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Слава Україні! 

 

Вас вітає  Публічна бібліотека Коростенської міської територіальної 

громади, яка налічує 20 бібліотек: з них центральна та 8 бібліотек – філій 

міських і 11 сільських. 

24 лютого – день, який перевернув життя мільйонів українців, 

незалежно від віку, статі, професії, місця проживання. 

Він був для багатьох днем відчаю і розгубленості. А 

ще в перші дні війни прийшло усвідомлення і великої 

біди, бажання робити щось заради миру, щось, що 

наближатиме Перемогу. «Мир починається з нас!» - 

це гасло стало лейтмотивом життя і роботи 

бібліотекарів Коростенської МТГ.  

З початком повномасштабного вторгнення 

росії на територію нашої держави справжньою візитівкою і потужним 

механізмом стали волонтери та волонтерська діяльність. Наші волонтери 

дивують, вражають та надихають своєю цілеспрямованістю, невтомністю та 

витримкою. Тож по черзі бібліотечні працівники допомагали сортувати 

гуманітарну допомогу (одяг, постіль, харчування), яку надавали небайдужі 

містяни у Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста 

України та передавали на потреби територіальній обороні; передавали 

костилі на потреби поранених бійців до міської та районної лікарень. 

Звичайно, бібліотека – це, по-перше, 

книжки. Так було завжди. Проте ситуація 

змінилася, і книгозбірні стали 

багатофункціональними закладами, а саме 

розпочали плетіння маскувальних сіток. Хтось 
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приносив витратний матеріал для сіток, інші, після недовгих тренувань, 

займались плетінням… Цей процес продовжуємо й нині. 

Війна, яка триває в Україні вже більше 8-ми років, змусила мільйони 

українців стати вимушеними мігрантами. Бібліотекарі ПБ Коростенської МТГ 

мають досвід роботи з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) ще з 2014 

року – вже тоді наше місто  стало прихистком для багатьох жителів зі Сходу 

України, де на той час велися бойові дії. У 2016 році ми брали участь у проєкті 

«Бібліотека як міст культурної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у 

місцеву громаду», який організувала Житомирська обласна молодіжна 

громадська організація «Паритет» у співпраці з Житомирською обласною 

універсальною науковою бібліотекою ім. О. Ольжича за підтримки Німецької 

асоціації народних університетів, громадської організації «Інформаційно-

дослідний центр «Інтеграція та розвиток» Міністерства закордонних справ 

Німеччини». В рамках цього проекту для внутрішньо переміщених осіб,була 

підготовлена та проведена літературно-музична дегустація «Аромат чаю з 

присмаком древлянської осені». Фахівці ЦБ ознайомили всіх присутніх з 

історією нашого краю, видатними та успішними людьми, з традиціями саме 

Коростенщини, далі було просто спілкування, якого так бракувало 

мешканцям Донецька, Луганська, Маріуполя. 

З 24 лютого 2022 року, в перші дні широкомасштабної війни, нашу 

територіальну громаду обстрілювали авіабомбами, під час яких у двох 

бібліотеках вибили вікна та двері. І саме у цей період розпочалася наша 

бібліотечна оборона, яка змусила всіх, хто не виїхав за межі громади, 

долучитися з новими силами до роботи з ВПО та до волонтерського руху. 
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Ми налагодили тісну співпрацю з ГО 

«Добротвор», яку створило подружжя ВПО Валентини та 

Ігоря Сиромятникових, з якими ми підтримуємо зв’язки 

до сьогоднішнього дня. Ці люди двічі стали 

переселенцями: у 1986 році вони тікали від 

Чорнобильської аварії на Донеччину, а в 2014 знову 

переїхали до нашого міста. . Пані Валентина не один раз 

була учасницею заходів, які проходили у бібліотечних 

закладах, і кожна її розповідь – це ціла історія, яка проймає до сліз. 

ГО «Добротвор» займається допомогою ВПО та малозабезпеченим 

мешканцям нашої територіальної громади У бібліотечних приміщеннях 

організували пункти допомоги, де можна безкоштовно скористатися 

Інтернетом, зробити ксерокопії документів, почитати газети і журнали чи 

просто відпочити, щоб відволіктись від буденності. Організували 

персональну виставку фотосвітлин жителя Луганська, професійного 

фотографа Івана Переміловського. 

«Аптека для душі, храм для душі», – як часто ми використовували ці 

слова, розповідаючи про історію створення бібліотек та про розвиток 

бібліотечних закладів. Та у період війни цей вислів набув особливого 

значення, ми стали інформаційним прихистком для людей, які евакуювались 

до нашої громади з різних областей України. Спочатку до нашого міста 

приїхали мешканці Київської області, їх було небагато, але вони потребували, 

як гуманітарної та матеріальної допомоги, так і духовної підтримки, яку 

надавали наші заклади. 

Бібліотекар бібліотеки-філії села 

Михайлівка організувала виставку робіт 

«Багатогранний творчий світ Ніни Кравець», 



5 
 

дівчинки з Києва. Зібрані кошти були передані волонтеру Шаповал Людмилі 

на автомобіль для доставки допомоги  нашим захисникам. 

У День української писемності та мови фахівці центральної бібліотеки 

Коростенської МТГ в підтримку Збройних Сил України провели фінальну 

частину благодійної акції «Дарами щедра 

древлянська пані осінь нам мир в країну 

принесе!». Щоб підтримати ЗСУ, зібралось 

багато жителів міста: молодь, сім'ї з дітками, 

люди поважного віку, а також переселенці. 

На благодійній акції на присутніх чекали декілька локацій: 

 бібліотекарі центральної міської бібліотеки провели майстер-клас з 

виготовлення ляльки-мотанки, вчили робити янголяток, патріотичні 

браслети, різноманітні прикраси для волосся 

 учасники громадської організації «Відкрий своє серце» запропонували 

свої вироби, зроблені власноруч з 

великою любов’ю до України 

 місцеві автори люб'язно надали свої 

книги для виставки-продажу 

 хвилини гарного настрою на благодійній 

акції подарували: переможець шоу «Голос країни» Іван Ганзера, гурт 

«SAMI» та солістки міського Палацу культури ім. Т. Шевченка. Адже, 

коли гримлять гармати, музи не мовчать, бо мистецтво є тією рушійною 

силою, яка зберігає пам’ять про події у картинах, слові та пісні. 

Усі виручені кошти з акції були передані 

волонтеру Шаповал Людмилі на автомобіль для 

доставки допомоги нашим воїнам. Крім того, 

протягом двох тижнів бібліотекарі ПБ 
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Коростенської МТГ і наші користувачі збирали продуктові набори, солодощі, 

консервацію, овочі та фрукти для наших захисників. 

У квітні зросла кількість відвідувачів  ВПО – до громади прибули 

жителі з окупованих територій: Херсонської, Харківської, Донецької, 

Дніпропетровської областей. Дорослим 

користувачам пропонували читання як 

бібліотерапію. Маленьких та юних відвідувачів 

залучали до творчих акцій, патріотичних 

флешмобів тощо. Бібліотекарі забавляють діток 

іграшками, настільними іграми, ляльковими 

виставами. Ми також запрошуємо нових мешканців Коростеня відвідувати 

засідання клубів і любительських об’єднань, які діють при бібліотеках. 

Колеги бібліотеки-філії №2 в арт-студії «Творчими долонями», що діє 

при бібліотеці, у літній період щотижня готували цікаві активності з книгою, 

рухом, забавами на різних локаціях як у 

бібліотеці, так і на свіжому повітрі: акції 

«Придбай браслет – допоможи ЗСУ!» та «Квітуче 

3D-панно»; майстер-клас з виготовлення ляльки-

мотанки та птаха-щастя; складали рюкзачок 

безпеки; робили святкову майстерку «Наш стяг жовто-синій». Дружнім 

плечем допомоги стали бібліотеки-філії №1 для дітей ім. Лесі Українки, №3 

для дітей, № 4, № 5 та № 8. Відвідувачі ділилися своїми історіями про 

пережиті перші дні війни. 

Представники Благодійного Фонду 

Відважні взяли участь у масштабному проєкті 

завдяки підтримці ГНО «Інша Освіта» (проєкт 

фінансується німецькою стороною). 4 дні 
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тренінгів на теми: надання першої медичної допомоги за участі Мальтійської 

волонтерської служби; 3 дні психологічного тренінгу від психологині та 

волонтерки Ольги, яка працює вже більше 10 років у сфері реабілітації та 

комунікацій з людьми літнього віку із різними нозологіями, були проведені в 

читальній залі центральної бібліотеки. Бібліотечний заклад виступив 

волонтером для Команд Відважних. 

Під час благодійних ярмарків під загальною 

назвою «Зробили для перемоги», організаторами яких є 

бібліотека-філія № 8 та керівник гуртка «Сувенір» Оксана 

Котвицька, разом з маленькими читачами-помічниками 

зібрали більш ніж 10 тис. грн.! Велика подяка Олені 

Васянович та Людмилі Паламарчук за надані картини 

для продажу, підприємцю Віктору Сухову за передані 

кошти – 1000 грн, Седляр Ірині за вишиванки. Найменшій 

помічниці п'ятирічній Уляні Васянович за допомогу ми подарували картину 

на якій вишита дуже схожа на неї дівчинка. Зібрані кошти разом з малюнками 

були передані волонтеру Людмилі Шаповал на термобілизну для наших 

захисників. 

З великим ентузіазмом організували бібліотечний блокпост маленькі 

користувачі бібліотеки-філії № 2. Заробляли кошти для допомоги мужнім 

воїнам, за які були закуплені лопати з держаками та спальні мішки і передані 

безстрашній волонтерці «мамі соколят» Людмилі Шаповал. 

Не один рік ЦБ співпрацює з ГО «Відкрий своє серце». Учасники 

організації залюбки приєднуються до заходів, акцій, які проводяться у 

бібліотечних закладах. До Дня молоді активно займалися збором коштів для 

ЗСУ, організувавши невеличку виставку-продаж своїх робіт. 
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Фахівці ПБ КМТГ роблять все, щоб бібліотеки стали для користувачів 

місцем позитивних емоцій і настрою, тим осередком спокою та позитиву, 

яких зараз так бракує. 

Бібліотекар бібліотеки- філії №1для 

дітей ім. Лесі Українки Олена Клименко за 

покликом серця з перших днів війни стала 

волонтером громадської організації «Промінь 

любові». Щодня на кухні готувала гарячі обіди для бійців тероборони, літніх 

одиноких людей з обмеженими фізичними можливостями. Крім цього, 

роздавали продуктові набори для ВПО, засоби гігієни для потребуючих. 

Бібліотекар бібліотеки- філії №8 разом із чоловіком допомагала у 

побудові блокпосту – виїзд з Чигирів та Коростень-Подільського на 

міжнародну трасу М-07, відому як «Варшавка»: насипали пісок в мішки та 

в'язали, привозили обіди. 

Сьогодні українці ведуть активну роботу з фінансової підтримки ЗСУ. 

Працівники центральної бібліотеки у співпраці з друзями – гуртом «SAMI» – 

провели благодійний концерт «З вірою у ПЕРЕМОГУ!» з метою збору коштів – 

3275 грн. були перераховані на потреби 95-ї окремої аеромобільної бригади 

(3-го аеромобільного батальйону 2-ї аеромобільної роти, де служить чоловік 

нашої колеги). 

Бібліотечними працівниками була проведена і 

літня акція «Дбаємо про здоров’я наших захисників» зі 

збору рослин та передачі корисного напою нашим 

захисникам, щоб підбадьорити їхній фізичний стан. А в 

міжнародний День молоді, в рамках проєкту «Вільний 

простір», фахівці Публічної бібліотеки Коростенської 

МТГ в підтримку Збройних Сил України вдруге 
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організували благодійну акцію «З вірою в ПЕРЕМОГУ!». В рамках нашої 

благодійної акції усі бажаючі могли придбати книги місцевих авторів: Віктора 

Васильчука, Галини Цепкової та Марії Берляк. 

Бібліотеки міста провели майстер-клас з виготовлення ляльки-

мотанки та продавали прикраси патріотичного характеру. Юні користувачі 

дитячих бібліотек підготували патріотичну палітру з малюнками для 

захисників. Свої мрії про мирну Україну малеча відтворила в зображеннях на 

асфальті, за що отримали солодкі смаколики від друга бібліотеки Андрія 

Шкета. Грошову частинку у збір коштів внесли учасники ГО «Відкрий своє 

серце» від продажу своїх виробів з бісеру, зроблені власноруч з великою 

любов’ю до України. До акції «З вірою у ПЕРЕМОГУ!» вкотре приєдналися 

наші друзі – гурт «SAMI» (в складі Олександра Вербила та Михайла Вовчка), 

бард Сергій Мойсієнко та бібліотекар читальної зали центральної бібліотеки 

Юлія Бондарчук. Своїми внутрішніми переживаннями про події сьогодення 

поділилася молода поетеса Анастасія Чевжик, які вилила у поетичні рядки 

своїх віршів. За кошти, які були зібрані під час акції, а це 6100 грн., було 

закуплено 16-ть комплектів термобілизни і передано волонтеру Людмилі 

Шаповал разом із цілющим чаєм та малюнками маленьких читачів. Наші 

ВОЇНИ СВІТЛА потребують від кожного з нас  моральної і фінансової 

підтримки і допомоги. Тільки в такому поєднанні ми здобудемо ПЕРЕМОГУ! 

Усі виручені кошти з акції передані до ЗС. Додатково, протягом двох 

тижнів, бібліотекарі ПБ Коростенської МТГ і наші користувачі збирали 

продуктові набори, солодощі, консервацію, овочі та фрукти для наших 

захисників, надавали матеріальну допомогу. Велика вдячність жителю с. 

Грозине Валерію Подолянцю, який передав багато меду та м’ясних консервів. 

Бібліотечні працівники нашої громади з нетерпінням чекали Людмилу 

Шаповал, яка привезла з передової бойовий Прапор з вдячними підписами 
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наших захисників. Він буде надихати і допомагати нам у проведені заходів 

національно-патріотичного напрямку. Ми вдячні нашим захисникам, вдячні 

нашій безстрашній і мужній волонтерці за неоціненний подарунок. 

Ось такі реальні дії об’єднують бібліотечну спільноту Коростенської 

МТГ. На таких прикладах черговий раз впевнюємося, що кожен із нас може 

покращувати життя інших людей, наближаючи Перемогу! Кожен на своєму 

місці! 

Єднаймося у думках та діях! 

Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! 


