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Видання присвячене Всеукраїнському дню бібліотек і містить професійні
відомості про фахівців публічних бібліотек: методистів, сільських працівників
та директора ЦБС.
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Щорічно 30 вересня ми відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек із
бажанням найширше відкрити двері для усієї громади, сподіваємося почути
позитивні відгуки про нашу роботу та нас, бібліотекарів. Бо насамперед, це
свято нашої спільноти!
Попри усі труднощі маємо багато прикладів, що свідчать про рух вперед,
щоденну віддану працю та високу професійність. Своє життя з Бібліотекою
пов’язало 1162 спеціалісти області, з них – 609 працюють у сільських,
селищних книгозбірнях. У більшості з нас є постійні прагнення до новацій,
досконалості, бажання мати нові книжки у своїх фондах, нові технології для
користувачів. Чимало бібліотечних фахівців, які віддали своїм бібліотекам уже
багато років і нині, до речі, відзначають ювілейні дати. А ще – передають
значний досвід професійної діяльності, відповідальність і любов до нашої
справи наступним поколінням бібліотекарів. Саме такої посиленої уваги і
щирої подяки заслуговують методичні працівники Любарської ЦРБ,
Брусилівської ЦБ ім. Г. М. Ткаченка та Коростенської районної бібліотеки ім.
М. Сингаївського. Творчо і натхненно працюють Людмила Григорівна Чириця,
Тамара Сергіївна Червонюк, Власенко Лідія Петрівна і вважають, що вагомим
та надзвичайно впливовим елементом методичної роботи є професійне, творче
спілкування з фахівцями бібліотек свого регіону.
Науково-методична служба ОУНБ неодноразово висвітлювала на
сторінках своїх публікацій досвід діяльності Коростенської міської ЦБС.
Неординарний портрет її керівника – директора Галини Іванівни Боцман, яка
буде зустрічати свою ювілейну зиму. А ще – ювілейний, 100-літній рік
Центральній міській бібліотеці ім. М. Островського. У розквіті творчих сил та
можливостей, збагачених життєвим досвідом, ювілейну дату зустріла Наталія
Володимирівна Косатенко, директор Радомишльської ЦРБ.
Напередодні свята хотілося б сказати добрі, щирі слова про колег
Обласної бібліотеки науково-методичного центру ПБ області. Адже у цьому,
2019 році, чимало з них зустрічають свої трудові, ювілейні зими, весни, літа та
осені. Тож вшановуємо Г. А. Макаренко, Левченко Т. П., Г. М. Єрмакову,
Рязанову Г. В., Т. А. Пивоварову, Перцеву І. П., та О. В. Костюченко
(завідувачка НМВ).
Усім бажаємо з оптимізмом дивитися у завтрашній день. Миру, щастя та
добробуту!
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«Щаслива доля – працювати за покликанням»
…Бібліотека – як бальзам,
Життя своє вона їй присвятила
Бібліотека, як рідний дім…

Мальовниче село Дивин, що на Брусилівщині… Саме тут народилася
Тамара Сергіївна Червонюк і пов’язала свою долю з цим краєм. Майже одразу
визначилася й з фахом: з січня 1987 р. почала працювати у бібліотеці-філії с.
Дивин, у 1992 році отримала диплом ЖУК.
Після заміжжя переїхала до Брусилова; нетривалий час попрацювавши у
філії с. Містечко, перейшла на роботу до ЦРБ (2000 рік). Спочатку на посаді
бібліотекаря читального залу, згодом (у 2001 році ) – бібліографа Центральної
бібліотеки. Тут і виявила Тамара Сергіївна свої професійні здібності, здатність
до аналітичного мислення, інноваційний підхід до роботи, вміння працювати з
людьми та бажання вдосконалюватися
А у квітні 2010 р. пані
Тамара змінила на посаді
досвідченого
методиста
Валентину
Миколаївну
Волошенко. І ось вже майже
десять років вона – організатор і
координатор бібліотечної роботи
у своєму регіоні. До неї постійно
звертаються
колеги
за
підтримкою та методичними
порадами. Працюючи на цій
посаді, Тамара Сергіївна часто виїздить до бібліотек-філій, надає сільським
фахівцям кваліфіковані поради, щодо підтримки, посилення їх професійності.
Творчо підходить до аналізу діяльності кожної окремої книгозбірні. Практично
вивчає умови, в яких функціонують бібліотеки району та спільно з директором
ЦБ, досвідченими спеціалістами, вишукують шляхи вирішення робочих
проблем тощо. Яскраві організаторські здібності, досвід бібліотечної роботи
допомогли нашій колезі здобути заслужену повагу та авторитет у колективі,
серед сільських бібліотекарів.
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Тамара Сергіївна – енергійна,
щира людина, завжди підтримає,
допоможе та дасть слушну
пораду. Варто відмітити, що
вона
постійно
дбає
про
самовдосконалення, підвищення
своєї професійної майстерності.
Використання
сучасних
технологій та професійна преса
допомагають
знаходити
інноваційні підходи, форми у
методичній роботі. Тому різні
заходи з підвищення фахового рівня працівників завжди приходять з
практичним застосуванням у роботі. Тамара Сергіївна систематично відвідує
фахові заходи обласних методичних центрів.
У житті Тамари Сергіївни, як і в усіх нас, складалося по-різному: молоді
роки, навчання, родина, втрати й народження, робота, на якій безліч
навантажень і доручень. А ще – це просто любляча й турботлива дружина,
матуся і бабуся. Вона – щира українка, берегиня свого роду, рідного краю.
Багаторічна плідна діяльність методиста Брусилівської центральної
бібліотеки ім. Г. М. Ткаченка неодноразово відзначалася на різних рівнях
влади, системи – подяками, грамотами, цінними.
Ми дякуємо Тамарі Сергіївні за творчу співпрацю і від душі щиро
бажаємо здоров’я міцного, ласки від Бога, від людей добра на многії і щасливії
літа!
За дорученням колективу - Л. А. Комарова,
директор Брусилівської ЦБ
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«Омріяна професія»
Бібліотекар, як дбайливий садівник,
Що прихиляється до гілки.
Перекладає мудрість книг у читачів
своїх голівки.
Робота сільського бібліотекаря є особливою і далеко не кожен зможе
присвятити їй своє життя. Тому для тих, хто обрав цей шлях, немає нічого
важливішого, ніж берегти книги, а це – і минуле і майбутнє.
Багато років тому свій життєвий вибір зробила Зінаїда Михайлівна
Сингаївська, бібліотекар Грозинської бібліотеки Коростенського району. І він
не був випадковим осяянням. Ще школяркою тяжіла до прекрасного, мріяла
пробуджувати потяг до нього і в інших, ненав’язливо формуючи естетичні
смаки однолітків. Свідомо почала торувати свою головну стежину ще в
юнацькому віці. Тож любов до книги та знання, отримані нею в
Житомирському училищі культури, яке закінчила в 1978 р. за спеціальністю
бібліотечна справа, були цілком достатньою передумовою, щоб стати успішним
бібліотекарем. З тих пір промайнуло вже понад 40 років і всі вони були
пов’язані з омріяною професією: спочатку була Шершнівська, потім –
Сингаївська книгозбірні нашого району, але найріднішою стала Грозинська
сільська бібліотека, яка вже ось 30 років є її улюбленим місцем роботи.
І це дійсно так. Зінаїда
Михайлівна є однією з
найкращих
бібліотечних
працівниць нашого району, а
Грозинська
сільська
книгозбірня
завдяки
їй
перетворилася
на
інформаційний дозвіллєвий
центр,
стала
справжнім
осередком культури своєї
громади, де відбуваються
майстер-класи,
творчі
зустрічі з цікавими людьми,
презентації творів місцевих
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поетів, організовуються виставки майстринь рукоділля та багато інших
різноманітних заходів. Радує тісна співпраця з директором місцевого Будинку
культури, разом з яким проводяться різноманітні яскраві заходи із залученням
активу читачів та сільських аматорів.
Оригінальна, з яскравою індивідуальністю та активною життєвою
позицією, Зінаїда Михайлівна своєю діяльністю доводить, що бібліотека, це не
тільки дім інформації, але і місце для спілкування та зустрічей.
Крокуючи завжди в ногу з часом, ця завзята жінка однією з перших серед
сільських працівників нашого району опанувала комп’ютерну грамотність і на «ти»
з соцмережами. В Грозинській книгозбірні, єдиній в районі, є 2 ноутбуки з доступом
до мережі Інтернет.
Зінаїда
Михайлівна
постійно підвищує свою
кваліфікацію і самотужки, і
з
допомогою
фахівців
районної ланки, так як
вважає, що її професійна
компетентність є запорукою
ефективного
функціонування бібліотеки.
Перебуваючи постійно в
русі і творчому пошуку,
завжди є час на улюблене
хобі: вишивка бісером
картин, вишивання рушників, вона захоплюється вирощуванням квітів та
кімнатних рослин, в красі яких завжди потопає бібліотека та власне
помешкання.
Зінаїда Михайлівна – вірний і надійний друг. Ця жінка не розучилася
радіти чужим успіхам, а в скрутну хвилину приходити на допомогу. Мудра і
досвідчена, завжди з посмішкою на обличчі, вона шанована серед колег по
роботі та односельців, адже від природи відповідальна, щира та гостинна.
Пані Зінаїда по життю крокує з оптимізмом і планами на майбутнє. Така
життєва позиція спонукає її завжди до нових звершень і досягнень. Хочеться,
щоб і надалі Зінаїді Михайлівні залюбки працювалось, виховуючи і
проводжаючи у світ не одне покоління своїх читачів.
Наталія Тетерук, директор
Коростенської районної бібліотеки ім. М. Сингаївського
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«Тут витає дух минувщини»
Є ж люди на землі, що крізь
щоденний труд уміють і любити, і
усміхатися, і мислить, і шукать…
М. Рильський
Сьогодні сільська бібліотека не
може
похвалитися
великим
різноманіттям послуг для своїх
користувачів. Але й багато що вона
може зробити! Все залежить від
особистості фахівця, його бажання
працювати творчо, змінити роботу
бібліотеки на краще; долучити до
цього процесу владу, спонсорів,
читачів та мешканців села.
Саме це підтверджує своєю роботою і бібліотекар Осницької сільської
бібліотеки Ковпака Тетяна Петрівна, що в Черняхівському районі. Село Осники
невеличке. Як говорить легенда, назву село отримало від густих осикових гаїв,
які росли навколо поселення. Воно розташоване між двох продовгуватих горбів
невідомого походження, які знаходяться за 2 км один від одного. Біля одного з
них протікає невеличка річка, яку тут називають Микою, вона часто пересихає
в спеку.
Любов до рідного краю, до землі, до людей, що її заселяють, є спільною
турботою про те, щоб він був багатшим, красивішим, більш колоритним.
Потрібно вивчати свою історію, знати природу, економіку, етнографію і
культуру. Тому краєзнавство є одним із пріоритетних напрямків роботи
Осницької бібліотеки. З 2015 року село увійшло у новостворену об‘єднану
Високівську територіальну громаду. Приміщення, в якому знаходиться
бібліотека, невеличке, займає дві кімнатки. 25 років своєї праці в сільській
бібліотеці Тетяна Петрівна займається пошуком цікавих фактів історії села,
його жителів, які і є носіями цієї історії. Вона саме з тих людей, для яких робота
бібліотекаря – це стан душі і потреба серця. Завдяки таким же закоханим у
історію свого краю односельцям, їй вдалося перетворити невеличку сільську
бібліотеку у скарбницю народного побуту, ремесел, предметів старовини.
Бібліотека стала справжнім міні-музеєм, в якому знайшлося місце для
старовинних прялок, ткацького верстата, скрині. Тут можна побачити та
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потримати в руках хомут, ярмо, рубель і качалку,діжу для замішування тіста,
ступу, праску, старовинний годинник та інше. А рушники ведуть свою історію
ще з 1850 року. Є в музеї і старовинний лляний одяг, домоткані доріжки,
настільники. Всього не перерахувати.
З любов’ю і пошаною відносяться
читачі бібліотеки до експонатів.
Люди старшого віку згадують свої
молоді роки і продовжують
приносити
до неї родинні
реліквії. А школярі, молодь з
цікавістю
дізнаються
про
призначення старовинних речей,
знайомляться
з символами
українського народу: калиною,
вербою, криницею, вишитими
рушниками, сорочкою, віночком,
дізнаються, в які ігри грались бабусі та дідусі, як працювали вони і відпочивали
на свята . Адже, звернення до духовної спадщини минулого набуває нового
дихання, коли молоде покоління долучається до традиційних народних свят,
обрядів, звичаїв, народних промислів і ремесел.
Враховуючи зростаюче зацікавлення подіями минулого, Тетяна Петрівна
працює творчо, відчуваючи гостру потребу та відповідальність за організацію,
вивчення та донесення знань до користувачів, аби повернулась до народу його
пам’ять, історія, культура, вміння та дух українства. Вона справжній патріот
своєї професії, вкладає в роботу часточку своєї душі, добро, щирість та знання.
І дійсно, міні-музей в сільській бібліотеці - це острівець духовності і культури
у рідному селі.Бібліотекар постійно приймає
відвідувачів з різних регіонів України,
включаючи столицю; вони виявляють не
прихований інтерес до експонатів, багатьом
з яких вже більше 100 років.
Тут
проводяться
також екскурсії, уроки
народознавства для школярів, громади села,
працівників бібліотек району та інших. І
кожен, хто заходить в кімнату, поринає у
світ давнього побуту наших предків,
усвідомлює, що він – українець, що в нього
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є свій рідний край. Бо в самих експонатах панує така енергетика і магнетизм,
що не тільки вражає, а й змушує всіх навколо насолоджуватися силою
мистецтва справжніх майстрів з народу.
Експонати також використовуються поза стінами бібліотеки. Це, зазвичай,
оформлення виставок на районних та обласних заходах.
Наразі бібліотекар перебуває постійно в пошуку: міні-музей поповнюється
новими експонатами , збираються сімейні реліквії. І так помаленьку робота
триває , адже музей – це живий організм, який постійно розвивається і
збагачується. Жителі села, розглядаючи бібліотеку, як головну хранительку
культурної і соціальної пам'яті місцевої громади, вважають, що без музею в
книгозбірні стало б життя убогішим, без музею вся історія німа. А завідувачка
бібліотеки Ковпака Тетяна Петрівна переконана, що село, яке має хоча б
маленький, але все ж таки музей, вважається багатим, адже воно має минуле,
яке не забулося.
То ж зичимо Вам здоров’я задля подальшої плідної праці та благополуччя
у Вашу, Тетяно Петрівно, домашню оселю і бібліотеку, де завжди привітно і
цікаво усім.
Методист Черняхівської ЦРБ
Н.С. Піліпейко.

«Майстер своєї справи
і просто чарівна жінка»
Хтось із мудрих зауважив – жінкою бути нелегко. Але
втричі складніше поєднувати в собі одвічно жіночі риси із
суто чоловічим заглибленням у справу і нестримним
прагненням самовдосконалення. Саме це притаманне
директору ЦБС м. Коростеня Боцман Галині Іванівні, яка 6
грудня відзначатиме свій ювілей.
Галина Іванівна – майстер своєї справи і просто
чарівна жінка. Вона не уявляє свого життя без книг. Ще з
дитинства прищеплена батьками любов до книжкової
мудрості залишилася у неї назавжди. Саме книги, вважає
пані Галина, розвивають уяву, фантазію, розширюють
кругозір, впливають на формування характеру та на
життєву позицію…
А народилася ювілярка в мальовничому районному
центрі Тернопільської області – Козова, який розмістився
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на хвилястій рівнині Волино-Подільської височини. Після закінчення школи
навчалася у КДІК ім. О. Корнійчука, який успішно закінчила в 1991 році,
отримавши спеціальність бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.
Приїхавши у древнє і чудове місто Коростень, працювала бібліотекарем
бібліотеки-філіалу №4 ЦБС. Отримавши неоціненний досвід такої
багатогранної бібліотечної роботи, згодом зайняла посаду завідувачки
бібліотеки-філіалу №3 для дітей.
Професіоналізм, організаторські здібності, вміння об'єднувати колектив
для
виконання
поставлених
завдань,
цілеспрямованість пані
Галини не лишилися
непоміченими з боку
керівництва
міського
відділу культури і з осені
1997
року
обійняла
посаду директора міської
ЦБС, на якій працює до
сьогодні.
Керувати колективом – робота настільки цікава, наскільки й складна. Він
для Галини Іванівни – не абстрактне поняття, за ним вона бачить кожного
працівника з здібностями та життєвими обставинами, потребами. До всіх
директор системи вміє знайти підхід, щоб сповна використати фахові здібності
кожного задля спільної справи. Вона цінує в людях професіоналізм,
ініціативність, креативність, толерантність, доброзичливість та відданість
нашій справі.
Під керівництвом директора, спільно з усіма працівниками, бібліотеки
міста стали сучасними центрами знань, інформації та культури, які
запроваджують інновації у бібліотечні процеси, розвивають видавничу
діяльність, створюють позитивний імідж бібліотечних установ. Ця бібліотечна
система – одна з кращих у нашій області.
Кажуть, що людину цінують за її справи. На рахунку у Галини Іванівни
безліч добрих справ, це і:
- здійснення та технічне осучаснення 9 бібліотек міста і в такий спосіб
створення системи послуг нового рівня для забезпечення інформаційних потреб
громадян;
- виховання нового покоління бібліотечних працівників через організацію
безперервної освіти на міському та обласному рівнях;
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- вивчення прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвід, активна участь у
проектній діяльності, що позитивно позначається на розвитку бібліотечної
галузі в місті та сприяння об’єднанню бібліотек з місцевими громадськими
організаціями.
Мудрість і управлінський талант принесли директорові заслужену повагу і
визнання бібліотечною спільнотою. Її багаторічна сумлінна праця неодноразово
відзначалася почесними грамотами: Житомирської обласної ради, управління
культури і туризму Житомирської обласної ради, відділу культури і туризму
виконкому Коростенської міської ради. У 2010 році за рейтингом «Гордість
міста» визнана кращим працівником культури міста.
Пані Галина постійно підвищує свій
освітній та фаховий рівень. Яскрава
особистість,
цілеспрямована
і
наполеглива, розумна і вольова,
талановитий
керівник
Галина
Іванівна Боцман була і є справжнім
лідером для колективу нашої
бібліотечної системи. Висловлюємо
слова щирої вдячності за Вашу
ініціативність та підтримку у
реалізації наших проектів і планів.
Колектив
централізованої
бібліотечної системи щиро вітає Вас, Галино Іванівно,чарівну жінку, світлу
людину, успішного керівника з ювілейним роком.
Зичимо, аби поруч з Вами завжди йшли віра, надія, оптимізм і впевненість,
а привітна доля оберігала Вас від негараздів, додавала енергії, сил та
натхнення! Нехай Ваше життя буде осяяне любов’ю, увагою, щирістю рідних,
підтримкою друзів та колег!
І додаємо наше
віршоване привітання:
Коли на світ з’являється
людина,Прихід її освітлює Зоря.
Благовістились Ви, коли
зима настала
І сніг засипав місто
Козова.
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Зростали Ви в сім’ї дружній і поважній,
Де кожен день разом і мама й тато,
Та Щиро дякували долі за донечку Галину.
Шкільні роки швиденько пропливали,
Чимало друзів стрілося тоді,
Були Ви активісткою у школі,
Займались спортом, танцювали залюбки.
А далі, дякуючи долі,
Бібліотечну справу Ви обрали,
Як підготовку фахову собі,
Ви маєте любов до книги й шану,
Є успіхи в цій галузі значні.
Приїхавши до древнього містечка,
Свій бібліотечний шлях розпочали.
А згодом директорську вершину підкорили Ви,
І до сьогодні керуєте так справно,
Й мудрості й досягнень лиш додав Ваш вік,
Шанований й активний із Вас став керівник!
Про здобутки чути на велику відстань,
Нагороду вже маєте – «Гордість міста».
Отож, чарівна пані, на ім’я Галина,
У Вас чудовий буде ювілей,
Щоб повнилися радістю роки
На все життя бажаємо ми щиро,
Здоров'я, миру зичим на віки!
З повагою, колектив Коростенської ЦБС
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