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Любительські об’єднання та клуби за інтересами [Текст]: досвід роботи / 

ЖОУНБ  ім. О.Ольжича, наук.-метод. відділ /А. П. Орехівська; Ємільчинська 

ЦРБ ; Ред. вип. Г. Й. Врублевська. – Житомир, 2018. –19 с.  

 
У виданні, що продовжує серію «Бібліотечна практика», представлено 

матеріал «У них це цікаво» з досвіду роботи любительських об’єднань та клубів 

за інтересами. 
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«Простір для нових ідей і 

творчості завжди знайдеться 

там, де мешкають життя і воля» 

С. Булгаков 

 

Кожна людина повинна прагнути розкритися і реалізувати себе. І не 

важливо, коли людина розкриється як творча особистість, адже це може статися 

як у дитинстві, так і в похилому віці. Найголовніше, щоб розкриття таланту все-

таки сталося. 

Сучасна бібліотека – це вже далеко не лише формуляри та стенди з 

книжками, і навіть не сусідство комп’ютерів та наявність Інтернету. Це – 

повноцінний сучасний клуб за інтересами, який об’єднує книголюбів, 

самодіяльних поетів, художників, музикантів, інтелектуалів тощо. Тут має бути 

цікаво і тим, хто «ковтає» книжку за книжкою, і тим, кого більше приваблює 

активне «позалітературне» життя клубу, але непомітно для себе вони 

починають тягнутись до книжок. Клуби та об'єднання за інтересами – одна із 

найбільш вдалих форм диференційованої роботи з різними групами читачів із 

задоволення їх читацьких потреб. Вони можуть стати логічним продовженням 

індивідуальної роботи з читачами. 

Клуб створюється для спілкування 

людей, що мають єдину мету, завдання, 

інтереси, для обміну думками, 

удосконалення знань в тій чи іншій 

галузі науки, літератури, людської 

діяльності, сприяє становленню 

особистості. Об'єднання – той же клуб, 

тільки з більш розвинутою структурою. 

Особливою популярністю 

користуються клуби художньо-

мистецького напряму.  

Вільні хвилини використовують 

користувачі по-різному. Одним 

подобається футбол, хтось захоплюється 

вишиванням. Є такі, що годинами 

просиджують біля комп’ютера чи 

телевізора. Сербівська сільська 

бібліотека прагне, щоб діти вміли 

заповнювати свій вільний час чимось 

корисним, добрим, приємним для себе. І 
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тому при бібліотеці було організовано дитячий клуб «Витоки». 

До клубу входять діти різних вікових категорій, це і учень першого класу, і 

дитина 14 років. Свою роботу планують так, щоб було цікаво кожному. На 

зустрічах приділяють увагу книзі і читанню. Обов’язково кожне заняття 

розпочинається з того, що хтось із гуртківців розповідає про книгу, яку 

прочитав або читає зараз. 

Без клубу «Витоки» не обходиться жоден захід села. Вони завжди беруть  в 

них участь, розвиваючи любов до рідного краю, його звичаїв та обрядів. На 

свято Андрія були організовані вечорниці «Андрію, даруй надію». Діти 

відтворили обряд випікання та кування Калити, дівчата ворожили та проводили 

різні українські народні забави. 

З початку року клуб започаткував акцію «Путівник добрих справ», щоб 

навчити дітей творити добро, допомагати, радіти успіхам ближніх і розділяти 

їхні невдачі.  

На Різдвяні свята учасники клубу 

(разом із вчителем музики В.О.Абрамовим) 

організували Новорічний Вертеп. Свято 

Масляної не обійшлося теж без активістів 

клубу. Діти розігрували сцени зустрічі 

Весни з Зимою, проводжали Зиму і 

зустрічали Масляну, роль якої виконувала 

лідерка клубу Шокур Ангеліна. Із гарними 

побажаннями привітали всі виробничі 

ділянки села та багатодітні сім’ї, одиноких 

пристарілих. З метою пробудження любові до наших менших друзів було 

проведено екскурсію до зимового лісу «Гостинець для лісових друзів. 

Однією із добрих справ стало те, що діти протягом року доглядають за 

братською могилою, зимою – відкидають сніг, весною – білять огорожу, літом – 

обкошують та загрібають сміття. Учасники клубу віднайшли занедбану 

криничку та привели її в належний стан.  

Для пропаганди здорового способу життя, 

формування активної життєвої позиції дітей, 

допомоги підліткам зробити правильний вибір 

у складних життєвих ситуаціях організували 

зустріч «Не будь собі ворогом» з лікарем 

Данильчук І. М. Лікар цікаво розповіла про 

вплив негативних звичок на стан здоров’я 

людини, провели брейн-ринг «Здоровий спосіб 

життя – твій вибір». 
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Велику увагу бібліотекар приділяє патріотичному вихованню. Свято 

Перемоги учасники клубу готували спільно зі школою: плели гірлянду до 

пам’ятника солдату, брали участь в урочистому мітингу, розповідаючи вірші 

про мир та про сучасні події. «Стати Європою, щоб бути Україною»: під 

такою назвою відбулася виховна година до дня Європи. Діти були ознайомлені 

з історією виникнення офіційного свята – Дня Європи; дізнались про 

Європейські країни, щоб зрозуміти 

важливість Європейського об’єднання. Був 

оформлений плакат «Асоціація країн 

Європи».  

Дуже часто учасники клубу ходять на 

екскурсії до лісу, в поле. Дітям постійно 

нагадують про те, що потрібно любити і 

оберігати природу. Цікавою була екскурсія 

в сільське лісництво «Лісник – професія 

чи поклик». Діти ознайомилися  з цією 

професією та побачили теплицю, в якій вирощують розсаду дерев. Односельці 

були вдячні учасникам клубу за організацію театралізованого свята 

«Купальські вогні». Діти водили хороводи, співали купальські пісні. Найбільшу 

активність учасники клубу проявляють під час літніх канікул. Літо – 

найкращий час для відпочинку та творчості. Діти постійно збираються у 

бібліотеці, де з ними бібліотекар організовує різні конкурси, вікторини, 

тренінги, інтелектуальні ігри, обговорення 

цікавої книги. Дітям дуже подобаються рухливі 

ігри на свіжому повітрі. Було проведено гру-

змагання «Шерлок-Холмс», в якій діти повинні 

були шукати записки на території села, в яких 

був відзначений шлях до скарбу. Цікаво пройшов 

конкурс «Майстер-Шеф». Учасники готували 

салати і презентували для журі, а потім в 

дружньому колі могли цим посмакувати.  

Дуже добре, що батьки підтримували учасників клубу «Витоки», вони 

допомагають з придбанням подарунків, солодощів. 

Учасники клубу всі мають рівні права і 

обов’язки. І тому бібліотекар прагне, щоб 

усі діти могли успішно навчатися, творчо 

розвиватися, утверджуватися як 

громадянин України.  
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Клуб за інтересами «Берегиня» був 

створений при Сербо-Слобідській 

сільській бібліотеці ще в 2008 році. В різні 

часи у клуб входило від 10 до 15 осіб, 

переважно школярів. Клуб об'єднував та 

об'єднує прогресивну молодь і працює в 

тісній співпраці із Сербо-Слобідською 

школою І-ІІ ступенів. Насамперед серед 

завдань «Берегині» завжди було 

стимулювати творчих дітей до розвитку 

своїх талантів в мистецтві, літературі. Створення нового, не забуваючи старе, 

поєднання сучасної творчості із здобутками 

предків, пошуки історичної спадщини і 

створення своєї історії. «Берегиня» створена 

для того, щоб школярі могли 

самореалізовуватися, водночас вивчаючи і 

зберігаючи в бібліотечних альбомах 

здобуття минулих поколінь, навчалися на 

досвіді батьків, вивчали свій рідний край, 

його природу, пісні, вишиванки і обряди. Не 

проходить жодного заходу без участі членів 

клубу, а частіше вони і є ініціаторами цих заходів. Але найулюбленішим 

заняттям учасників клубу є творчі посиденьки, коли всі збираються гуртом і 

щось створюють, читають або просто малюють. Результатом таких 

«посиденьок» стала численна колекція поробок із модульного орігамі, мотанки, 

квіти із гофрованого паперу тощо. Закономірно всі роботи брали участь в 

конкурсі «Читаємо, малюємо, творимо». А ще члени клубу вирішили на День 

Знань подарувати школі вазони, які ще із кінця травня дбайливо відсаджували в 

нові горщики, а також взяли «шефство» на 

час канікул над рослинами. Стимулом не 

забувати читати влітку була літературна 

година «Ми хочемо, щоб ваше літо було 

книгами зігріте!», де школярі поділилися 

своїми завданнями і розпланували свою 

роботу, щоб не робити її в останній момент 

перед поверненням до школи. Провідною 

метою роботи клубу завжди була 

популяризація і збереження культурного 

спадку рідного краю, а також прищеплення 
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любові до рідної природи, свого коріння, патріотичне спрямування молоді. 

Тому клуб і зветься – «Берегиня»! У цьому розрізі проведено багато масових 

заходів, як у межах бібліотеки, так і в приміщенні сільської школи. Зокрема, 

літературно-музичне свято «Слово рідне – ти мого народу оберіг», де 

розповідали всім, як ніби звичайні слова від звичайних людей можуть зцілити і 

вбити, як вірші наших письменників піднімали повстання і дозволяли вигравати 

битви, як можна вчити історію в народних піснях і яким чином слова можуть 

створити нову країну.  

Цікавий молодому поколінню і рідний фольклор, який не лише 

записується членами клубу, а й активно використовується на різних заходах. 

Одним із проявів цієї цікавості і було проведення літературної години «Наш 

край в поезії і пісні». Адже немає нічого захопливішого, ніж співати разом із 

бабусею народну пісню, коли чуєш слова колискових, отримані ще з молоком 

матері, коли звична мелодія з дитинства, виявляється національною цінністю! 

«Коли душа закохана у рідний край» - година спілкування, проведена в 

бібліотеці для встановлення зв'язку поколінь та усвідомлення свого коріння. Ця 

назва не вперше фігурує в клубі. Свого 

часу в бібліотеці під подібним гаслом 

проводився літературний вечір та 

експонувалась виставка краєзнавчої  

літератури. 

Кожна народна прикмета, пісня чи 

древній обряд має під собою столітні 

спостереження багатьох поколінь за 

природою навколо. Що можна побачити, 

коли просто прогулюєшся лісом, які 

мелодії виспівує весняний струмок, що 

розкаже схований у траві мурашник – як 

цікаво та пізнавально бачити навколо знаки природи. Це та багато іншого 

можна було навчитися на літературно-

музичному святі «Моє квітуче Полісся». 

Нове покоління має звикати, що рано чи пізно 

Україна буде не лише територіально Європою, 

а й входитиме в співдружність європейських 

країн на повних правах. Невловимі, але 

постійні зміни рік за роком наближають нас 

до очікуваної мети. «Ми – українці. Ми - 

європейці» - літературна година, на якій 

розповіли, що ми не лише живемо в Європі, 
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ми є частиною людей, які за рівнем культури, обізнаності, доступу до 

інформації та статусом завжди були і є в європейській спільноті. 

У кожну мить нашого життя є місце для добра, «маленького» чи 

«великого», часом непомітного, але не менш втішного для людини. Добра нас 

вчать наші батьки, дідусі, бабусі – найрідніші наші люди, яким ми завдячуємо 

всім, чого змогли досягти в своєму житті. По одній простій причині – це вони 

нас народили, дали поштовх в життя, завжди допомагають у всіх буремних 

ситуаціях, лише вони дбають про нас так, як не може дбати ніхто інший, навіть 

ми самі. Допомагати немічним людям, інвалідам, людям на заході життя, які 

вклали душу в нас чи наших батьків, підтримувати всіх, кому випало нещастя  

лишитися одиноким і всіх, кому вона 

необхідна – основна мета заходу «Добру 

відкриваємо серце».  

Це зовсім маленький екскурс у веселі і 

насичені будні та свята клубу за інтересами 

«Берегиня», адже за стільки років вже 

змінилося кілька поколінь берегинівчан і 

кожен вніс свою частку в хроніку подій, 

альбоми бібліотеки, навчився чогось 

важливого і неповторно прекрасного, як жити по-совісті і творити від душі, 

чому патріотизм не є синонімом архаїзму і 

чого так солодко засинається під мамину 

колискову, незалежно від твого віку… 

Створений при Барашівській сільській 

бібліотеці клуб за інтересами «Натхнення», 

об’єднує любителів української поезії та 

української пісні. До його складу входять не 

тільки люди поважного віку, а й підростаюче 

покоління – учні Барашівської ЗОШ.  

Мета клубу – ознайомлення з кращими 

творами українських поетів, а також із поезією 

поетів-земляків, більш широке залучення молоді 

до читання; створення умов для користування 

членів клубу необхідною літературою; 

поглиблення знань про віршовану та прозову 

мову. А ще розвиток творчих здібностей членів 

клубу; збагачення мовлення, розвиток естетичних 

смаків, уміння користуватися словом; популяризація української народної пісні; 

вивчення та популяризація народних обрядів рідного краю; залучення членів 
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клубу до активної участі у фольклорних святах та обрядах села; організація 

змістовного і цікавого дозвілля. До Міжнародного Дня рідної мови було 

проведено засідання, присвячене українській мові «Рідна мова – краю 

батьківського пісня». У даному заході були задіяні члени клубу та учні 

Барашівської ЗОШ. Звучали вірші українських поетів, місцевих аматорів, а 

також лились рікою українські пісні. До Дня св. Валентина провели засідання 

«Любов єднає душі і серця», де звучали 

ліричні вірші українських поетів та лунала 

душевна музика. «Поезія душі моєї» - таку 

поетичну назву мала творча зустріч з 

поетом-аматором Матвієнко Н. В. Її 

лірична поезія викликала хвилю емоцій 

серед слухачів. Всі члени клубу взяли 

участь у дискусії про поезію. До 75-річчя з 

д. н. Л. Костенко провели засідання «Я 

лише інструмент, у якому плачуть сни мого 

народу». Декламували твори сучасної поетеси та презентували нову збірку 

творів. 

 Провели голосні читання та перегляд літератури «М. Рильський – Моцарт 

української поезії». Відбулося засідання клубу за інтересами «Натхнення», де 

також проводились голосні читки творів 

українських поетів: Л. Костенко, О. Олеся, 

В. Симоненка, В. Стуса. До 80-річчя з д. н. 

поета-пісняра В. Крищенка було 

приурочено засідання клубу «Усе любов’ю 

зміряне до дна».  

На цей захід запросили активних 

читачів бібліотеки. На засіданні 

порадував чарівним співом квартет 

«Горлиця», що діє при клубі. На 

запрошення громад сіл Білка, Новина та 

Сушки Коростенського району члени клубу 

неодноразово виїжджали для проведення 

свят Івана Купала, Дня Матері. До дня 

Незалежності – засідання клубу «До тебе, 

рідна Україно, я серцем лину у піснях». На 

це засідання запросили молодь села та 

провели конкурс патріотичної поезії та пісні. 

Переможців нагородили «Дипломами». До 
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Міжнародного дня рідної мови приурочили засідання, присвячене українській 

мові, конкурс скоромовок-спотиканок «Хто зможе повторити?». А до 145-річчя 

з д.н. Л. Українки - засідання клубу «А скільки їй звірялося в любові», де 

любителі поезії нашої землячки декламували твори ювілярки, а також 

знайомились із маловідомими сторінками життєвого шляху поетеси. До 

Всесвітнього Дня поезії - «Поезія 

душі моєї», тут відбулась презентація 

творів місцевих поетів-аматорів: Н. 

Матвієнко та Л. Федченко  

До Дня Перемоги члени клубу 

провели озвучену виставку «І 

порохом пахнуть…воєнні пісні», а 

любителі слова декламували вірші, 

поеми патріотичного спрямування під 

гаслом «Поетичний пунктир Великої 

війни». До Міжнародного Дня музики 

організували конкурс на знання українських ліричних пісень під назвою «Диво 

українських пісень». З нагоди ювілею поета-земляка М. Сингаївського 

ознайомилися із його творчим та життєвим шляхом. До Міжнародного Дня 

музики  організували конкурс на знання українських ліричних пісень під 

назвою «Диво українських пісень». Відбулися засідання клубу «Віч-на-вічі з 

Шевченком» та «Святвечір у 

Поліській світлиці». Членами клубу 

«Натхнення» для шанованих жінок 

всієї об’єднаної територіальної 

громади було проведено 

тематичний вечір «Я перед нею 

помолюсь, як перед образом 

святим». «Таїна Купальської ночі» - 

під такою назвою члени клубу 

провели народознавче свято на 

Івана Купала для всієї громади 

села.  

Клуб ерудитів «Всезнайко», що діє при В. Цвілянській бібліотеці, провів 

різні масові заходи: урок природи «З природою живи у дружбі, то буде вона 

тобі у службі», урок історії «В свої хаті своя правда, і сила, і воля », урок 

літератури «Цікаво для допитливих».Також історико-патріотичний флешмоб-

урок природи  «Небо і сонце – наш прапор ясний».  
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Усі ми – діти природи. Хтось її 

любить, але є ті,хто її губить. Ми 

засмічуємо нашу землю, не доглядаємо, 

а це твердить про нелюбов до землі. Для 

того, щоб навчити дітей любові та 

поваги до Природи-матінки, провели 

урок природи «Жити у злагоді з 

природою». 

Для дітей - виховну годину «Вчись 

розуміти і любити природу». Читачі 

дізнались про те, що кожного дня ми 

повинні оберігати клаптик землі, на 

якому проживаємо. На цій землі жили 

люди до нас, будуть жити і після нас, 

тому ми – хранителі цих благ, які 

створені Всевишнім. На годині-роздуму «Праця хліборобів», на якій учасники 

клубу «Всезнайко» дізнались про важку хліборобську працю. Для того, щоб 

з’їсти шматок хліба, скільки потрібно докласти зусиль. Для вмілих господинь 

була запропонована конкурсна програма «Школа вмілих господинь», де 

дівчатка проявляли свої кулінарні здібності. Варто перерахувати і інші заходи: 

урок мови «Квітни мово, наша рідна», правовий букварик «Найвищий закон 

держави», урок духовності «І всю Україну! Колись на світанні сам Христос 

омився в річці Йордані», тиждень здоров’я «Здоров’я дітей – здоров’я нації», 

виховна година «Ти знаєш, що ти – людина?», історико-патріотичний флешмоб 

«Небо і сонце наш прапор ясний», літературні посиденьки «Бабуся читає, 

онуча гарно сприймає» та народознавчий 

калейдоскоп «Ой на горі, на горі горіли 

купальські вогні».  

Степанівська сільська бібліотека разом із 

членами клубу за інтересами «Перлина» 

провела захід – урочисту лінійку «Герої не 

вмирають». Мета – прищеплювати любов до 

Батьківщини, виховувати патріотичну 

свідомість, розвивати бажання стати гідними 

громадянами України. Були запрошені учні 5-7 

класів.  
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До дня народження Лесі Українки 

провели годину поезії «Обернулась в 

легенду» та літературну годину 

«Лесю! Перед безсмертям зоряним 

твоїм, ми низько голови схиляємо в 

пошані». На виховні заходи були 

запрошені учні 4-8 класів. Дітям 

розповідалося про великого поета 

України та жінку з трагічною долею, яка 

ввійшла в свідомість поколінь як символ 

незламності і боротьби. 

Учнів 4-7 класів запросили на годину спілкування «Літературними 

стежками» та на Шевченківські читання: 

«Золоті зерна поезії Шевченка», 

представили огляд літератури «Тарас 

Шевченко: Доля. Муза. Слава». 

Мета таких заходів – розширити 

знання учнів про життєвий та творчий 

шлях Тараса Григоровича Шевченка; 

прищеплювати любов і повагу молоді до 

Шевченкового слова, виховувати 

культуру слухання та співу творів поета, 

шанобливе ставлення до великого митця.  

До Дня Чорнобильської трагедії приурочили тематичний вечір 

«Чорнобильські дзвони» та годину пам'яті «Чорнобиля гіркий полин». Була 

оформлена тематична поличка: «Чорнобиль у пам'яті людській». Ми схиляємо 

свої голови перед усіма, кого сьогодні вже немає з нами, хто ціною свого життя 

дав шанс на життя мільйонів. 

Літературну вікторину «Конституційні права та обов’язки»,  книжкову 

виставку «Живи і квітни Україно» організували до Дня Конституції. Урочисту 

лінійку до Дня Гідності і Свободи провели члени клубу «Перлина» на тему 

«Україна в нас одна» та годину пам’яті «Герої не вмирають», на якій  

розповідалося про загиблих воїнів АТО, наших земляків.  

Як форма організації дозвілля дітей при Миколаївській сільській бібліотеці 

діє клуб за інтересами «Дивосвіт», де діти займаються декоративно-

прикладним мистецтвом, роблять різні поробки: картини, ляльки-мотанки.  
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Мета клубу – ознайомити дітей з 

історією виникнення декоративно-

прикладного мистецтва; навчити бачити та 

відчувати красу навколишнього 

середовища; виховувати в читачів 

бережливе ставлення до книги, інтерес до 

світової книги, розвивати здібності, вміння, 

творчо з фантазією підходити до виконання 

завдання, сприяти формуванню гармонійно 

розвиненої особистості з творчими 

здібностями і практичними навичками.  

Любительський клуб об’єднує дітей 

віком від 8 до 16 років. Під час занять 

вихованці опановують різні техніки 

декоративно-прикладного мистецтва: 

квілінг, мозаїка з паперу, картина зі 

стрічок, виготовлення ляльки-мотанки, 

аплікації з паперу, торцування.  

Члени клубу є активними читачами 

бібліотеки та учасниками різних масових 

заходів. Діти брали участь в районному конкурсі «Провісниця світанків 

голубих» до 144-річчя від дня народження Лесі Українки. Учасники клубу 

Харченко Світлана та Ярошук Богдана брали участь у виставці декоративно-

прикладного мистецтва в рамках 

обласного відкритого фестивалю 

дитячої творчості «Лелеченьки».  

За участю членів клубу бібліотека 

разом з директором Будинку 

культури проводять новорічні 

свята, на яких звучать пісні, 

гуморески, жарти, проводяться 

конкурси. 

До Дня рідної мови 

бібліотекою підготовлено та 

проведено літературну годину «Ти – наше диво калинове, кохана українська 

мово», на якому учасники клубу читали вірші відомих українських 

письменників. Впродовж  2016-2017 рр. бібліотека організувала тематичний 

вечір «Тарас Шевченко – провісник долі України» та літературну світлицю 

«Тарасова доля – то правда жива», на яких діти читали вірші Шевченка. 
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До дня Чорнобильської трагедії 

були проведені година пам’яті 

«Чорнобиль, якого не можна 

забути» та бесіда «Довкілля – 

це природній капітал, без нього 

людство жде загибель і 

провал». Брали участь у заході 

до Дня пам’яті та примирення і 

Дня Перемоги. 

Разом з членами клубу  провели гру-конкурс 

«Природа в загадках, прислів’ях, приказках та 

віршах».  

Цікаво та змістовно пройшов тематичний 

вечір «Україна, мій єдиний краю, мати наша 

рідна і свята» з виконанням патріотичних пісень 

та з декламуванням віршів про Батьківщину.  

Проводились також перегляди літератури 

«Хліб – символ сонця», інформаційні години 

«Тихі зорі вічної пам’яті», «Усе моє, що зветься 

Україна» та ін. 

Тематика проведених заходів за участю членів клубу близька односельцям, 

тому вони завжди відвідують їх і беруть активну участь. 

 

 

Укладач:  А .П. Орехівська,   

 

                                                                                                       методист ЦРБ 
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Обласна методична служба, проаналізувавши друковану продукцію 

центральних бібліотек в 2017 році, що була нам представлена, виокремила деякі 

практичні розробки. Вони заслуговують на увагу і їх можна пропонувати як 

зразок ПБ області для практичної діяльності. Варто відзначити такі видання за 

професійність, тематичну актуальність, різноманітність форм цих матеріалів. 

Додаємо список тих видань, які першочергово відзначаємо за їх зовнішній 

вигляд, естетичність, витриманість щодо подачі вихідних даних. Представлення 

матеріалу на поліграфічному рівні, креативність, наявність ілюстрацій та ін.. 
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2017. - 5с. 

Пам’яті полеглих за Вкраїну (вшанування воїнів-земляків, загиблих в зоні 

АТО: буклет / Овруцька ЦРБ ім. А. Малишка, МБВ. - Овруч, 2017. – 5 с. 

Патріотичний настрій молоді: соціологічне дослідження / Малинська ЦРБ 

ім. В. Скуратівського. - Малин, 2017. - 9 с. 

Під тихими зорями пам’яті (герої Черняхівщини, які загинули в зоні 

АТО): дайджест / Черняхівська ЦРБ, ОМВ. - Черняхів, 2017. - 19 с. 

Поет він, воїн…Герой, що нас зве…літературно-патріотичний вечір (до 

110-річчя від д.н. О. Ольжича, українського поета, вченого, політичного діяча / 

Л. А. Матяш; Малинська ЦРБ ім. В. Скуратівського. - Малин, 2017. - 10 с. 

Професія: моделюємо успіх: інформаційний тренінг / Л. А. Матяш; 

Малинська ЦРБ ім. В. Скуратівського. - Малин, 2017. - 8 с. 
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Село моє – сама історія, якій судилось жить віки: Літопис с. Нові 

Велидники / Л. Гусаревич, МБВ; Овруцька ЦРБ ім. А. Малишка. - Овруч, 2017. 

- 11 с. 

Талантами славиться Житомирський район : краєзнавчо-біографічна 

довідка / Л. А. Ковальчук; Житомирська ЦРБ, ОМВ. - Житомир, 2017. - 14 с. 

Україна у боротьбі за державність: презентація виставки-панорами (100-

річчю української революції присвячується) / Малинська ЦРБ ім. 

В.Скуратівського. - Малин, 2017. - 6 с. 

Хто за волю життя віддав – той не вмирав…: година пам’яті (до 110-

річниці від дня народження О. Ольжича / Л. Власенко; Коростенська РБ ім. 

М.Сингаївського. - МБВ. - Коростень, 2017. – 11 с. 

Я родом із Лопатич : літопис села Лопатичі Олевського району / Олевська 

ЦБС, бібліотека с. Лопатичі. - Олевськ, 2017. - 20 с. 
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