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На сторінках випуску подається інформація про видання методично-

бібліографічних матеріалів ЦБ та сільських книгозбірень області за 2018 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видання методично-бібліографічних матеріалів для бібліотечних 

працівників регіону – не нова послуга методичних центрів, а один з головних 

і змістовних елементів їх роботи. Вже чимало років вона є фаховою 

допомогою в професійному розвитку бібліотекарів. 

Особливістю сучасного періоду є збільшення кількості поданих в 

письмовому варіанті видань, глибшим стало їх наповнення, покращився 

естетичний вигляд, урізноманітнилась тематика. Всі видання заслуговують 

на повагу. 

Особливо цікавими були: «Супер бібліотечне свято у форматі 3 «Д»: 

Дивись, Дивуйсь, Дізнавайся», Мультимедійна презентація життя і діяльності 

українського поета Василя Скуратівського, досвід роботи с. Горинь 

(Малинська ЦРБ); бібліографічний нарис до 80-річниці з дня народження 

В.Стуса; інформаційні довідки про місцевих поетів, методичні поради щодо 

масових форм роботи (Коростенська ЦРБ); сценарій краєзнавчого 

хроноскопу до 100-річчя затвердження Тризуба державного герба УНР, 

бібліографічний дайджест «Ми за здоровий спосіб життя», рекомендаційний 

список літератури «І дзвенить пам'ять в наші будні» (Коростенська ЦРБ); 

інформаційний бюлетень за матеріалами звітів бібліотек Народицького 

району та видання до 95-річчя створення району; Історико-краєзнавчі нариси 

про села Овруччини; письмова бібліографічна довідка «Книги-ювіляри 2018 

року», інформаційні видання «Пам’ятники міста Житомира», «В. Земляк – 

співець рідної сторони», віртуальна подорож бібліотеками ЦМБС м. 

Житомира; матеріал до Дня хрещення Київської Русі-України» та «Ми так 

працюємо» - з досвіду роботи бібліотек Ємільчино; години-реквієми до Дня 

Пам’яті героїв Крут та Дня пам`яті жертв Голодомору» - (Баранівська ЦБ) 

інформаційний лист до 95-річчя В. Земляка та 165-річчя від дня народження 

В. Короленка; літературно-мистецький етюд «Життя стривожений акорд» до 

80-річчя від дня народження А. Пашкевича (Баранівський р-н) та ін. 

Наведені приклади не розкривають усього об’єму роботи методичних 

центрів з видання матеріалів. 

Як показує практика роботи, бібліотечні фахівці цікавляться 

матеріалами з досвіду роботи своїх коллег: збирають, організовують, 

накопичують, зберігають та дещо запозичують для своєї практичної 

діяльності. 

Приємно відзначити, що як і в минулі роки, продовжується видання 

інформаційних газет Ємільчинської ЦРБ «Бібліотечний простір» та 



«Бібліохвиля» Черняхівської ЦРБ. На їх сторінках культурно-просвітницька 

діяльність книгозбїрень, партнерські стосунки, пізнавально-ігрові форми 

роботи; діяльність клубів за інтересами, важливі дати календаря, вітання 

колегам і т.д. 

В 2018 році значно вирізнився краєзнавчий аспект видавничої роботи, 

як видно такі матеріали все більше завойовують визнання. У цій діяльності, 

ще багато років тому, зародилась творча співпраця з письменниками, 

краєзнавцями, відомими людьми свого краю, які внесли вагомий внесок в 

його духовну скарбницю та є прикладом вірного служіння своїй вітчизні. 

Цьогоріч, методичні служби працювали і над письмовими аналізами 

діяльності ввірених їм бібліотек як по окремих напрямках, так і в загальному 

контексті. Крізь призму статистичних показників видно реальну ситуацію в 

кожній книгозбірні. Варто відмітити, що методично-бібліографічні матеріали 

надходять до НМВ і в електронному вигляді. Переміщення їх в електронне 

середовище робить їх більш доступними для користувача. 

Впровадження новітніх технологій сприяло підвищенню естетичного 

рівня видавничої діяльності. Бібліотечні установи області в деякій мірі 

оладнані необхідними технічними засобами, проте вони не повністю 

забеспечують естетичний вигляд видань. З цим, деякі працівники налагодили 

співпрацю з місцевими видавництвами щоб вирішити цю проблему. І це їм 

вдається. 

На стенді НМВ розміщені письмові видання бібліотечних працівників 

області. Ми відслідковуємо зацікавленість ними колег які бувають у нас, 

надаємо можливість попрацювати з ними, або роздруковуємо. Це ще раз 

підтверджує, що такі видання мають попит та є помічниками в роботі. 

Методична служба КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича» ЖОР щиро дякує 

працівникам за подані в письменному варіанті методично-бібліографічні 

матеріали та має надію, що колеги, які не врахували наше прохання та не 

подали їх, при здачі чергової звітної документації зважать на це. 

 

 

 

 



Список видань публічних бібліотек області (вибірково) 

Андрушівський район 

1. Добром зігріте серце : інформаційний лист до 95-річчя від дня народення 

В.С.Земляка, українського письменника і сценариста / Л. Д. Шуйська. 

Андрушівська ЦБ, 2018. - 10с. 

2. Київщина на Житомирщині : краєзнавча розвідка до 250-річчя 

національно-визвольного руху українського народу проти іноземного 

гноблення / Л.Д.Шуйська. Андрушівська ЦБ, 2018. - 11с. 

3. Письменник-гуманіст Володимир Короленко – наш земляк : 

інформаційний лист до 165-річчя від дня народження / Л.Д.Шуйська. 

Андрушівська ЦБ, 2018. -10с. 

Баранівський район 

1. Життя стривожений аккорд : літературно-мистецкий етюд / Т.С. 

Ковальчук. Баранівська ЦБ, - 2018. - 9с. 

2.Там цвіт прекрасний України калинно спить : година-реквієм до Дня 

Пам'яті героїв Крут / Т.С.Ковальчук. Баранівська ЦБ, 2018. -6с. 

Ємільчинський район 

1. Духовність – храм душі людської : методичний матеріал до Дня хрещення 

Київської Русі-України та дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира / 

Н.І.Вишневська. Ємільчинська ЦБ, 2018. - 16с. 

2. Ми так працюємо: з досвіду роботи бібліотек Ємільчинського району / 

Н.І.Вишневська. Ємільчинська ЦБ, 2018. - 34с. 

Коростенський район 

1. Василь Стус : життя покладене на вівтар : бібліографічний нарис до 80-

річчя з дня народження Василя Стуса / Л. П. Власенко. Коростенська ЦБ ім. 

М. Сингаївського, 2018. - 7с. 

2. Великий син українки і рома : до 80-річчя з дня народження відомого 

українського поета і перекладача Міхи Козимиренка / О. Романюк. 

Коростенська ЦБ ім. М. Сингаївського, 2018. - 12с. 



3. Дослідник древлянського краю : до 80-річчя з дня народження відомого 

етнграфа, краєзнавця, науковця Миколи Брицуна-Ходака / Л. Власенко, О. 

Романюк. Коростенська ЦБ ім. М. Сингаївського, 2018. - 8с. 

4. Літературна карта України : бібліографічне видання / Корорстенська ЦБ 

ім. М. Сингаївського, 2018. - 24с. 

5. Форми масової роботи в бібліотеках – вимога часу : методичні поради / 

Л.Василенко. Коростенська ЦБ ім. М. Сингаївського, 2018. - 23с. 

Малинський район 

1. Бути здоровим модно і престижно : молодіжне свято краси і здоров'я / 

Т.Ковальчук. Малинська ЦРБ ім. В. Скуратівського, 2018. - 14с. 

2. Людям для щастя потрібна бібліотека :досвід роботи Горинської сільської 

бібліотеки / Т. Ковальчук. Малинська ЦРБ ім. В. Скуратівського, 2018. - 14с. 

3. Портрет сучасника : конкурс серед бібліотекарів району / Т. Ковальчук. 

Малинська ЦРБ ім. В. Скуратівського, 2018. – 8с. 

4. Супер-бібліотечне свято у нашій бібліотеці / Т. Ковальчук. Малинська ЦРБ 

ім. Скуратівського, 2018. - 20с. 

5. Це ще один початок…: поетична патріотичний автограф М. Пасічника / 

Т.Ковальчук. Малинська ЦРБ ім. В. Скуратівського, 2018. - 20с. 

6. Щастя тим, хто йде далі : літературний мікрофон - С. Талан / Т. Ковальчук. 

Малинська ЦРБ ім. В. Скуратівського, 2018. - 8с. 

Народицький район 

1. А у нас в бібліотеках : інформаційний бюлетень за матеріалами звітів 

бібліотек Народицького району за 2017рік / Н. Савчук. Народицька селищна 

бібліотека, 2018. - 22с. 

2. Живий у слові поміж нас : літературно-музиний вечір пам'яті, присвячений 

творчості письменника Д. Ф. Баранчуку / Н. Савчук. Народицька селищна 

бібліотека, 2018. - 13с. 

3. Мій край, моя історя жива. 95 років створення Народицького району / М. 

Слепченко. Народицька селищна бібліотека, 2018. - 21с. 



4. Співець українського степу, мислитель, громадський діяч, педагог : експес-

інформація до 150-річчя від дня народження М. Ф. Чернявського / Н. Савчук. 

Народицька селищна бібліотека, 2018. - 8с. 

Овруцький район 

1. Великочернігівський старостинський окуг : історико-краєзнавчий нарис / 

Л. Шваб. Овруцька ЦРБ ім. А. С. Малишка, 2018. - 8с. 

2. Зарічанський старостинський округ : історична довідка / Л. Гусаревич, 

Л.Шваб. Овруцька ЦРБ ім. А. С. Малишка, 2018. - 12с. 

3. Золоте диво Миколи Климовича : презентація творчості директора 

овруцької зразкової Малої академії народних мистецтв і ремесел, 

Заслуженого художника України, майстра народної творчості / Л. Гусаревич, 

Л. Шваб. Овруцька ЦРБ ім. А. С. Малишка, 2018. - 12с. 

4. Підруддя : історичний нарис / Л. Гусаревич, Л. Шваб. Овруцька ЦРБ ім. 

А.С.Малишка, 2018. - 8с. 

5. «Сторінки історії «Просвіти». 150 років у авангарді державотворення : 

інформаційний репортаж / Л. Шваб. Овруцька ЦРБ ім. А. С. Малишка, 2018. - 

8с. 

Пулинський район 

1. За мир в Україні, за гідність кожної людини : патріотична година до 5-ої 

річниці Революції Гідності і Свободи / О. Грозовська, Л. Поликівська. 

Пулинська селищна бібліотека, 2018. - 4с. 

Черняхівський район 

1. Творча перлина Черняхівщини : дайджест до 55-річчя самодіяльного 

народного колективу Черняхівського РБК «Жайвір» / А. Владимирська. 

Черняхівська ЦРБ, 2018. - 8с. 

м. Коростень 

1. Горів і плавився метал, земля стогнала від облоги… : альманах пам'яті до 

75-річчя визволення міста Коростеня / А. Сергієнко. Коростенська РЦБС, 

2018. - 66с. 

2. Дивоквіт : літературний альманах. Вип 5. / Т. Маєвська. – Коростень : 

Коростенська МЦБС, 2018. – 44. 



3. І дзвонить пам'ять в наші будні : рекомендаційний список літератури 

Т.Васильєва. – Коростень : Коростенська МБСЦ, 2018. - 12с. 

4. Ми за здоровий спосіб життя : бібліотечний жест / Г. Васильєва. – 

Коростень : Коростенська МБЦС, 2018. - 10с. 

5. Тризуб-символ світогляду українців: сценарій краєзнавчого до 100-річчя 

затвердження тризуба державним УНР С. Коржук. – Коростень : 

Коростенська МЦБС, 2018. - 12с. 

6. Чернобиль-трагедія століття : сценарій презентації книги. Книга памяті 

України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область С.Коржук. – 

Коростень : Коростенська МЦБС, 2018. – 12с. 

7. Я радість в світ несу: новілейна памятка до 45-річчя від від дня 

народження... – Коростень : Коростеньська МЦБС, 2018. - 28с. 

м. Житомир 

1. Гіркий після смак італійської кави, або враження від презентації книги 

Марії Рудак «Страньєрка» / І. Григоренко. Житомир, 2018. - 12с. 

2. Василь Земляк – співець рідної сторони : інформаційна довідка / 

І.Григоренко. – Житомир : Житомирська міська бібліотека ім. В. Земляка, 

2018. - 2с. 

3. Віртуальна подорож по центральній міській бібліотеці ім. В. Земляка / 

І.Григоренка. – Житомир : Житомирська міська бібліотека ім. В. Земляка. 

2018. - 7с. 

4. І плакав світ…:година реквієм до дна пам’яті жертв голодомору 1932-1933 

років / В.Гнатюк. – Житомир : Житомирська міська бібліотека ім. В. Земляка, 

2018. - 16с. 

5. Мій рідний край – земля моя у росах : календар знаменних і пам’ятних дат 

Житомирщини на 2019 рік. – Житомир : Житомирська міська бібліотека ім. 

В. Земляка, 2018. - 8с. 

6. Книги-Ювіляри 2018 : письмова біографічна довідка. / С. Магерамова. – 

Житомир : Житомирська міська бібліотека ім. В. Земляка, 2018. - 3с. 

7. Німецькі письменники – Лауреати премії Ганса Крістіана Андерсена. 

Бібліографічний список літератури. / В. Магерамова. – Житомир : 

Житомирська міська бібліотека ім. В.Земляка, 2018. - 4с. 



8. Пам’ятники міста Житомира : Інформаційне видання / С. Магерамова. – 

Житомир : Житомирська міська бібліотека ім. В. Земляка, 2018. - 12с. 

9. Покрова – свято козацьке : Урок-мандрівка / В.Гнатюк. – Житомир : 

Житомирська міська бібліотека ім. В. Земляка, 2018. - 9с. 

Приємно зауважити, що як і в минулі роки, продовжується видання 

щомісячної інформаційної газети Ємільчинської ЦРБ «Бібліотечний простір» 

та Черняхівської бібліотеки «Бібліохвиля». На їх сторінках – цікавинки 

повсякденного життя Бібліотек, важливі дати календаря, діяльність клубів за 

інтересами, різноманітні оголошення, акції… 

Інформацію про Знаних людей свого краю підготувала бібліограф Л. 

Шваб з Овруцької ЦРБ, наші земляки видали матеріал до 100-річчя від дня 

народження В. О. Сухомлинського  українського педагога і письменника 

«Просвітитель. Добротворець. Гуманіст». 

Літературну пам’ятку до 130-річчя від дня народження К. Грамата 

«Дослідник творчості Лесі Українки» видано методично-бібліографічними 

виданням ЦБС м. Коростень. 

Ось невеликий перелік методично-бібліографічних матеріалів 

бібліотечних працівників області, які були подані в письмовому варіанті під 

час звітності. 
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