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В умовах сьогодення багато говорять про бібліотеки в умовах 

децентралізації, їх роль як соціокультурних центрів, інформаційних 

посередників між владою та громадою, їх проблеми, болі та очікування. 

Пов’язано це з хронічною нестачею коштів, нерозумінням багатьох 

представників місцевого самоврядування щодо важливості збереження сфери 

культури, неврегульованістю законодавчого поля. А відтак, виникають правові 

колізії під час передачі бібліотеки до власності територіальної громади, 

проблематичною стає комплектація повноцінного штату бібліотеки тощо. 

Як зробити бібліотеку конкурентоспроможною, такою, аби замість 

ліквідації вона стала центром культурного життя громади? За період існування 

територіальної реформи працівники бібліотек шукають рецепти успіху, 

обговорюють кращі практики, щоби переконатися в тому, що бібліотека має 

величезний культурний потенціал і може гідно його представити громаді, 

налагодити з нею постійний діалог через організацію культурно-мистецьких 

заходів, підтримку талановитих жителів, популяризацію їх творчого доробку, 

організацію різноманітних майстер-класів, краєзнавчих турів тощо. У виданні, 

що продовжується, ми представляємо кращі практики, які висвітлюють 

актуальні питання діяльності бібліотек в умовах децентралізації, перспективи 

розвитку та виклики, які постали сьогодні перед бібліотечними закладами та 

досвід «перших кроків» їх роботи у новостворених громадах Житомирщини. 

Загалом, така діяльність з популяризації культурної спадщини може 

слугувати величезним об’єднавчим чинником, формувати спільну ідентичність 

громади – через репрезентацію надбань кожного з учасників, представників 

кожного населеного пункту, що увійшли до складу громади, залучення їх до 

спільної культурної діяльності. 
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Бібліотека та громада – форми співпраці та розвитку 

Сьогодні публічна бібліотека є не тільки місцем збереження і 

розповсюдження інформації у вигляді книжкового фонду, але й 

багатофункціональним центром своєї громади. 

Престиж бібліотеки залежить від форм та послуг бібліотеки, які повинні 

відповідати сьогоднішнім потребам громади. Саме це є важливим фактором 

престижу бібліотек Баранівської ОТГ. Фахівці бібліотек територіальної 

громади усвідомлюють, що якісний бібліотечний фонд та змістовна робота з 

користувачами – це лише половина роботи, дуже важливо зараз налагодити 

тісну співпрацю із засобами масової інформації, громадськими організаціями та 

місцевими установами. 

Вже другий рік поспіль бібліотеки нашого району працюють в умовах ОТГ 

і вже другий рік стало традиційним в Баранівській ОТГ, в кожному старостаті, 

проводити великі заходи, в яких активну участь беруть бібліотечні працівники. 

Це – « День материнської слави» в с. Мирославль, де вшановували матерів, 

сини яких загинули в АТО та матерів-героїнь. Захід проходив перед Будинком 

культури поряд з пам’ятними знаками загиблим воїнам-односельцям в другій 

світовій війні та загиблому в АТО односельцю Наливайку В. В. 
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До цього заходу бібліотекою було підготовлено перегляд літератури 

«Уклін живим – загиблим слава», де поряд із книгами були розміщені портрети 

героїв-земляків Баранівського району, які загинули в боях на сході України. 

Розважальне свято до Дня села Смолдирів «Свято квітів, трав, рум’яного 

листа» було проведено в день святої Трійці. До цього свята завідувачка 

бібліотеки Мисько С. П. підготувала виставку вишиванок і, крім того, була 

ведучою свята. 

Не осторонь були працівники бібліотек і в день Івана Купала. В селах, де 

проводились святкування Купальської ночі в фольклорному стилі, вони були 

активними учасниками художньої самодіяльності. 

Фестиваль «Рушниками квітне Україна» став традиційним в с. Кашперівка. 

Туди з’їзджаються вишивальниці з усієї громади, де демонструють виставки 

своїх робіт та в конкурсному змаганні отримують народне визнання. 

Бібліотечні працівники також беруть в ньому участь.  

 

Завдяки введенню новітніх технологій змінилась специфіка 

обслуговування користувачів, що дозволило значно розширити свої послуги. 
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Зокрема, бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради 

здійснює бібліографічний пошук інформації різного характеру, забезпечує 

безкоштовний доступ до мережі Інтернет, працює зона Wi-Fi. Споживачами 

цих та інших послуг є наші користувачі, і саме вони спонукають бібліотеку до 

нових форм роботи. 

До переліку традиційних форм роботи бібліотек  Баранівської ОТГ додався 

флешмоб «Читати завжди модно», проведений бібліотечними працівниками 

ОТГ на центральній вулиці м. Баранівка в день святкування Дня міста. 

  

Цього ж дня бібліотекарі мали змогу проявити творчі, інноваційні, 

організаторські здібності у вигляді виставок-інсталяцій, на яких 

демонструвалися вироби декоративно-прикладного мистецтва (квілінг, орігамі, 

аплікації, декупаж, вишиванки), конкурсне змагання у випіканні та оздобленні 

млинців. Бібліотека для дорослих та дітей отримала два дипломи та дві преміїї 

у розмірі 700 грн. 

Головною метою інновацій є покращення обслуговування користувачів, 

створення комфортних умов для якісного задоволення читацьких запитів. З 10 

січня по 31 березня 2018 року бібліотека для дорослих та дітей брала участь в 

обласній акції «Золота полиця бібліотеки: вибір молоді». З метою 

популяризації акції на сторінках газети: «Слово Полісся» було розміщено огляд 
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новинок під назвою: «Нові книги для молоді», на абонементі розгорнуто 

книжкову виставку «Українське слово проситься до тебе…». 

Завершенням акції стала творча зустріч з поетом Михайлом Пасічником 

«Я – вкраїнець – від прадіда-діда…», яка відбулась 29 березня 2018 року в 

міському Будинку культури. В рамках зустрічі відбулась презентація нових 

збірок поета: «То – біла гарячка Росії», «Двовійна» та « Четвергова сіль». 

Практикуються в наших бібліотеках організація та проведення  майстер-

класів: «Вишивання бісером», «Заняття декупажем та квілінгом», 

«Виготовлення та оздоблення цукрової писанки» тощо. 

Найважливішим питанням інноваційної роботи в бібліотеці є використання 

нових ідей. Необхідно встановити, на які інноваційні ідеї існує реальний попит, 

на що потрібно спрямувати інноваційні форми роботи в першу чергу і які 

результати позитивно вплинуть на розвиток бібліотеки в найближчому 

майбутньому. Підтвердженням цього є проектна діяльність. Бібліотекою для 

дорослих та дітей Баранівської міської ради було розроблено два проекти в 

цьому році: «URBAN – бібліотека як інформаційний інтелект – центр» та 

«Мобільна бібліотека» в рамках бюджету участі. 
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У час, коли використання комп’ютерів та найрізноманітніших мобільних 

пристроїв призводить до зменшення часу на живе спілкування, відвідування 

бібліотеки в т.ч., можна скористатися онлайн послугами, спектр яких стрімко 

розширюється, тому бібліотекам необхідно перебудовувати свої відношення з 

користувачами так, щоб бути запитуваною і успішною. 

*****      *****     ***** 

Бібліотека – заклад, який супроводжує людину 

впродовж життя 

В Ємільчинському районі створено 2 громади. В кінці 2016 року була 

створена Барашівська ОТГ, в яку увійшло 2 бібліотеки (Барашівська та 

Неділищенська), а в грудні 2017 року 

створено Ємільчинську ОТГ, до якої 

увійшли 13 бібліотек, в тому числі і 

Ємільчинська районна бібліотека. Одна 

бібліотека об'єднана з шкільною. 9 сільських 

бібліотек не ввійшли до жодної громади. 

Після утворення двох громад бібліотеки не 

були скорочені. Працівники працюють на 

тих самих посадових окладах. Позитивним є 
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те, що всі бібліотекарі Ємільчинської ОТГ з січня 2018 року отримують 50% 

надбавки, згідно з постановою № 1073. З 13 бібліотек, які увійшли в 

Ємільчинську ОТГ, 7 бібліотек взимку будуть опалюватися. В Барашівській 

ОТГ бібліотеки не опалюються. В березні 2018 року був прийнятий новий 

Статут бібліотеки і Ємільчинська центральна районна бібліотека одержала 

статус Ємільчинська центральна бібліотека Ємільчинської селищної ради. 

Бібліотека залишилася методичним центром для всіх 23 сільських бібліотек, як 

і раніше, розподіляє літературу на всі бібліотеки без виключення. На нарадах, 

семінарах, семінарах-практикумах, навчаннях, які проводить центральна 

бібліотека, завжди присутні представники двох громад та відділу культури 

РДА, де переймають та діляться досвідом роботи з колегами, навчаються новим 

формам роботи та дізнаються про всі новини, що стосуються покращення 

роботи бібліотеки. Так, в червні 2018 року відбувся семінар-практикум для 

бібліотечних працівників «Бібліотека – середовище розвитку нового 

покоління». На сучасному етапі більшість бібліотек поступово переходять від 

роботи у форматі «книгосховище» до формату «інформаційно-культурний 

центр для громади». Своєю діяльністю вони доводять власну значимість для 

громади, розкривають свій потенціал. На семінар були запрошені представники 

двох громад. З виступу голови Ємільчинської селищної ради Волощука С. В. 

прозвучало, що громада вбачає бібліотеки як місце, яке об’єднує жителів 

територіальних громад, як центр суспільного життя, культури, дозвілля і 

творчості. В кінці виступу наголосив, що бібліотеки в умовах децентралізації 

повинні довести свою значимість для громади, розкрити свій потенціал. 

Співпраця з органами місцевої влади допомагає бібліотечним працівникам 

підвищити свій авторитет серед місцевої громади, налагодити партнерські 

зв'язки з громадськими та творчими спілками, національно-культурними 

товариствами. Бібліотеки  наших громад тісно співпрацюють з добровільним 

дитячим об’єднанням «Діти Чорнобиля у фонд милосердя», з районною радою 

ветеранів війни та праці, районною організацією Української спілки Ветеранів 

Афганістану, ГО «Об’єднання волонтерів Ємільчинщини «Оберіг». Бібліотеки 
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громади неодноразово допомагали збирати кошти на придбання тепловізорів, 

бронежилетів, одягу для воїнів АТО. У всіх бібліотеках пройшла акція 

«Подаруй солдату книгу!». Було зібрано близько 500 книг та відправлено у 

військовий шпиталь.  

 

Спільно проводяться 

масові заходи району: 

година духовності  

«Хрещення Київської 

Русі – перша сходинка до духовності», 

приурочена до 1030-річчя Хрещення Київської 

України-Русі, а також виставка ікон «За Україну 

помолюсь», вироби для якої надали майстрині 

сільських рад та громад ОТГ. Змістовно і цікаво у колі представників місцевої 

громади за участю учасників клубу «Осіннє золото», молоді та любителів поезії 

відбулася презентація книги поетеси-землячки Валентини Ксендзук «Ясна моя 

зорина – Симони». Стало доброю традицією проведення в бібліотеці щороку 

родинного свята «В добру і щасливу 

путь» для випускників сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

На святі були присутні представники 

громади та РДА, прийомні родини. Для 

громади селища в центральній 

бібліотеці був проведений урок гордості 

«Історія і сучасність: Крути – Схід України». На захід запросили учасників 

АТО, вони згадали молодь, яка загинула 

за незалежність України в грізному 1918 

році та зазначили, що й нині на сході 

точаться бої за територіальну цілісність 
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нашої держави. 

Вже стало традицією, що 15 лютого в читальний зал бібліотеки збираються 

воїни-інтернаціоналісти. Для них провели годину-спомин «Відлуння 

афганського болю». Колишніх воїнів привітали голова громади Волощук С. В., 

голова РДА Євтушок І. В., депутат обласної ради Мельник В. Для них 

прозвучали пісні, вірші, музика у виконанні учнів ЄМШ. На завершення 

представники влади нагородили воїнів-інтернаціоналістів подяками та вручили 

квіти. Цікаво пройшов правовий лабіринт «У правовому полі молодь», на якому 

були присутні інспектор ювенальної превенції Ємільчинської поліції та 

спеціаліст бюро правової допомоги. Відбулось засідання клубу «Осіннє золото» 

на тему: «Здоров’я – найцінніший  скарб людини». Бібліотеки двох ОТГ і 

сільських рад взяли участь у відзначенні Дня Конституції та святкуванні Дня 

молоді, вони організовували свято Івана Купала в старостинських округах сіл. 

Бібліотечні працівники громад – це незамінні помічники при проведенні 

обласних фестивалів: «Лелеченьки», «Витоки Уборті медові», «Поліське 

перевесло». Центральною бібліотекою до фестивалів були випущені буклети. 

До 95-річчя Ємільчинського району в березні 2018 року бібліотекарі 

представили в центральному будинку культури виставки майстрів декоративно-

прикладного мистецтва своїх громад.  

В центральній бібліотеці в квітні 2018 року відбулася цікава зустріч, на 

якій були представники місцевої громади, краєзнавці, вчителі, бібліотекарі, тут 

приймали поважних гостей із Франції – онука та двох правнуків колишнього 

власника ємільчинських земель Сергія Уварова. Жак Уваров із синами 

Володимиром та Ігорем приїхали відвідати 

місце поховання своїх предків.  

Гарною традицією сільських бібліотек є 

те, що вони продовжують відвідувати один 

одного, обмінюючись досвідом, проводять 

спільні масові заходи. Так, у липні 
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бібліотекар Сербівської бібліотеки-філії з дітьми організувала поїздку на 

велосипедах в Середівську бібліотеку з відвідуванням музеїв, які діють при 

бібліотеці: Музей Бойової Слави, Музей Матері і Народознавча кімната. Також 

екскурсанти на сцені місцевого БК показали флешмоб «Перлина – Україна».  

В найближчих планах сербівських школярів, активних користувачів 

бібліотеки – поїздка у бібліотеки сіл: Велика Цвіля та Варварівка. 

2-3 липня на базі центральної 

бібліотеки відбувся тренінг у рамках 

спільного проекту «Управління містом і 

міської сільської громади в моделі 

партнерство і співробітництво – адаптація 

до українських умов». Польські та 

українські експерти навчали просторового 

розвитку громади за моделлю партнерства 

і співпраці. Зокрема, представники нашого міста-партнера Ґродзіск Мазовецькі 

представили свій досвід розвитку ОТГ та разом із колегами провели аналіз 

потреб і перспективного розвитку Ємільчинської громади. 

Ємільчинська центральна бібліотека – це інформаційна установа, тому 

основне її завданя – забезпечення інформаційних потреб користувачів не тільки 

селища, а й навколишніх сіл громади. 

В бібліотеці оформлений стенд, де зібрані документи в папках-досьє, 

сформованих на основі матеріалів, опублікованих у періодиці, це: «Бібліотека 

інформує», «Нове в пенсійній реформі», «Військова служба по контракту», 

«Пільги, допомога, компенсації», «Нове в законодавстві», «Медична реформа в 

Україні», «Все про субсидії». Складені інформаційні списки «Децентралізація – 

шлях до розвитку країни». 

Теперішні користувачі наших бібліотек – це сучасні молоді люди і своє 

життя вони не бачать без використання сучасних інформаційних технологій. З 

https://ru-ru.facebook.com/emselrada/photos/pcb.610754305976214/610750575976587/?type=3
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13 бібліотек Ємільчинської ОТГ 7 бібліотек мають комп’ютери та принтери, 

але тільки три бібліотеки підключені до мережі Інтернет. Ми сподіваємося, що 

наша молода новостворена громада допоможе нам у цьому питанні. На нарадах, 

семінарах завжди наголошуємо нашим працівникам, що бібліотека не повинна 

стояти осторонь від громади, вона має активно працювати з населенням, знати 

його потреби, жити життям громади. 

*****     *****    *****     ***** 

Дієва бібліотека – успішна громада 

Вир реформ, що відбуваються у нашій державі, захопив і бібліотечну 

галузь. Бібліотеки намагаються втриматись на плаву, налагоджують взаємодію 

громадськості з органами державної влади, 

забезпечують безкоштовний вільний доступ до 

офіційної інформації та участь мешканців ОТГ в 

розбудові правової держави та спроможних громад. 

Реформи, пов’язані з децентралізацією, є певним 

викликом для багатьох закладів культури, які мають 

знайти своє місце та визначити нові напрями та форми 

надання населенню культурно-мистецьких, 

інформаційних і дозвіллєвих послуг на найвищому 

рівні. 

Глобальність змін у суспільстві спонукає представників різних галузей 

шукати нові шляхи розвитку діяльності. Разом з новими технологіями у наше 

життя увійшло поняття «інновація», тобто «нововведення». Говорячи про 

інновації у бібліотеці, ми розуміє, що це інновації культурного типу. Сьогодні 

бібліотека є складовою частиною громади, як центр задоволення потреб 

громадян у публічній інформації, як інформаційний посередник між владою і 

громадою, як соціокультурний центр. 
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На даний час Іршанська селищна бібліотека діє як самостійна структура 

в Іршанській ОТГ. В умовах ОТГ бібліотека фінансується з місцевого бюджету. 

Тішить те, що в умовах децентралізації не відбулося скорочення штату 

працівників, щорічно виділяються кошти на передплату періодичних видань. У 

2018 році виділено 30000 грн. на придбання художніх творів, закупили нові 

таблиці УДК. Щорічно працівникам виплачується матеріальна допомога на 

оздоровлення, на матеріально-побутові потреби в сумі посадового окладу. В 

умовах децентралізації працівники Іршанської бібліотеки отримують 30% 

оплати, згідно з постановою Кабінету Міністрів №1073. Щорічно до свого 

професійного свята отримують премію в сумі 50% свого окладу. 

Іршанська селищна бібліотека є невід’ємною частиною громади, вона 

активно працює з населенням, знає його потреби. Різними формами і методами 

бібліотечної роботи працівники бібліотеки демонструють органам місцевої 

влади свою необхідність. 

Забезпечуючи інформаційні потреби користувачів, в читальному залі 

бібліотеки оформлено інформаційний куточок: «Іршанська селищна рада 

інформує». Привертає увагу читачів книжкова виставка «Держава. Влада. 

Громадянин». Оформлено течки-досьє: «Нові 

реформи прийняті урядом України: песійна; 

освітня; медична». 

«Соціальні гарантії для учасників АТО, 

інвалідів, сімей загиблих». Селищна рада 

всіляко підтримує масові заходи, які 

проводить бібліотека 

разом із школою, 

Палацом культури, ЦЕВ 

та ін. 

За останній час 



16 
 

відбулися два масові заходи під патронатом депутата обласної ради О. 

Яковчука, який виділив кошти для дитячого літературного свята: «Ми діти твої, 

Україно», на якому були присутні працівники відділу освіти і культури ОТГ Н. 

М.Закревська, Н. М. Смолянюк, керівник по роботі з дітьми В. Кайдалов. 

Надовго запам’ятається свято «Для тих, кому за 50», кошти на яке виділив 

депутат облради О. Яковчук. Бібліотека активно втілює у життя 

загальнодержавну програму: «Стратегія національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020 роки», «Концепцію державної цільової програми 

«Молодь України на 2016-2020 роки». З цією метою в бібліотеці оформили 

книжкову виставку «Стоїть в скорботі Мати-Україна, біля могил дітей своїх 

стоїть», яка приурочена героям Крут, Майдану, пам’яті героїв Небесної Сотні 

та нашим землякам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, 

провели годину пам’яті до 100-річчя бою під Крутами «Їх юних сміливців лиш 

жменька була, із серцем зі сталі і духом з граніту», вечір поезії за творчостю 

нашого земляка А. Пантуса «Поезія, народжена Майданом», патріотичний урок 

«Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирій полетіла».  

Одним із основних напрямків роботи бібліотеки є пропаганда краєзнавчої 

літератури. З цією метою в читальному залі бібліотеки оформлено краєзнавчий 

куточок, де зібрана вся література з краєзнавства. Оформлено книжкову 

виставку «Перлина Полісся – мій край калиновий», перегляди, огляди 

літератури: «Природні дива землі Іршанської», «Іршанськ: історія і сучасність» 

тощо. 

Сьогодні працівники 

бібліотеки тісно співпрацюють з 

нашим краєзнавцем О. 

Голяченко, який створює 

краєзнавчий музей в ОТГ. 
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До всіх календарних свят в бібліотеці проводяться відповідні масові 

заходи: книжкова виставка «Україна: від подиху століть до сьогодення», 

«Соборна Мати-Україна одна на всіх, як 

оберіг», «Природа. Екологія, Людина», 

«Державних символів триєдність – це наша 

воля й незалежність»; вечір вшанування 

родини: « Тільки родина, як зірка єдина, твій 

порятунок, надійний причал»; перегляд 

літератури «В. Стус – журба і гордість 

України» (до 80-річчя від дня народження); 

літературно-музичне свято «Ми Матір називаємо 

святою» тощо. 

Ще зарано говорити про конкретні позитивні чи 

негативні явища, про роботу бібліотеки в умовах 

новоствореної ОТГ, але на даний час збережена 

бібліотека і штат бібліотеки. Це вже великий плюс. 

Сучасні користувачі бібліотеки – люди нового 

покоління, і бібліотека повинна зростати разом з ними, розмовляти їхньою 

мовою. 

*****     *****     *****     ***** 

Бібліотека в культурному просторі територіальної 

громади 

Інновації стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. Вони 

допомагають закладам запроваджувати нові бібліотечні послуги, формувати 

позитивний імідж серед суспільства та громади. Тільки рухаючись «в ногу» з 

часом, ми можемо бути впевненими, що у нас є шанс вижити на просторах 

глобалізації та забезпечити якість послуг, удосконаливши модель сучасної 

бібліотеки. 
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Сьогодні інноваційна діяльність Коростишівської публічної бібліотеки 

ОТГ є одним із пріоритетних напрямків роботи. Основною метою інновацій є 

пошук, оцінка, створення та впровадження бібліотечних нововведень, що 

характеризуються абсолютною або відносною новизною, яка виходить за межі 

сталих традицій і виводить професійну діяльність на принципово покращений 

та якісно новий рівень. Для того, щоб продемонструвати можливості сучасної 

бібліотеки, наявні ресурси, наявність книг та періодичних видань, привернути 

увагу до бібліотеки, ми рекламуємо та надаємо інформацію про нові послуги 

для населення громади в районне радіо, місцеву газету та в соцмережах. 

 

    

 

Так, важливу частину бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

становить виставкова діяльність. Вона є однією з основних складових роботи з 

користувачами. За допомогою виставки бібліотека може інформувати про нові 

надходження, забезпечити ефективність використання кожної книги і, головне, 

розкрити фонди та привернути увагу до читання. «Обирати книги для свого та 

чужого читання – не тільки наука, а й мистецтво» – писав відомий 
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бібліотекознавець М. О. Рубакін. Треба мати чималі знання і творче мислення, щоб 

книжкова виставка зацікавила читача. 

Традиційні книжкові виставки, оформлені сьогодні в бібліотеці з 

використанням різних атрибутів, мають досить привабливий, модерновий вигляд, 

що примушує звернути на себе увагу та зацікавити відвідувачів. Наприклад, 

працівники публічної бібліотеки творчо працювали та пропонували до уваги 

користувачів такі виставки: 

-  Виставка-пересторога: «Грибний сезон: небезпечна спокуса»; 

-  Виставка-натхнення: «Три Д: для дому, для душі, для дозвілля»; 

-  Виставка-синтез: «Мозаїка української душі»; 

- Інформаційно-правова вітрина: «Юридичний компас»; 

- Виставка-набат: «Чорнобиль – біль моя і туга». 

                        

Популярні також у бібліотеці виставки-календарі, виставки-портрети, 

присвячені видатним літературно-мистецьким та громадсько-політичним, як 

українським, так і зарубіжним діячам. 
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Захопити людину читанням – завдання непросте. Масова робота – один із 

шляхів досягнення цієї мети бібліотекою. Останнім часом форми масової 

роботи в бібліотеках зазнали значних інновацій. Крім традиційних методів, 

з’являються нові, завдяки яким у читачів формується сприймання бібліотеки як 

життєво необхідної для навчання, дозвілля і розвитку. Завдяки актуальному 

змісту, творчому підходу та нетрадиційним назвам, бібліотекарі здатні 

привертати до себе увагу користувачів бібліотек. Традиційними партнерами 

бібліотек залишаються освітні заклади. До бібліотечних заходів долучаються 

фахівці-екологи, юристи, лікарі. Тому запорукою успіху бібліотеки є постійний 

пошук нових, ефективних форм і методів рекомендації книги, масові заходи, 

спрямовані на глибоке і різностороннє розкриття тієї чи іншої теми для певної 

категорії користувачів, об’єднаних спільними читацькими інтересами, 

віковими, психологічними особливостями тощо. Ось декілька прикладів із 

масової роботи Коростишівської публічної бібліотеки: цікавий захід відбувся  у 

бібліотеці для юнацтва – година «Цікаве про популярне: «Мандруємо Європою: 

вас вітає Німеччина!» та німецькомовний квест «В пошуках скарбів». На захід 

були запрошені учні гуманітарної гімназії №5. Бібліотур розпочався з історії  

Німеччини та презентації «Цікаві факти про країну Німеччину», мандруючи 

якою, учасники познайомились з письменниками країн Європи, визначними 

місцями та чудовими краєвидами країни. На завершення заходу бібліотечними 

працівниками було проведено німецькомовний квест « В пощуках скарбів», в 

якому діти з великим задоволенням взяли участь. 
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Традиційними партнерами бібліотек залишаються освітні заклади. У 

роботі бібліотек з патріотичного виховання населення надійними партнерами є 

міська спілка воїнів-афганців та ветеранська організація. Публічна бібліотека 

для учнів старших класів НВК №2, ліцею інформаційних технологій провела 

годину подвигу і слави: «Пам’ятаєш, земле, сорок п’ятий» 

      

  

Про бойові дії на території нашого міста та 

району та про воїнів, які брали участь у цій 

страшній війні, розповів учасник Другої 

світової війни, заслужений журналіст 

України Лінивий Василь Павлович. 

З правовими питаннями ми зустрічаємось досить часто. Право, закони 

супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватись 

своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і 

законних інтересів інших, треба знати закони. З цією метою бібліотечні 

працівники Публічної бібліотеки підготували та провели у читальній залі 

турнір ерудитів з правознавства: «Мову закону вивчай і знай», в якому взяли 

участь учнівська молодь загальноосвітніх закладів міста ОТГ. 
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Турнір ерудитів-правознавців пройшов під патронатом міського голови 

Коростишівської ОТГ. 

Бібліотека готова надихати людей на участь у громадських справах, надати 

їм затишне приміщення для зборів, залучати до діяльності, яка піде на користь 

всій громаді. Соціокультурна робота бібліотек представлена широким 

розмаїттям форм масової популяризації. Крім диспутів, читацьких конференцій, 

вечорів запитань і відповідей, з’явилися нові форми роботи, які ми 

практикуємо, – цікаве про популярне, поетичні колажі, бібліоквест, бібліофреш, 

інтернет-круїзи. Соціокультурні проекти та акції 2017-2018 року були 

спрямовані на долучення членів громади до вітчизняної та світової культурної 

спадщини, просуванню книги і читання. Культурнопросвітницькі проекти 

бібліотеки орієнтовані на різноманітність цільових читацьких груп і форм 

проведення. 



23 
 

З 2017 року при Коростишівській публічній 

бібліотеці стартували нові проекти. Відкрився центр 

освіти для дорослих (ЦОД), як один із засобів, що дає 

змогу зробити бібліотеку більш сучасною. При ЦОДі 

працюють курси вивчення української мови для осіб 

третього віку (в рамках програми «Університет третього 

віку); для учнів старших класів – підготовчі курси до 

ЗНО.  

Туристично-краєзнавчий клуб «Відкриваємо Україну разом із відомими та 

успішними!» - ще один з проектів нашої бібліотеки. Його мета: пробудження 

національної гордості за свій край та свою країну.  

    

Учасники клубу здійснювали віртуальні подорожі та екскурсійні 

мандрівки куточками України, пов’язані з іменами великих українців. 

Відвідуючи творчу майстерню «Простір цікавого життя», члени 

Коростишівської об`єднаної територіальної громади не лише мають унікальну 

можливість оволодіти навичками, взявши участь у професійних майстер-

класах, але й розважитися під час проведення пізнавальних ігор і вікторин, 

зустрітись і поспілкуватися з цікавими людьми або просто отримати корисні 

консультації від професіоналів. Долучитися до літератури можна не лише 

відвідавши бібліотеки міста. 
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На базі Коростишівської публічної бібліотеки створено ще й проект 

«Мобільна бібліотека». Його мета – забезпечити сільські бібліотеки, що 

входять до ОТГ, новинками літератури. Крім цього, бібліотека виходить за 

межі усталених норм і правил.  
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Червневого сонячного ранку у парку відпочинку біля фонтану, де люблять 

проводити час безліч дітей з батьками, бабусями та дідусями, бібліотекарі 

дитячої бібліотеки спільно з бібліотекарями публічної книгозбірні, з метою 

популяризації літератури та залучення дітей до читання, започаткували нову 

послугу «Бібліопарасолька» 
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Маленькі читачі разом з дорослими змогли ближче познайомитися з 

художньою літературою та періодичними виданнями. Відпочиваючи, люди 

підходили, цікавилися, задавали питання про бібліотеку, як записатися, які ще 

послуги там можна отримати. Особливо раділи діти, яких зацікавили яскраві 

книжкові палітурки. Таким чином, жителі та гості м. Коростишева дізналися 

про бібліотеки і пообіцяли обов'язково прийти в гості 

Використати бібліотечний простір якомога повніше і з користю для читача 

– наша мета. 

Найважливіше в бібліотечній справі сьогодення – це, трошки зберігаючи 

професійного консерватизму, трансформуватись в сучасний, потрібний громаді 

заклад. 
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