліохвиля»
та «Бібліоманія», на сторінці в мережі «Одноклассники».
Презентація у вигляді слайдів з музичним супроводом виконана на
високому технічному рівні, в роботі доречно використана анімація, що
дозволяє глядачеві структуровано сприймати подану інформацію.

7

Підсумки обласної PR-акції «Бібліотеки Житомирщини в інформаційному
просторі» було оголошено до Всеукраїнського дня бібліотек. Переможцем
конкурсу на кращу презентацію стала Малинська центральна районна
бібліотека ім. В. Скуратівського, кращою в номінації «Відеоролик» було
визнано роботу Андрушівської районної бібліотеки для дорослих. Учасники
акції були відзначені подяками від Житомирської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича, переможці нагороджені дипломами від
управляння культури Житомирської обласної держаної адміністрації.
Роботи переможців конкурсу можна переглянути за посиланнями:
 презентація Малинської центральної районної бібліотеки –
http://www.slideshare.net/BibliotekaMalin/ss-58150709 ;
https://www.youtube.com/watch?v=ZmQQrimiIww (з музичним
супроводом);
 відеоролик Андрушівської районної бібліотеки для дорослих https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ZWCb30Y8 .
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