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Діяльність бібліотек Житомирщини під час війни: адаптація до
нових реалій та визначення пріоритетів:- /Житомирська обласна
наукова бібліотека ім. О. Ольжича, наук.-метод. відділ; ч.1. Житомир, 2022. – 21с.

У матеріалі висвітлено роботу бібліотек Житомирщини з початку
повномасштабної війни, показано актуальні напрями діяльності бібліотек та їх
адаптацію до потреб часу, а також визначення місії бібліотек у цей період та їх
значення для українського суспільства.
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Бібліотеки Андрушівської ТГ в боротьбі за перемогу
Війна в Україні перекреслила багато наших планів. Проте бібліотеки,
оговтавшись від перших днів ворожого нападу, продовжують працювати в цей
непростий час. З перших днів наші працівники активно включились в нову
діяльність в умовах війни: плетіння маскувальних сіток, збір коштів, продуктів,
медикаментів для створених загонів териториальної оборони та ЗСУ. Згодом
додалася необхідність в допомозі вимушеним переселенцям, які з перших
тижнів війни і дотепер продовжують прибувати на територію нашої громади.
На жаль, економічна ситуація складається так, що практично всі
працівники бібліотек змушені були передчасно піти у відпустки, а з квітня
знаходяться на вимушеному простої. Але, попри це, бібліотекарі продовжують
працювати з повним розумінням того, що в цей важкий для кожного з нас час
дуже важливою є потреба в наданні звичайних бібліотечних послуг. Звичайно,
значна частина роботи здійснюється в онлайн-режимі. Насамперед, в такому
напрямку, як захист інформаційного простору, а саме на сторінках у Facebook
надається правдива, перевірена та найважливіша інформація: життєво важливі
інструкції та рекомендації для громадян, списки офіційних джерел інформації,
боротьба з фейками, дезінформацією та кіберзагрозами.
Не припиняють бібліотеки забезпечувати читачів літературою. Крім
місцевих мешканців, книгозбірні відвідують також вимушені переселенці. Ми
популяризуємо зараз саме українську літературу, українських авторів та
зарубіжну літературу, яка у нас є українською мовою. Полиці з російськими
книжками у бібліотеках перебрали і займаємося списанням заборонених авторів
і видавництв росії.
До відвідувачів бібліотек – вимушених переселенців у нас особливе
ставлення, адже ми розуміємо, як їм важко і як вони потребують допомоги і
підтримки. Зокрема, в міській бібліотеці вони можуть відсканувати документи,
зробити ксерокопію, зарядити гаджети, скористатися комп’ютером, публічним
доступом до мережі Інтернет та безкоштовним Wi-Fi.
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Важлива психологічна підтримка, особливо сім’ям з дітьми. В цьому
напрямку в міській бібліотеці була організована зустріч БФ «Рокада» ООН з
переміщеними особами на тему «Наслідки війни. Робота з травмами». Також
плідно пройшла зустріч мобільної бригади МБФ «Українська фундація
громадського здоров′я» спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) з сім′ями
вимушених переселенців з метою надання соціально-психологічної, правової та
медичної допомоги. Крім того, в бібліотеці відбулися групи психологічної
підтримки для сімей з дітьми, які постраждали від війни. Підтримка надається в
рамках співпраці ГО «Інститут Креативних Інновацій» та СОС «Дитячі
Містечка Україна».
З квітня 2022року заходи бібліотеки проводились і в онлайн-форматі, і в
реальному часі. І міські, і сільські бібліотеки намагаються працювати
відповідно планів роботи, звісно, з поправкою на сьогоднішню ситуацію.
Зокрема, міські бібліотеки збільшили кількість заходів для дітей, а саме для
дітей вимушених переселенців. Для них проводяться майстер-класи, настільні
та інші ігри, лялькові вистави, мульткінозали, екскурсії тощо. до Дня пам'яті та
примирення, до Міжнародного дня сім′ї, до Дня Героїв. Цілі низки заходів
підготували і провели міські бібліотеки до Дня вишиванки, Міжнародного дня
захисту дітей та Дня Конституції України. Наприклад, в День вишиванки в
бібліотеках відбулася зустріч волонтерів громади з вимушеними переселенцями
та місцевими жителями; майстер-клас «Моя барвиста вишиванка»; створення
вишиваної карти Андрушівської територіальної громади; виставка-продаж
українських сувенірів для допомоги ЗСУ; доброчинна акція зі збору книг,
іграшок для дітей, постраждалих від війни.
В Міжнародний день захисту дітей продовжилась акція зі збору книг і
іграшок. Також в цей день в міській дитячій бібліотеці відбувся майстер-клас
«Янгол-охоронець» (вироби, створені під час майстер-класів, через волонтерів
діти передають нашим воїнам); дітки переглянули лялькову виставу;
створювалась імпровізована карта побажань дітям України; проведена
виставка-продаж дитячих поробок для підтримки ЗСУ; увазі онлайн4

відвідувачів представлений поетичний відео-колаж «Діти України»; працівники
бібліотек в образах мультяшних героїв на різних локаціях нашого міста надали
можливість зробити фото з дітьми.
Ми намагаємося зробити наші бібліотеки сьогодні місцем безпеки та
свободи, де кожен, хто потребує цього, отримає доступ до інформації,
літератури, спілкування, отримає психологічну підтримку, особливо найменші
жителі нашої країни – діти.
*** *** ***

Наша «історія війни» «Ємільчинська центральна бібліотека» та бібліотеки - філії
"Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя"...
Навряд

чи

ці

слова

Великого

Українця

Тараса

Шевченка

зрозуміють російські окупанти.
Здається, ще зовсім недавно у нас було безтурботне життя. Але в один
момент у наше мирне життя увірвалась війна, змінивши все на до та після.
Війна стала справжнім викликом для всіх. Нові реалії забрали у нас найцінніше
– живе спілкування з нашими користувачами, захоплені погляди,

спільні

відкриття, проведення часу разом. Але ми не здались. Ми з колегами вирішили,
що бібліотеки громади у цей непростий час не мають стояти осторонь ситуації
в державі, тому допомагатимемо, як
можемо.

З

працівники

перших
КЗ

днів

війни

«Ємільчинська

центральна бібліотека» та сільських
бібліотек-філій

почали

волонтерством.

Тероборона почала

будівництво

укріплень

займатись
і

їм

знадобилися маскувальні сітки. Оголошено клич і вже знайшлася основа, яку
розтягли

у вестибюлі Ємільчинського центрального будинку культури, в

бібліотеці с. Підлуби, Великий Яблунець. Бібліотекарі сіл: Миколаївка, Куліші,
Степанівка, М.Глумча, Березники долучилися до плетіння маскувальних сіток в
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школах. Люди несли тканину, речі потрібних кольорів, часто приносили нові
речі, які навіть не одягали, вони просто підходили за кольором. Люди стали на
диво згуртовані. Працівники бібліотек не стояли осторонь. З ранку до вечора,
хто різав тканину, хто

плів маскувальні сітки для українських військових.

Постійно приходили нові люди, як дорослі, так і учні старших класів із
запитанням: «Чим можна допомогти?» Приходили плести сітку і переселенці.
Деякі говорили: «Тут людно, можна поговорити. Дома сидіти неможливо.
Треба щось робити. З вами час іде швидше». Був хлопчина, який почав плести
першу захисну кікімору — індивідуальний маскхалат. Біля нього завжди було
гамірно. Збиралася молодь, кожен хотів допомогти: хто підбирав відповідні
смужки, хтось допомагав плести. Під час війни надзвичайно важливим стало
єднання українців для боротьби з ворогом. Кожна добра справа наближає день
перемоги.
Працівники

бібліотек,

як

центральної

бібліотеки,

так

сільські

бібліотекарі – почали збирати одяг, продукти харчування нашим захисникам,
на збирані кошти купували засоби гігієни, шкарпетки, білизну. І вже після двох
тижнів війни все це було відправлено до військових частин та теробороні.
Великояблунецька сільська бібліотека (бібліотекар – Дмитренко Т.М.)
організувала

односельців та всі разом

готували смаколики, які передали

нашим захисникам. І дуже приємно їм було переглянути відео – подяку, яку
записали

воїни.

Також вони підтримують зв'язок з односельцями, які

знаходяться на передовій. Бібліотекар з читачами - дітьми створили відеоролик
на підтримку нашим ЗСУ, малювали малюнки. Намагаються робити все для
того, щоб бути надійним тилом для тих, хто на передовій.
Друге, з чим зіткнулися – це біженці. Перші біженці були ті, хто мав
родичів у громаді. В основному були з маленькими дітьми і добиралися самі.
На третій день війни сказали, що евакуюють багато людей з Києва. Можливо
будуть і в нас. Точно ніхто нічого не знав. У сільській школі с. Підлуби почали
готувати приміщення. Потрібно було зібрати велику кількість матраців, ковдр,
подушок. Бібліотекар та працівники культури проїхали по селу - зробили
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оголошення, а потім допомагали з доставкою. Люди несли все: постіль, дитячий
одяг, іграшки, продукти. Тоді в нашу громаду людей не привезли, але зібране
пригодилося пізніше, коли з містечок і сіл під Києвом, де точилися бої, почали
масово прибувати люди.
Ємільчинською селищною радою було вирішено та і дозволяло
приміщення, що штаб по наданню гуманітарної допомоги ВПО буде
знаходитися

в Центральному будинку культури, і всі ці обов’язки будуть

покладені на працівників відділу культури та туризму. І вже з 20-х чисел
березня і по цей день постійно ми працюємо з людьми, які виїхали з територій,
де йшли або ідуть бойові дії. Одні від’їжджають назад до своїх домівок, інші
приїздять. Спочатку це були

люди з

Києва, Бучі, Гостомеля,

Чернігова,

Овруча, Малина, Лугин, Народичів. Потім почали їхати люди з Маріуполя,
Ізюма, Лисичанська, Краматорська, Харкова, Херсона, Донецька. На початку,
коли організували штаб, працівники розвантажували за день по 4-5 машин
гуманітарної допомоги, і все це потрібно було розібрати , розкласти по віковим
категоріям і до цього масово йшли люди. Бували дні, коли в день приходило 50
-70 людей. І коли говориш з цими людьми, розумієш, що кожна розповідь це історія людини. І якщо все скласти - вийде книга жахів, книга жалю, книга
болю людей, які все це пережили. Одні хотіли поговорити, інші замкнулись в
собі і тільки просять дати їм ковдри, подушки, постіль, рушники, одяг, тому,
що в них нічого немає. Гуманітарної допомоги, яка надходила, було мало. І
тоді звернулися до населення громади допомогти людям-переселенцям речами.
Люди несли все: одяг, взуття, ковдри, постіль, посуд, іграшки, дитячі книги.
Коли мами зайняті відбором одягу, для дітей ВПО на пункті гуманітарної
допомоги було створено ігровий куточок, де діти могли б погратися іграшками,
переглянути дитячі журнали, розфарбувати розмальовки.
Всі сільські бібліотеки з 9 березня

почали працювати обмежено, але

люди, стомлені війною, іноді хочуть поринути в іншу реальність. Зі спогадів
бібліотекаря с. Підлуби Суй Ірини: «Здивувало (а може й ні) почали читати
менше, але перестали читати про війну. Можливо вистачає інтернету. Біженців
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– читачів небагато,

але ті, що читають, приходять регулярно, читають в

основному класику.»
З

початком

російської

агресії

проти

України

працівники

Ємільчинської центральної бібліотеки, крім роботи в гуманітарному штабі,
почали відновлювати свою роботу. Ще на початку квітня, коли мами з дітьми,
приходили в штаб по речі, ми запропонували їм прийти до дитячої бібліотеки
переглянути лялькову виставу. (Там у нас діє
клуб за інтересами «Книга і лялька»). На
першу виставу прийшло 12 діток з мамами.
Ми запитали: «Вам це цікаво?»

Нам

відповіли: «Так. Ми ще до вас прийдемо». На
другу виставу вже прийшло 25 діток. Потім,
коли к групу у Facebook

викидаємо

запрошення з програмою на наступний захід,
до нас стали приходити мами з дітками з
селища. І були дні, коли зал не вміщував всіх присутніх, діти сиділи просто на
застелених

спеціальних килимках. І ось кожного четверга у відділі

обслуговування дітей проводиться показ лялькових вистав
(10 лялькових вистав: «На чуже не зазіхай», «Лисичка кума» за однойменною
казкою І. Франка, «Їжак і ведмідь», «Небезпечний Інтернет», «Казка про ковід»,
«Пригоди Бімбомчика», «Пушок і Угольок» за книгою Лілії Лагутової та
«Просто так» за однойменною казкою десятирічної

Ярини Лінник, «Нові

пригоди Колобка», «Що вовчисько наробив»). Залучаємо дітей ВПО до читання
в бібліотеці.
Юні користувачі бібліотеки та діти ВПО брали участь у челенджах «Я
вірю в свою Україну» та «Все починається з мами».
На День захисту дітей організовувалися
розважальні заходи на вулиці, а саме: книжкова
виставка «Дитинство – країна мрій та книжкових
розваг», ігровий майданчик «Граюсь, розважаюсь»,
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на

якому

діти

гралися

іграшками,

складали

пазли,

розфарбовували

розмальовки, переглядали дитячі книги. У відділу обслуговування дітей на
даний час організована виставка малюнків талановитої дівчинки, учениці 6
класу Ємільчинської гімназії Зоряни Ждан «Окрилена натхненням».
Також у відділі обслуговування дітей для найменших відвідувачів створений
ігровий куточок «Відпочивай, грай і книжки читай».
Для дітей проводяться розважальні ігри та вікторини: «Я люблю свою
Україну», «Вивчай Україну разом з нами», «Казка в гості завітала».
У відділі обслуговування дорослих читачів на абонементі оформлено виставку
–панораму "Читаємо українське", де зібрана нова література, яка надійшла до
бібліотеки. В зв’язку з воєнним станом заборонено велике зібрання людей,
тому

ми намагаємось до

визначних дат презентувати відео, яке

демонструється у групі «Відділу культури та туризму» Ємільчинської селищної
ради у Facebook. До
презентація

Дня

пам'яті

Чорнобильської катастрофи

"Чорнобиль…Катастрофа…Пам'ять",

а

до

Дня

відео

Європи

-

"Книжкові мандрівки Європою." До Дня пам’яті жертв політичних репресій
презентовано перегляд літератури "Герої не вмирають".
Коли плели маскувальні сітки, познайомились з
молодим хлопчиною, студентом, жителем смт
Ємільчине Олегом Дмитренком. Він розповів,
що любить фотографувати природу рідного
краю. Ми запропонували зробити виставку його
фоторобіт.

І ось в бібліотеці красуються

фотосвітлини "Я – Ємільчине! Ємільчине – це
Україна! ".

Також в бібліотеці представлена

виставка малюнків нашої

землячки, студентки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Надії Ярошук "Чарівний світ мистецтв".
До

Дня

вишиванки

бібліотека

презентувала

"Нитками вишита краса», майстра народної творчості

виставку

вишивок

Зінаїди Саган, та

створила відео презентацію "У моєму серці вишивана Україна". В читальній
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залі бібліотеки до Дня матері було представлено книжкову виставку- присвяту
"Воістино небесна і земна".
У травні місяці була підготовлена та
презентація

поетичної

збірки

проведена

"Оберемок

сонця

принесу у хату…".
Автор цієї
наша

збірки
землячка,

поетеса-аматорка,
жителька

села Великий Яблунець Таїсія

Сосновська. В місцеву газету "Народна трибуна" надсилається

інформація

про нову літературу з анотаціями до кожної книги. Бібліотеки громади в квітні
місяці брали участь в щорічній акції з благоустрою:"За чисте довкілля".
Підлубівська сільська бібліотека (Бібліотекар Суй І.П.) за підтримки сільського
БК, закладу дошкільної освіти для малечі

організувала свято до Дня захисту

дітей. В бібліотеці діткам продемонстрували лялькову виставу «Небезпечна
знахідка», біля бібліотеки на асфальті діти разом з батьками малювали малюнки
на тему «Я люблю Україну». Далі свято перейшло в парк, де були проведені
майстер класи з виготовлення ляльки мотанки та паперових птахів, майстер
клас з малювання повітряною кулькою ірисів. Особливе захоплення у діток
викликав сеанс фейс-арту - малювання на обличчі. Кулішівська сільська
бібліотека (Бібліотекар Максимчук А.П.) в травні провели фото-челендж в
бібліотеці «Вишиванка -це генетичний код України»
Бібліотеки сіл: Березники, Рудня Іванівська, Степанівка спільно зі
школою брали участь у благодійній ярмарці «Діти Ємільчинщини – воїнам
ЗСУ». Метою ярмарку був збір коштів для лікування та реабілітації поранених
воїнів.
Наразі збираємо та формуємо збірку

поезії поетеси – аматорки з

Великоцвілянського старостинського округу Ємільчинської громади Надії
Циби.

Багато віршів вона написала під впливом подій, які відбуваються

сьогодні в Україні. Один із них написаний 21 червня 2022 року:
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Сипнув дощем червневий ранок,
Ще й разбудив зненацька грім,
Умився росяний світанок,
Він нам життя бажає всім.
Нехай обходять дім тривоги,
А радість поспішить до нас.
Одна молитва в нас до Бога –
Про перемогу повсякчас.
Десь відступили у куточок
Одвічні мрії про земне.
Оберігай синів і дочок,
В боях хай куля омине.
Якого ще лихого треба
Тим зайдам у моїм краю?
Щодня благаємо до неба,
Вже стільки ангелів в раю…
Сльозами вмив лице і ниви,
Так день новий почався знов.
Хай проминають горя зливи,
Щоб мир війну переборов….
*** *** ***

Двері бібліотек Коростенської МТГ відкриті під час війни
Ранок. Війна. Оголошення. Сльози.
Лялька. Коти. Літачища. Загроза.
Страх. Біготня. Документи. Валіза.
Сховище. Смерть. Невстигання. Залізо.
Танки. Патрони. Істерика. Горе.
Лють. Ціпеніння. Мороз. Коридори.
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Спрага. Сирена. Пожежа. Руїна…
О. Геращенко
Це уривок вірша із 100 слів про війну місцевої поетеси Оксани
Геращенко, які ввібрали в себе ті емоції, відчуття, внутрішній стан кожного з
нас внаслідок повномасштабного вторгнення з боку російської
федерації. Це та реальність, з якою нам довелося стикнутися,
реальність, яка вбивала, калічила і робила нас сильнішими.
Бібліотекарі ПБ Коростенської МТГ вже з перших днів
активно включилися у волонтерську роботу, пропонуючи
допомогу на шляху до прискорення перемоги.
Так як у приміщеннях, де знаходяться бібліотеки, не
передбачені сховища, бібліотекарі долучалися до волонтерської
діяльності у тих місцях, де почувалися безпечніше. Фахівці
допомагали

сортувати

гуманітарну

допомогу (одяг, постіль,

продукти

харчування), яку надавали небайдужі коростенці, 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.
Про тих, хто допомагає в
тилу, журналісти місцевого
телебачення
«КоростеньТБ»
сюжет.

Телеканал
підготували

Учасниками інтерв'ю

стали і бібліотекарі.
https://www.facebook.com/watch/?v=1301204950391389
Однією із найважливіших потреб наших захисників є маскувальні сітки та
«кікімори». Бібліотекарі у волонтерському центрі церкви «Благодаті», храмі
апостолів Петра і Павла м. Коростеня та у будинку культури с. Михайлівка
долучилися до цієї роботи.
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Під час обстрілу однієї із військових частин виникла потреба у крові для
поранених бійців - бібліотекар здавала кров з чоловіком.
У цей скрутний час активно допомагають співвітчизникам громадські
організації.
Бібліотекар бібліотеки-філії №1для дітей ім. Лесі Українки з перших днів
війни стала волонтером організації «Промінь любові»: на кухні щодня
готувалися гарячі обіди для бійців тероборони, літніх одиноких людей з
обмеженими можливостями. Крім цього, роздавали ходулі та візки для літніх
людей з обмеженими можливостями, продуктові набори для ВПО, засоби
гігієни для потребуючих та ін.
На місцевому телебаченні було
показано

сюжет

волонтерську

про

діяльність

організації
https://www.facebook.com/profile.php?id=10008162816386
Допомагали бібліотекарі на кухні, де харчувалися бійці тероборони, в’язали
шкарпетки…
Сьогодні українці ведуть активну роботу по фінансовій підтримці ЗСУ,

бійців тероборони, організовуючи різні акції. Бібліотекарі центральної
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бібліотеки у співпраціі з друзями бібліотеки - гуртом «SaMi» - Олександром
Вербилом та Михайлом Вовчком, викладачами школи мистецтв ім. А.
Білошицького, провели благодійний концерт «З вірою у ПЕРЕМОГУ!»
https://www.facebook.com/korostencentrillibrarey/videos/1129755540938639
Українськими піснями хлопці та наш бібліотекар Юлія Бондарчук емоційно
підтримали учасників акції; зібрані кошти – 3275 грн. були перераховані на
потреби 95-ї окремої аеромобільної бригади 3-го аеромобільного батальйону 2-ї
аеромобільної роти, де служить чоловік нашої колеги.
З початком літа серед бібліотекарів ПБ Коростенської МТГ було
оголошено акцію «Дбаємо про здоров’я наших захисників». Наразі триває
процес збору рослин. Корисний напій підбадьорить фізичний стан наших
захисників.
Історично склалося так, що віра завжди
допомагала
підтримувати
визвольної
незалежність.

багатьом
бойовий
боротьби

українцям
дух

за

під

час

свободу

Мільйони

та

українців

звертаються сьогодні до Бога, щосили бажаючи захистити країну, її відважних
воїнів та мирних жителів від жорстоких агресорів. Народний аматорський
колектив «Театр на Territory Древлян», учасницею якого є методист ПБ
Коростенської МТГ, організував спільну молитву із захисниками «Боже,
бережи

Україну,

моє

місто

-

мій

рідний

дім!».

https://www.facebook.com/katerina.sklarevska/videos/5261504293871858.
Кожного дня ми наближаємось до нашої Перемоги. Свій посильний вклад
на інформаційно-культурному фронті вносять і бібліотеки ПБ Коростенської
МТГ. Чим себе зайняти у такий морально і фізично важкий час? Читати! Книга
– це засіб відволіктися, це дієва пігулка від стресу. «Добрий день! Ми з
України! Ми в Україні! Ми з Україною!» - ось такими словами ми
започаткували рубрику #Бібліотечна_оборона. Щотижня ми знайомимо із
книгами, які заслуговують на читацьку увагу. За цей час утримати оборону на
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культурному фронті нам допомогли книги: «Крадійка книжок» М. Зузака,
«Голос Березолівця та його Відлуння» В. Савченка, «Чорнобиль: я бачив»
В. Шовкошитного, «Мамина молитва» В. Скуратівського, «Вірші з війни» Б.
Гуменюка, «Фаріде» І. Роздобудько, «Життя після 16.30» О. Терещенка,
«Повернутися з війни» Н. Нагорної, «Понаїхали» А. Чапая,«Чужі скарби» І.
Власенко, «Солодка Даруся» М. Матіос, «Хресна проща» Р. Іваничука.
Бібліотекарі бібліотеки-філії №2 створили рубрику #UAісторія_на_щодень,
у

якій

згадати,

користувачам
а

можливо

пропонують

і

відкрити

себе досі невідомі історичні

факти,

імена, пов'язані з нашою

державою

познайомитися з корисною

для
події,
та

тематичною

літературою. За цей період бібліотекарі звернули увагу користувачів на
наступні видання історичного характеру: Ю. Сороки «100 важливих подій
історії України»,Ф. Левітаса «Друга світова війна: український вимір», «Князі
України», «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ - ХХІ ст.», О.
Криштопи і О. Каліновської

«Про мертвих, живих і ненароджених. Герої

(не)війни», «Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів»,
«Повернення в Царгород».
Щороку у травневі дні ми згадуємо події Другої світової війни та участь
України у ній, яка чорним крилом накрила наші міста і села… Сьогодні ми
живемо на вулкані, у жерлі історії, яка викидає нас далеко за межі життя…
Українську небесну блакить розривають ракетні удари та сирени… наші серця
завмирають в очікуванні відбою…
До Дня пам’яті та примирення фахівці центральної бібліотеки підготували
відеохвилину

патріотичних

думок

«Доба

нескорених:

поступ

https://www.facebook.com/korostencentrillibrarey/videos/1063592111230919
Бібліотекар бібліотеки-філії
№8 провела з читачами урок
патріотизму

«Пам`ять

заради
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нації»

майбутнього». Дивилися відеофільм про Другу світову війну, ділилися думками
про

сьогоднішні події; свої побажання перемоги втілили в малюнках. Усі

дитячі роботи передані бійцям 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.
Символом Дня пам’яті і
примирення

є

червоний

мак. Ця квітка - пам'ятний
знак жертв усіх військових
і громадських конфліктів, а
також
кривавого
пострілу. Напередодні пам’ятної дати
Михайлівка провела майстер-клас.

відображення
сліду

від

бібліотекар бібліотеки-філії с.

Бібліотека тимчасово перетворилася на

BIBLIO-ART майстерню по виготовленню квітів. Діти за допомогою
кольорового паперу, ножиць та клею створили свої символи «Маки пам'яті».
Пам’ять про ті події завжди будуть жити в наших
серцях. У бібліотеці-філії №6 експонувався перегляд вшанування «В книжковій пам’яті миттєвості війни…».
Письменники

своїми

творами

нагадують

нинішнім

поколінням про страшні роки війни 77-річної давності,
крізь які з честю пройшли ветерани. Доповнювала
перегляд фотосушка «Пам’ять серця – пам’ять сивини», матеріали якої
розкривають історичну правду про трагічні дні війни, показують образи
учасників тих подій.
До Дня скорботи та вшанування жертв війни бібліотекар
бібліотеки – філії №5 створила відеоспогад «Ті дні у пам’яті
навік», у якому читачка бібліотеки Валентина Шевчук
поділилася спогадами про своє дитинство у роки війни та
розповіла про сьогодення.

https://www.facebook.com/107046937439817/videos/598204338392649
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Нехай якнайшвидше прийде ранок, коли ми прокинемося від співу пташок та
лагідних променів сонця!
До Дня Матері бібліотекарі центральної бібліотеки підготували ліричну відео
елегію

на

вірш

Ліни

Костенко

«Мати»

https://www.facebook.com/korostencentrillibrarey/videos/4911085909003529, а
бібліотекар бібліотеки-філії №7 разом із юними читачами вшанували матір
годиною - присвятою «Таке святе і рідне слово - Мати», про проведення якої
можна дізнатися на блозі БібліоШЕЛЕСТ Мати – Берегиня роду і життя.
Напередодні

Дня

бібліотеці-філії
творча

майстерня

№2

батька

у

пройшла

«Фантазійний

всесвіт паперового рукоділля» в
рамках бібліотечної арт – студії
«Творчими долонями». Учасникам
творчого

заходу

запропонували

долучитися до акції «Паперове серденько для татусів, що захищають нашу
Батьківщину». Батько уособлює в собі гордість, рішучість, героїзм та є мужнім
захисником сім’ї і держави, патріотом своєї країни. Кожен тато, що стоїть
зараз на передовій, є Супер-героєм і всі діти повинні це розуміти. Кожен з
присутніх написав своє побажання для батька-воїна, але головний посил усіх
побажань – це те, що діти вірять в перемогу наших захисників і дуже чекають
на них вдома.
Серед дат, які укріплюють націю, виражають
дух народу, символізують його славне минуле,
сьогодення й майбутнє варто відзначити День
Конституції України – свято волі, миру і доброї
злагоди

всіх

громадян

справедливості, якому

на

основі

закону

і

передували роки нашого воскресіння, єднання,

осмислення своєї долі й історії. Прийняття Конституції України є важливою
віхою в історичному розвитку нашої держави - Основний закон утвердив
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багатовікове прагнення українського народу до незалежності. До свята
бібліотекарі

центральної

бібліотеки

підготували

історичний

віраж

«Поколіннями вимріяна Конституція», який провели у прямому етері
https://www.facebook.com/korostencentrillibrarey/videos/1149231332325959
Унікальним

історичним

документом,

цінною пам'яткою правової культури України,
документом, рівного якому за демократизмом
не було на той час ніде у світі є Конституція
Пилипа

Орлика.

народження

До

автора

350-річчя
першої

від

дня

Конституції

України бібліотекарі бібліотеки – філії №3 запропонували своїм користувачам
історичний відеопогляд «Український державотворець з глибини століть»
https://www.facebook.com/100017860682440/videos/551738779830906
Допомагали бібліотеки утамувати спрагу знань
щодо історії рідного краю. До Дня міста бібліотекарі
бібліотеки-філії №4 разом із своїми користувачами
здійснили подорож сторінками історії нашого міста.
Величні

і

трагічні події,

що

відбувались на

древлянській землі, древні пам'ятки, що не загубились
у плині століть, сучасне сьогодення - саме про це говорили учасники під час
бібліолото «Чи знаєш ти своє місто». Під час жвавої розмови стали у нагоді і
цікаві книги про наше рідне місто, представлені на виставці «Люби і знай свій
рідний край», з якими бібліотекарі ознайомили своїх користувачів.
Серед читачів ПБ Коростенської МТГ був проведений
конкурс

читців–декламаторів.

У

всіх

учасників

наскрізною лінією пройшла тема війни, особисті
переживання за Україну і всеохоплююча віра у
Перемогу.

Читачка

бібліотеки-філії

№4

Дар’я

Бондарчук поділилася своїми емоційними думками на сьогоднішні події - вірш
«Ми запам’ятаємо цю зиму» конкурсантка написала в перші дні війни, за який
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посіла

І

місце:

https://www.facebook.com/100030339862145/videos/1428819210927106
1 червня відзначають Міжнародний День захисту дітей. У сьогоднішніх
реаліях цей день має особливе значення, бо діти гинуть від рук російських
окупантів, а жорстока реальність довкола залишає у маленьких хлопчиків та
дівчаток глибокі травми на все життя. Багато з них
втратили одного чи й двох батьків, вимушені були
залишити свої домівки та виїхати за кордон,
продовжують жити там, де щодня гримлять ворожі
обстріли. У цей непростий час варто підтримувати
дітей, рідних та близьких.
Бібліотека- філія №8 стала майданчиком для відновлення психологічного
стану дітей – переселенців із Вишгорода. Бібліотекар запропонувала дітям
книги як пігулки від стресу та організувала затишне читання.
«Усіх дітей України об’єднує одна мрія – щоб закінчилася війна» - до
такого незаперечного висновку дійшли бібліотекарі бібліотеки-філії №3,
проводячи заходи передодні Дня захисту дітей. «Королівство дитячих мрій» під такою назвою були об’єднані творчі та дозвіллеві заходи, спрямовані на
створення атмосфери добра, радості у мудрому бібліотечному світі. Читачі
малювали свої мрії на папері та на асфальті, розповідали та записували їх і
кожен проговорив головну свою мрію – щоб закінчилася війна. Учасники
створили фортецю, яку заселили своїми мріями, бажаннями та прагненнями,
героями своїх фантазій…
Щоб розрядити психологічний стан дітвори та
емоції,

бібліотекарі

бібліотеки-філії
спільно

№4
з

організацією «Спорт
для

всіх»

провели

wellness-тренінг

«
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подарувати позитивні

Нам пігулки і мікстуру заміняє фізкультура». Психологічною розрядкою були
малюнки, де діти змогли на папері висловити свої мрії та сподівання на краще.
Промоції
бібліотечні

читання

сприяли

активності:

наступні

віртуальний

літературний калейдоскоп «Українські книги
– ювіляри 2022 року», буктрейлер на книгу
«Маруся»

Г.

Квітки-Основ’яненка,

цьогоріч виповнюється
написання,

віртуальний

літературний

вояж

якій

190 років з часу

«Галицький

лицар

Юрій

Винничук», відео-присвята «Любіть Україну, любіть своє рідне» (до 165-річчя
від дня народження А. Чайковського) та ін.
Читання разом із дітьми – дуже важлива й
корисна справа не лише для дітей, але й для дорослих.
Для родинного
бібліотеки-філії

читання
№6

бібліотекар
запропонувала

інформ-коктейль «Читаємо дітям! Читаємо
з дітьми!».
Пригадати та перечитати шедеври світової та української
літератури, які цього року святкують ювілей, запросила книжкова
виставка- календар «Ювілейний КНИГОГРАД – 2022» з розділами: «Українські
письменники - ювіляри», «Зарубіжні письменники - ювіляри», «Книги ювіляри».
Роль бібліотек у збереженні національної пам’яті та національної
ідентичності, а також у протидії інформаційним загрозам є надзвичайно
вагомою. Сприяють цьому і бібліотечно-бібліографічні продукти, які мають
велике значення, спонукають громаду зазирнути у своє минуле, а отже, краще
розуміти місце України в ньому.
Історія України мала багато трагічних періодів, коли
свобода і сам факт існування українського народу
опинялися під загрозою. Але впродовж усього періоду
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існування України народ боровся за волю та незалежність.
Завжди в такі періоди славні сини та дочки України ставали на захист своєї
землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Бібліограф Коростенської МТГ
підготувала рекомендаційне видання «У всі віки за волю України ішли в
безсмертя дочки і сини». До Дня Героїв методист ПБ Коростенської МТГ
підготувала методичне видання «Ми не зганьбили славу наших предків,
нескорених Героїв дали небесам».
Війна внесла свої корективи в усі аспекти нашого життя. Але вона не
здатна зупинити життя країни, яка виборює свою свободу. Бібліотекарі за
допомогою

книги

продовжують

тримати

оборону

на

інформаційно-

культурному фронті і часткою своєї праці наближають день ПЕРЕМОГИ.
Єднаймося у думках та діях!
Все буде Україна!
Слава Україні!
Героям слава!
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