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У 2016 році переважна більшість бібліотек області представила свою 

друковану продукцію у науково-методичний відділ ЖОУНБ ім. О. Ольжича у 

традиційному форматі та в електронному вигляді. Загалом до методичного 

центру надійшло більше 130 матеріалів, переважна більшість з них – в 

електронному форматі. У цьому випуску подаємо деякі практичні розробки, 

виокремивши їх за тематичною актуальністю, професійністю, творчим 

підходом. На нашу думку, їх можна пропонувати бібліотекам області як 

зразок практичної діяльності. Окремі матеріали також будуть опубліковані у 

повнотекстовому варіанті на сайті ЖОУНБ ім. О. Ольжича в розділі «Ділове 

дос’є» http://lib.zt.ua/ua/dossier або тематично узагальнені у виданнях 

науково-методичного відділу. 

Першочергово відзначаємо видання Бердичівської, Брусилівської, 

Житомирської, Ємільчинської, Коростенської, Лугинської, Малинської, 

Новоград-Волинської, Попільнянської, Черняхівської районних бібліотек, 

Бердичівської, Житомирської та Коростенської міських ЦБС. 

Відзначаємо започатковані у попередні роки періодичні видання 

центральних книгозбірень районів – газету Ємільчінської ЦРБ «Бібліотечний 

простір» та газету Черняхівської ЦРБ «Бібліохвиля». Ємільчинська ЦРБ 

вміщують публікації про заходи, проведені книгозбірнями району, 

інформують про знаменні дати місяця та анонсують бібліотечні акції та події, 

висвітлюють участь працівників в міжрайонних та обласних заходах, а також 

вітають бібліотекарів району з днем народження. 

  
Бібліотечний простір : [щомісячна інформаційно-бібліотечна газета] / 

Ємільчинська центральна районна бібліотека. – Ємільчине, 2016. – Вип.8. 

 

 

http://lib.zt.ua/ua/dossier
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Черняхівська ЦРБ на шпальтах газети «Бібліохвиля» знайомить з 

діяльністю бібліотек району, анонсує заплановані заходи та акції, публікує 

пізнавальні матеріали до свят та пам’ятних дат. 

 

 

        

Практичною допомогою стало методичне орієнтування для роботи 

бібліотек на 2017 рік «Плануємо… Пропонуємо» Коростишівської ЦРБ, 

тематичні методичні листи Андрушівської РБ, методичні рекомендації 

Бердичівської, Ємільчинської, Лугинської, Малинської, Попільнянської, 

Олевської, Черняхівської районних бібліотек, Романівського районного 

методичного центру. 

Ґрунтовно до створення бібліографічних видань підійшли працівники 

Коростенської, Черняхівської районних бібліотек, Житомирської міської ЦБС. 

Бібліограф Коростенської РБ ім. М. Сингаївського до 80 - річчя видатного 

земляка, чиє ім’я носить бібліотека, підготувала біобібліографічний нарис «За 

Бібліохвиля: газета Черняхівської центральної районної бібліотеки / Черняхівська центральна 

районна бібліотека. – Черняхів, 2016. - №7. 
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землю свою я у слові згорів…». 

Видання Коростенської РБ 

«Сергій Кемський: Недописана 

книга життя» присвячене 

земляку, що загинув під час 

Революції Гідності, та містить 

біографію, вірші та 

публіцистичні статті С. 

Кемського. Виданню обох цих 

видань передувала велика 

дослідницька робота, коли 

бібліограф спілкувалася з 

родичами Миколи Сингаївського та Сергія Кемського, збирала біографічні 

відомості, неопубліковані раніше тексти та фотоматеріали. 

Інформаційно-бібліографічний відділ Житомирської ЦМБ ім. В. Земляка 

підготував і випустив звітного року два матеріали, присвячені Чорнобильській 

аварії: розробку Дня інформації «Чорнобильська трагедія – одвічний слід на 

Україні (до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи)» та рекомендаційний 

список літератури «Чорнобиль: життя «до» й «після» (до 30-річчя 

Чорнобильської трагедії)». Обидва видання містять великий масив 

бібліографічної інформації; розробка Дня інформації також подає 

фактографічний матеріал. Заслуговують на увагу також і інші видання цього 

підрозділу Житомирської міської ЦБС, зокрема вебібліографічний список «Do 

you speak English?» та рекомендаційний список літератури «Англійська для 

всіх (2016 рік – Рік англійської мови в Україні)». 

   

Видання інформаціно-бібліографічного відділу ЦМБ ім. В. Земляка Житомирської МЦБС 

Видання Коростенської районної бібліотеки 

ім. М. Сингаївського 
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Року англійської мови в Україні було присвячено 

також низку видань Малинської ЦРБ 

ім. В. Скуратівського: «Презентація книжкової 

виставки «Do you speak English?», порада від 

методиста «Англійська мова – вікно у світ: робота 

бібліотек у рік англійської мови», «Книжкова 

виставка «Книжковий BIG-BEN» (у рамках проекту 

Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації 

«Display – кросинг»)», огляд «Знакові постаті 

англомовної літератури». 

Ємільчинська ЦРБ виступає не тільки методичним 

центром для бібліотек району, методист бібліотеки є 

укладачем поетичних збірок мешканців району. 

Традиційно бібліотечні працівники готують матеріали до 

ювілейних дат письменників та митців краю, 

вшановують пам'ять загиблих захисників-земляків, 

відзначають пам’ятні дати краю. Попільнянська районна 

бібліотека випустила збірку, в якій узагальнила 

краєзнавчу діяльність бібліотек району. 

2016 року велика кількість матеріалів бібліотек 

області була присвячена 30-й річниці Чорнобильської 

трагедії. Бібліотечні працівники підготували 

бібліографічні видання, методичні рекомендації, 

опублікували спогади земляків. Особливої уваги 

заслуговує видання Лугинської ЦРБ «Лугинщина в тіні чорнобильської 

хмари», у якому викладено ґрунтовний матеріал про розвиток подій на 

території району після вибуху, учасників ліквідації аварії, наслідки 

катастрофи. 

Діяльність окремих бібліотек району популяризували Бердичівська РБ 

(про бібліотеку села Слободище), Малинська ЦРБ (про бібліотекаря 

Недашківської сільської бібліотеки), Новоград-Волинська РБ (про Дідовицьку 

сільську бібліотеку). Варто виділити матеріал-розповідь про історію 

Привітівської сільської бібліотеки на Любарщині. Автор видання, бібліотекар 

Тетяна Предчук, працювала над ним разом із вчителем-методистом 

Привітівської школи. Дослідження містить інформацію про село Привітів, 

Видання поезій 15-річного 

мешканця с. Ємільчине 

здійснене за участі 

методиста Ємільчинської 

центральної районної 

бібліотеки 
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історію його бібліотек – шкільної, сільської та бібліотеки МТС. Особлива увага 

приділена роботі сільської бібліотеки, її працівникам у різні роки та читачам. 

     

Для повноти огляду надаємо вибірковий список видань публічних 

бібліотек області. У списку окремо виділено матеріали, які згодом планується 

опублікувати у повнотекстовому варіанті на сайті ЖОУНБ ім. О. Ольжича в 

розділі «Ділове дос’є» http://lib.zt.ua/ua/dossier або тематично узагальнити у 

виданнях НМВ. 

 

 

  

Предчук Т.В. Історія Привітівської сільської бібліотеки / Тетяна Предчук ; Привітівська сільська 

бібліотека Любарського району. – Привітів, 2016. – 22с. 

http://lib.zt.ua/ua/dossier
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Список видань та розробок публічних бібліотек області за 2016 рік, що 
надійшли до науково-методичного відділу ЖОУНБ ім. Ольжича 

Андрушівська районна бібліотека для дорослих 
1. Бібліотека і екологічна просвіта : методичний лист / Андрушівська 

районна бібліотека для дорослих; Шуйська Л. Д. – Андрушівка, 2016. – 2 
с. 

2. Добром забуте серце обігріймо (День людей похилого віку, День 
Ветерана) : сценарій заходу / Андрушівська районна бібліотека для 
дорослих. – Андрушівка, 2016. – 4 с. 

3. Драгоманов М. П. Апостол правди і науки (до 175-річчя від дня 
народження) : методичний лист / Андрушівська районна бібліотека для 
дорослих; Шуйська Л. Д. – Андрушівка, 2016. – 2 с. 

4. Оригінальні ідеї для бібліотек (методика проведення деяких сучасних 
форм роботи у бібліотеці) : методичний лист / Андрушівська районна 
бібліотека для дорослих; Шуйська Л. Д. – Андрушівка, 2016. – 2 с. 

5. Партизанськими стежками Андрушівщини : сценарій вахти пам'яті, 
присвяченої Дню партизанської слави / Андрушівська районна 
бібліотека для дорослих. – Андрушівка, 2016. – 3 с. 

6. Сто крилатих Героїв у небо злетіли (вшанування пам’яті Героїв Небесної 
Сотні) : сценарій уроку патріотизму / Андрушівська районна бібліотека 
для дорослих. – Андрушівка, 2016. – 5 с. 

7. «Я помру, а Україна зостанеться» (до 175-річчя від дня народження Т. Р. 
Рильського) : методичний лист / Андрушівська районна бібліотека для 
дорослих; Шуйська Л. Д. – Андрушівка, 2016. – 2 с. 
 

Баранівська бібліотека для дорослих та дітей 
8. Афганістан – ти серця мого біль : сценарій вечора пам’яті / Баранівська 

бібліотека для дорослих та дітей. – Баранівка, 2016. – 7 с. 
9. Без рідної мови, без пісні, без мами збідніє земля назавжди : бесіда до 

Дня рідної мови / Баранівська бібліотека для дорослих та дітей. – 
Баранівка, 2016. – 7 с. 

10. Вклонімось мамі до землі : сценарій до Дня Матері / Баранівська 
бібліотека для дорослих та дітей. – Баранівка, 2016. – 6 с. 

11. Моя Україна воскресла – ясна, незалежна, жива!» : година державності / 
Баранівська бібліотека для дорослих та дітей. – Баранівка, 2016. – 6 с. 

12. «Світе, Чорнобиль - то крик мого серця, світе, Чорнобиль - то рана й 
твоя» : сценарій вечора пам’яті, присвяченого 30-річчю з дня 
Чорнобильської катастрофи / Баранівська бібліотека для дорослих та 
дітей. – Баранівка, 2016. – 7 с. 
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Бердичівська центральна міська бібліотека Бердичівської МЦБС 

13. Жінка – осінь. (Осіннє рандеву) : *сценарій заходу+ / Бердичівська 
центральна міська бібліотека ; Томчук А. П. – Бердичів, 2016. – 9 с. 

14. Лелечим краєм звуть моє Полісся : сценарій вечора-портрета до 80-річчя 
від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського / Бердичівська 
центральна міська бібліотека ; Інформаційно-бібліографічний відділ. – 

Бердичів, 2016. – 8с. – Бібліогр.: С. 7-8  
15. Свою весну у слові я шукаю… : презентація творчості Світлани Столярчук 

/Бердичівська центральна міська бібліотека ; Інформаційно-
бібліографічний відділ ; Лисюк Л.В.. – Бердичів, 2016. – 8 с.  
 

Бердичівська районна бібліотека 
16. Виховуємо патріота – виховуємо громадянина України : методичні 

рекомендації / Бердичівська районна бібліотека ; Методичний відділ ; 
уклад. Н. І. Герасимчук. – Бердичів, 2016. – 10 с. 

17. Дзвінка струна Лесиного слова (до 145 – річчя від дня народження Лесі 
Українки) : методичні рекомендації на допомогу сільським бібліотекам / 
Бердичівська районна бібліотека ; Методичний відділ ; уклад. Н. І. 
Герасимчук. – Бердичів, 2016. – 9 с. 

18. Сільська бібліотека – осередок культури і духовного спілкування (з 
досвіду роботи бібліотеки с. Слободище ) / Бердичівська районна 
бібліотека ; Методичний відділ ; уклад. Н. І. Герасимчук. – Бердичів, 

2016. – 4 с.  
 

Брусилівська центральна бібліотека ім. Г. М. Ткаченка 
19. Бенедикт Норд: режисер, педагог, народний артист УРСР : краєзнавча 

розвідка / Брусилівська центральна бібліотека ім. Г. М. Ткаченка ; уклад. 

І. Калейчик. – Брусилів, 2016. – 5с. – Бібліогр.: С. 5.  
20. Берегині нашого народу : [Сценарій до Дня матері] / Соболівська 

бібліотека-філіал Брусилівського району; уклад. Кляшторний Ю. М. – 
Брусилів, 2016. – 11 с. 

21. З роду житичів До 80-річчя Олексія Євменовича Опанасюка: сценарій 
літературного вечора / Брусилівська центральна бібліотека ім. 
Г. М. Ткаченка ; уклад. Червонюк Т. С. – Брусилів, 2016. – 7 с.  

22. Свою дорогу починаю з землі, якою я горджусь : краєзнавчі гостини до 
80-річчя О. Є. Опанасюка, О. Д. Макаренка та 75-річчя Г. М. Ткаченка / 

                                                             

 тут і далі - матеріали, які згодом планується опублікувати у повнотекстовому варіанті на 

сайті ЖОУНБ ім. О. Ольжича в розділі «Ділове дос’є» або тематично узагальнити у 
виданнях НМВ 



8 
 

Брусилівська центральна бібліотека ім. Г. М. Ткаченка ; уклад. Червонюк 
Т. С. – Брусилів, 2016. – 8 с.  

23. Хай квітне славна Україна – рід, родовід, сім’я, родина! : українські 
вечорниці до дня Незалежності / Соболівська бібліотека-філіал 
Брусилівського району; уклад. Кляшторний Ю. М. – Брусилів, 2016. – 5 с. 

24. Хоробрі серця : Сценарій заходу, присвяченого вшануванню учасників 
АТО на сході України / Брусилівська центральна бібліотека ім. 
Г. М. Ткаченка ; уклад. Червонюк Т. С. – Брусилів, 2016. – 4 с. 
 

Ємільчинська центральна районна бібліотека 
25. Бібліотечний простір : *щомісячна інформаційно-бібліотечна газета+ / 

Ємільчинська центральна районна бібліотека. – Ємільчине, 2016. 
26. Бунтар… Письменник… Гуманіст… Життя і творчість Василя Стефаника 

(1871-1936). До 145–річчя від дня народження українського 
письменника і громадського діяча / Ємільчинська центральна районна 
бібліотека ; Організаційно-методичний відділ ; уклад. Орехівська А. П. – 
Ємільчине, 2016. – 8 с. – Бібліогр.: С. 8. 

27. Героями не народжуються , героями стають . Пам’яті захисників 
Ємільчинського району , які віддали життя за незалежність України в 
антитерористи́чній операції на Сході країни / Ємільчинська центральна 
районна бібліотека ; Організаційно-методичний відділ ; уклад. 

Вишневська Н. І. – Ємільчине, 2016. – 25 с.  
28. Демиденко Н. Моє Полісся, рідний серцю краю : вірші / Н. І. Демиденко. 

; Ємільчинська центральна районна бібліотека ; Організаційно-
методичний відділ ; уклад. Вишневська Н. І. – Ємільчине, 2016. – 37 с. 

29. Закохана в музику слова. Сучасники про творчість Галини Цепкової / 
Ємільчинська центральна районна бібліотека ; Організаційно-
методичний відділ. – Ємільчине, 2016. – 16 с.  

30. Методичні рекомендації для сільських бібліотекарів щодо проведення 
заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 25-
річниці Незалежності України / Ємільчинська центральна районна 
бібліотека ; Організаційно-методичний відділ ; уклад. Вишневська Н. І. – 
Ємільчине, 2016. – 6 с. 

31. Оберіг нашої державності : методичні рекомендації на допомогу 
сільським працівникам у відзначенні 20-ї річниці прийняття Конституції 
України / Ємільчинська центральна районна бібліотека ; Організаційно-
методичний відділ – Ємільчине, 2016. – 4 с. 

32. Романтичний конкістадор : Інформаційно – біографічний матеріал до 65-
річчя від дня народження Медвідя В. Г., українського прозаїка, лауреата 
державної премії ім. Т.Г. Шевченка / Ємільчинська центральна районна 
бібліотека ; Організаційно-методичний відділ ; уклад. Орехівська А. П. – 

Ємільчине, 2016. – 9 с. – Бібліогр.: С. 8  
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33. Співець історії поліського краю. 80 років від дня народження Опанасюка 

Олексія Євменовича, українського письменника, заслуженого 
працівника культури України : біографічний матеріал / Ємільчинська 
центральна районна бібліотека ; Організаційно-методичний відділ ; 

уклад. Орехівська А. П. – Ємільчине, 2016. – 6 с. – Бібліогр.: С. 5-6.  
34. Чорнобиль: вічні дзвони подвигу і скорботи : методичний матеріал для 

сільських бібліотекарів / Ємільчинська центральна районна бібліотека ; 
Організаційно-методичний відділ ; уклад. Орехівська А. П. – Ємільчине, 
2016. – 6 с. 

35. Чорнобиль… Трагедія… Пам'ять… : огляд літератури, приурочений до 30-ї 
річниці з дня трагедії на Чорнобильській АЕС / Ємільчинська центральна 
районна бібліотека ; Організаційно-методичний відділ ; уклад. 
Вишневська Н. І. – Ємільчине, 2016. – 17 с. 

36. Шиманський О. Люблю тебе, мій рідний краю : вірші / О. Шиманський ; 
Ємільчинська селищна рада, Ємільчинська центральна районна 
бібліотека ; уклад. Сорока В. І., Вишневська Н. І.  – Ємільчине, 2016. – 16 
с. – (Перші спроби пера). 
 

Житомирська центральна міська бібліотека ім. В. Земляка 
Житомирської МЦБС 

37. «Do you speak English?» : вебліографічний список / Житомирська 
центральна міська бібліотека ім. В. Земляка, Інформаційно-
бібліографічний відділ ; уклад. та ред. Павлюк Т. О. – Житомир, 2016. – 
14 с. 

38. Англійська в бібліотеці – це просто : день інформації / Житомирська 
центральна міська бібліотека ім. В. Земляка, Інформаційно-
бібліографічний відділ ; уклад. та ред. Павлюк Т. О. – Житомир, 2016. – 

14 с.  
39. Англійська для всіх (2016 рік – Рік англійської мови в Україні) : 

рекомендаційний список літератури / Житомирська центральна міська 
бібліотека ім. В. Земляка, Інформаційно-бібліографічний відділ ; уклад. 
та ред. Магеррамова С. І. – Житомир, 2016. – 10 с. 

40. Співала їх душа у слові. М. Клименко, М. Сингаївський, М. 
Вінграновський (поети-ювіляри 2016 року) : поетичний альбом / 
Житомирська центральна міська бібліотека ім. В. Земляка, 
Інформаційно-бібліографічний відділ ; уклад. Єфімова Л. І. – Житомир, 
2016. – 14 с. 

41. «У нашій пам’яті вони залишились назавжди». Вечір пам’яті до Дня 
Героїв : сценарій / КЗ «Централізована бібліотечна система» 
Житомирської міської ради ; Організаційно-методичний відділ ; 
Бібліотека-філіал № 11. – Житомир, 2016. – 7 с. 
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42. Чорнобиль: життя «до» й «після» (до 30-річчя Чорнобильської трагедії) : 

рекомендаційний список літератури / Житомирська центральна міська 
бібліотека ім. В. Земляка, Інформаційно-бібліографічний відділ ; комп. 

верстка Магеррамова С. І. ; ред. Павлюк Т. О. – Житомир, 2016. – 18 с.  
43. Чорнобильська трагедія – одвічний слід на Україні (до 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи) : день інформації / Житомирська 
центральна міська бібліотека ім. В. Земляка, Інформаційно-
бібліографічний відділ ; уклад. Магеррамова С. І. ; ред.. Павлюк Т. О. – 

Житомир, 2016. – 36 с.  
 

Житомирська центральна районна бібліотека 
44. Бібліограф, письменник, культурний діяч (до 115-річчя від дня 

народження В. П. Підмогильного) : бібліографічна розвідка / 
Житомирська центральна районна бібліотека ; упоряд. Н. О. Мілешко. – 
Житомир, 2016. – 10 с. 

45. Є воля до життя – є людина (до 140-річчя від дня народження Д. 
Лондона) : літературна розвідка / Житомирська центральна районна 
бібліотека ; упоряд. Н. О. Мілешко. – Житомир, 2016. – 8 с. 
 

Коростенська центральна міська бібліотека ім. Миколи Островського 
ЦБС м. Коростень 

46. Бібліотеки ЦБС м.Коростеня на сторінках преси: [бібліогр. список] / 
Коростенська центральна міська бібліотека; Інформаційно-
бібліографічний відділ; уклад. Приймаченко Т.А. – Коростень, 2016. – 8с. 
 

Коростенська районна бібліотека ім. М. Сингаївського 
47. «За землю свою я у слові згорів…» : біобібліографічний нарис до 80 - 

річчя з дня народження Миколи Сингаївського / Коростенська районна 
бібліотека ім. М. Сингаївського ; Методично – бібліографічний відділ ; 

уклад. Л. П. Власенко. - Коростень, 2016. – 24с. – Бібліогр. : С. 22-23.  
48. Сергій Кемський: Недописана книга життя / Коростенська районна 

бібліотека ім. М. Сингаївського ; Методично-бібліографічний відділ ; 

упоряд. Л. П. Власенко. Коростень, 2016. – 24 с.  
 

Коростишівська центральна районна бібліотека 
49. Бібліопані : сценарій конкурсу професійної майстерності бібліотечних 

працівників / Коростишівська центральна районна бібліотека. – 
Коростишів, 2016. – 3 с. 

50. Блакить мою душу обвіяла. До 125-річчя від дня народження Павла 
Тичини : поетичний відео-альбом / Коростишівська центральна районна 
бібліотека ; уклад.: Т. І. Іванцова, Л. Г. Сива. – Коростишів, 2016. – 10 с. 
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51. Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» : сценарій літературно-

музичної композиції за творами українських поетів – класиків, 
присвячений 25-й річниці проголошення Незалежності України / 
Коростишівська центральна районна бібліотека; упоряд. Л. А. Неділько. 
– Коростишів, 2016. – 8 с. 

52. Плануємо, пропонуємо… : методичне орієнтування для роботи бібліотек 
Коростишівського району на 2017 рік / Коростишівська центральна 
районна бібліотека; уклад.: Л. А. Неділько, Л. В. Федорко. – Коростишів, 
2016. - 20с. 

53. Правові вітрила: інформ. вісн. Вип. 1 / 2016 / Коростишівська центральна 
районна бібліотека; уклад.: О. Мартинюк, К. Ворон. – Коростишів, 2016. – 
16 с. 

54. Увінчані Шевченківською премією (До 55-річчя заснування Національної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка) : бібліографічний покажчик. Вип. 1 / 
Коростишівська центральна районна бібліотека; уклад. Л. Федорко. – 
Коростишів, 2016. – 22 с. 

55. Україна: від самостійності до соборності (до Дня Соборності України) : 
екскурс в історію / Коростишівська центральна районна бібліотека ; 
уклад.: К. П. Ворон, Т. І. Іванцова. – Коростишів, 2016. – 9 с. 
 

Лугинська центральна районна бібліотека 
56. День книги : книжкова закладка / Лугинська центральна районна 

бібліотека. – Лугини, 2016. 
57. «Книжкове літо юних Лугинчан» : сценарій фестивалю книги / Лугинська 

центральна районна бібліотека ; Організаційно-методичний відділ. – 
Лугини, 2016. – 7 с. 

58. «Книжковий виклик — 2016» : [рекламний буклет акції з популяризації 
книги та читання] / Лугинська центральна районна бібліотека. – Лугини, 
2016. 

59. Лугинська центральна районна бібліотека : рекламний путівник : 
*буклет+ / Лугинська центральна районна бібліотека. – Лугини, 2016. 

60. Лугинщина в тіні Чорнобильської хмари / Лугинська центральна районна 
бібліотека ; Організаційно-методичний відділ ; упоряд. Іванова А. О. – 

Лугини, 2016. – 7 с.  
61. Моделі сільської бібліотеки : інструктивно-методичний лист : *буклет+ / 

Лугинська центральна районна бібліотека ; Організаційно-методичний 
відділ. – Лугини, 2016. 

62. Навсправжки і жартома : покажчик анотованих літературно-художніх 
творів Миколи Атаманчука (2001-2016рр.) / Відділ культуриЛугинської 
райдержадміністрації ; Лугинська центральна районна бібліотека ; 
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упоряд.: П. Н. Таргонський, О. П. Калашніков; ред. П. Н. Таргонський; 
худож. ред. О. П. Калашніков. – Лугини, 2016. – 7 с. 

63. Організація книжкових виставок у бібліотеках : методична консультація / 
Лугинська центральна районна бібліотека ; Організаційно-методичний 
відділ ; упоряд. Григор’єва В. В. – Лугини, 2016. – 7 с. 

64. Планування роботи сільських бібліотек на 2017 рік : *календар 
знаменних і пам’ятних дат+ / Лугинська центральна районна бібліотека ; 
Організаційно-методичний відділ. – Лугини, 2016. – 7 с. 
 

Любарська центральна районна бібліотека 
65. О, земле наша, рідная, святая… : вечір-спомин до 30-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи/ Юрівська сільська бібліотека Любарського 
району. – Любар, 2016. – 7 с. 

66. Предчук Т. В. Історія Привітівської сільської бібліотеки / Тетяна Предчук ; 
Привітівська сільська бібліотека Любарського району. – Привітів, 2016. – 
22 с. 
 

Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського 
67. Англійська мова – вікно у світ: робота бібліотек у рік англійської мови : 

порада від методиста / Малинська центральна районна бібліотека ім. В. 

Скуратівського ; упоряд. Т. В. Ковальчук. – Малин, 2016. – 26 с.  
68. Без правової культури немає правової держави : юридичний діалог / 

Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. 
Л. Матяш. – Малин, 2016. – 10 с. 

69. Бібліофест «Наша країна - прекрасна і незалежна» : *з досвіду роботи 
бібліотек району+ / Малинська центральна районна бібліотека ім. В. 
Скуратівського ; упоряд. Т.В.Ковальчук. – Малин, 2016. – 10 с. 

70. Веселимось, читаємо, літечко зустрічаємо : *сценарій відкриття літніх 
читань+ / Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського 
; упоряд. Т. В. Ковальчук. – Малин, 2016. – 32 с. 

71. «Волонтери. Мобілізація добра» : презентація книги / Малинська 
центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. Т. В. 
Ковальчук. – Малин, 2016. – 9 с. 

72. Волонтерство - мистецтво дарувати добро : методико-бібліографічні 
поради / Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського 
; упоряд. Т. В. Ковальчук. – Малин, 2016. – 19 с. 

73. Живе бібліотекар у селі… : добре слово про колегу / Малинська 
центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. Т. В. 
Ковальчук. – Малин, 2016. – 11 с. 

74. З чого починається бібліотекар… : посвячення в бібліотекарі / Малинська 
центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; упоряд. Т. В. 
Ковальчук. – Малин, 2016. – 12 с. 
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75. Знакові постаті англомовної літератури / Малинська центральна районна 
бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. Н Лисенко. – Малин, 2016. – 12 с. 

76. Ім’я долі – Україна : виставка- мандрівка / Малинська центральна 
районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад.: Т. Мацяка, Т.  
Ковальчук. – Малин, 2016. – 11 с. 

77. Їх боротьба – наша незалежність : інформаційна порада до Дня Героїв / 
Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; упоряд. 
Т. В. Ковальчук. – Малин, 2016. – 9 с. 

78. Клятва бібліотекаря : буклет / Українківська сільська бібліотека 
Малинського району ; уклад. Т. Соїч. – Малин, 2016. 

79. Книжкова виставка «Книжковий BIG-BEN» (у рамках проекту Молодіжної 
секції Української бібліотечної асоціації «Display – кросинг») / Малинська 
центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. Т. В. 
Ковальчук. – Малин, 2016. – 10 с. 

80. Ми звідти всі. Ми з того родоводу… : конкурс «Дерево мого роду» / 
Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського. – 
Малин, 2016. – 5 с. 

81. «…Ми мусимо навчитися чути себе українцями…» : бібліографічна 
розвідка у творчість І. Я. Франка / Малинська центральна районна 
бібліотека ім. В. Скуратівського ; упоряд. Н. Лисенко. – Малин, 2016. – 9 
с. 

82. Моя країна – Україна : свято державності / Малинська центральна 
районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. Т. В. Ковальчук. – 
Малин, 2016. – 15 с. 

83. Письменники світу – для юнацтва : презентація творів зарубіжних та 
українських письменників для юнацтва, які нещодавно надійшли до 
фондів Малинської ЦРБ / Малинська центральна районна бібліотека ім. 
В. Скуратівського ; уклад. Н. Лисенко. – Малин, 2016. – 13 с. 

84. По кому б’є дзвін… (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) : 
інформаційний екскурс / Малинська центральна районна бібліотека ім. 
В. Скуратівського ; уклад. Н Лисенко. – Малин, 2016. – 13 с. 

85. Поради бібліотечним працівникам, як звертати увагу батьків, дідусів, 
бабусь на необхідність читати з дитиною з перших днів її життя / 
Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського. – 
Малин, 2016. – 7 с. 

86. Почувайся європейцем не тільки географічно (інтеграція в європейський 
освітній простір) : інформаційний огляд виставки / Малинська 
центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського. – Малин, 2016. – 6 
с. 

87. Презентація книжкової виставки «Do you speak English?» (до відкриття 
року англійської мови в Україні) / Малинська центральна районна 
бібліотека ім. В. Скуратівського. – Малин, 2016. – 5 с. 
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88. Таємниці англійських замків : літературне турне замками Англії / 
Малинська центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. 
Т. В. Ковальчук. – Малин, 2016. – 10 с. 

89. «Україна - європейська країна» : презентація книги / Малинська 
центральна районна бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. Н. Лисенко. 
– Малин, 2016. – 6 с. 

90. Українські обереги : тематичний список літератури з надходжень 
Малинської ЦРБ в 2015 році / Малинська центральна районна бібліотека 
ім. В. Скуратівського. – Малин, 2016. – 3 с. 

91. Читайте дітям не нотації, а книги : методичні поради по організації 
сімейного читання в бібліотеці / Малинська центральна районна 
бібліотека ім. В. Скуратівського ; уклад. Т. В. Ковальчук. – Малин, 2016. – 
34 с. 

 
Народицька селищна бібліотека 

92. Великий терор: сторінки історії. (Пам’яті жертв політичних репресій) / 
Народицька селищна бібліотека. – Народичі, 2016. – 6 с. 

93. Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів : сценарій свята-конкурсу читців 
поезій Т. Г. Шевченка / Ласківська сільська бібліотека Народицького 
району. – Народичі, 2016. – 10 с.  

94. Життєвими стежками Івана Яковича Франка (1856 – 1916) / Народицька 
селищна бібліотека. – Народичі, 2016. – 20 с. 

95. Моя Україна – колиска козацької волі : сценарій свята до Дня 
Українського козацтва та до Дня захисника України / Народицька 
селищна бібліотека. – Народичі, 2016. – 10 с. 

96. На білих крилах рушника несе надію Україна : народознавчий урок / 
Народицька селищна бібліотека. – Народичі, 2016. – 19 с. 

97. Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутнього… : сценарій до Дня 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні / Радчанська сільська 
бібліотека Народицького району. – Народичі, 2016. – 8 с.  

98. Трагедія Бабиного Яру - місце історичної пам’яті : історична довідка / 
Народицька селищна бібліотека. – Народичі, 2016. – 13 с. 

99. Факти про наркотики : інформаційна закладка : *буклет+ / Народицька 
селищна бібліотека. – Народичі, 2016. 

100. Холодноярівський вогонь Василя Шкляра : (пам’ятка для читача) : 
*буклет+ / Народицька селищна бібліотека. – Народичі, 2016. 

 
Новоград-Волинська центральна міська бібліотека 
ім. Юрія Ковальського Новоград-Волинської МЦБС 

101.  «Вічне сонячне світло – ім’я тобі Моцарт» : літературно-музичний вечір, 
присвячений 260-річчю В. А. Моцарта (сценарій) / Новоград-Волинська 
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центральна міська бібліотека ім. Юрія Ковальського ; Упоряд. О. 
Кобрина. – Новоград-Волинський, 2016. – 7 с. 

 
102. Історик та історія. Роль Михайла Грушевського в історії українського 

державотворення : огляд літератури до 150-річчя від дня народження / 
Новоград-Волинська центральна міська бібліотека ім. Юрія Ковальського 
; Упоряд. О. Кобрина. – Новоград-Волинський, 2016. – 7 с. 
 

Новоград-Волинська районна бібліотека для дорослих 
ім. Лесі Українки 

103. Найкраща бібліотека району 2016 року. Дідовицька сільська бібліотека : 
*буклет+ / Новоград-Волинська районна бібліотека для дорослих імені 
Лесі Українки ; уклад. Нюкало Н. Й. ; ред. Ковалевська Л. Д. – Новоград-
Волинський, 2016. 

104. Юрко Гудзь – втрачений-здобутий геній (1956—2002). Вшанування 
пам΄яті Юрія Петровича Ґудзя з нагоди 60-річчя від Дня народження / 
Новоград-Волинська районна бібліотека для дорослих імені Лесі 
Українки ; уклад.: Нюкало Н. Й., Жинська Л. В. ; ред. Ковалевська Л. Д. – 

Новоград-Волинський, 2016. – 14 с.  
 

Олевська центральна районна бібліотека Олевської ЦБС 
105. Герої нашого часу [альбом] / Олевська центральна районна бібліотека ; 

уклад. Тимощук І. В. – Олевськ, 2016. – 25 с. 
106. Держави славна назва – Україна : методичні матеріали до 25-ї річниці 

Дня Незалежності України / Олевська центральна районна бібліотека; 
уклад. Тимощук І. В. – Олевськ, 2016. – 12 с. 

107. Живи і процвітай, державо! : методичні матеріали до 20–ї річниці Дня 
Конституції України / Олевська центральна районна бібліотека. – 
Олевськ, 2016. – 6 с. 

 
Попільнянська центральна бібліотека Попільнянської ЦБС 

108. Бібліотечне краєзнавство Попільнянщини : досвід роботи бібліотек 
району: / Попільнянська районна бібліотека ; уклад. О. Ковбаса. - 

Попільня, 2016. - 20 с.  
109. Борець за незалежність України : бібліографічна довідка до 150-річчя від 

дня народження М. С. Грушевського / Попільнянська районна бібліотека 
; уклад. О. Ковбаса. - Попільня, 2016.- 12 с. 

110. Сучасна сільська бібліотека в умовах інтенсивного розвитку 
інформаційних технологій : інформаційно-методичні рекомендації / 
Попільнянська районна бібліотека ; уклад. О. Ковбаса. - Попільня, 2016. – 
10 с. 
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Пулинська районна бібліотека 
111. День Незалежності України в Пулинах : *буклет+ Пулинська центральна 

районна бібліотека. – Пулини, 2016. 
Радомишльська центральна районна бібліотека 

112. Народ, якого не здолати… : вечір-реквієм до річниці Революції Гідності 
*сценарій+ / Радомишльська центральна районна бібліотека ; 
Методичний кабінет. – Радомишль, 2016. – 7 с. 

113. «Нехай мої струни лунають…» : вечір-спогад до 145–ти річчя з дня 
народження Лесі Українки *сценарій+ / Радомишльська центральна 
районна бібліотека ; Методичний кабінет. – Радомишль, 2016. – 3 с. 

114. України мужнії сини... : вечір-пам’ять до Дня збройних сил України 
*сценарій+ / Радомишльська центральна районна бібліотека ; 
Методичний кабінет. – Радомишль, 2016. – 6 с. 

 
Романівська районна бібліотека для дорослих 

115. Обернуся в легенду : методичні рекомендації на допомогу бібліотекам 
району до 145-річчя від Дня народження Л. Українки української 
поетеси, нашої землячки / Романівський районний методичний центр 
закладів сфери культури. – Романів, 2016. – 8 с. 
 

Ружинська центральна районна бібліотека 
116. Совість української державності : сценарій до 150-річчя від дня 

народження М. Грушевського / Ружинська центральна районна 
бібліотека. – Ружин, 2016. – 9 с. 

 
Черняхівська центральна районна бібліотека 

117. Бібліотека та літній відпочинок дітей : *методичні рекомендації] / 
Черняхівська центральна районна бібліотека; Організаційно-методичний 
відділ. – Черняхів, 2016. – 8 с. – (Використайте в роботі). 

118. Бібліохвиля: газета Черняхівської центральної районної бібліотеки / 
Черняхівська центральна районна бібліотека. – Черняхів, 2016. 

119. В центрі уваги – книга : буклет / Черняхівська центральна районна 
бібліотека. – Черняхів, 2016. 

120. «…Ні, я жива! Я буду вічно жити! Бо в серці маю те, що не вмирає!...» : 
дайджест до 145 – річчя від дня народження Лесі Українки / 
Черняхівська центральна районна бібліотека. – Черняхів, 2016. – 4 с. 

121. Рідне село в творчості Михайла Сича : буклет / Черняхівська центральна 
районна бібліотека ; Організаційно-методичний відділ. – Черняхів, 2016. 

– 4 с.  
122. Розширення соціального партнерства (з досвіду роботи) / Черняхівська 

центральна районна бібліотека. – Черняхів, 2016. – 16 с.  
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123. Чорнобиль. Загублений світ : краєзнавчий екскурс до 30-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи / Черняхівська центральна районна 

бібліотека. – Черняхів, 2016. – 8 с.  
 


