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Бібліотеки Житомирщини в період карантину: професійна
мобільність та спроможність до змін
З 12 березня 2020 року бібліотеки області тимчасово припинили роботу з
обслуговування користувачів. В нових і непростих умовах карантину постало
питання: як працюватимуть бібліотекарі, як правильно організувати роботу
своїх установ. З надією на скору зустріч в бібліотеках, книгозбірні області,
незважаючи на вимушену самоізоляцію, як і раніше, залишилися зі своїми
користувачами і стали продовжувати культурну, інформаційну і просвітницьку
діяльність, але в новому форматі – в режимі онлайн.
Передусім бібліотеки долучилися до інформування читачів про пандемію,
розмістивши на сторінках соцмереж рекомендації щодо захисту від
коронавірусу, телефони гарячих ліній для консультацій тощо. Так, поступово ,
робота бібліотек налагодилася, перейшовши на терена віртуального простору.
У соціальних мережах працівниками бібліотек були розміщені публікації
про книги, читання, письменників та рекомендації, що прочитати цікавого на
карантині, бібліотекарі також готували та поширювали матеріали для
психологічного розвантаження та релаксу, проводили відеоогляди літератури,
майстер-класи онлайн, віртуальні екскурсії, поетичні читання, відеозаписи
читання вголос для дітей та багато іншого. В цей час проводиться активне
спілкування з користувачами на сторінках соцмережі Facebook, де на них чекає
безліч цікавих, позитивних матеріалів.
Так бібліотекарям вдалося переформатувати свої заходи й не втратити
зв'язок із читачем.
А ще – працівники бібліотек скористалися додатковою можливістю для
самоосвіти, навчалися на курсах онлайн, підвищуючи свою кваліфікацію та
здобуваючи нові знання, багато наших колег отримали сертифікати.
Для більшості бібліотек області карантин виявився не таким вже й
страшним. А карантинні обмеження не зупинили прагнення колег до
саморозвитку, а надихнули їх новими ідеями, що сприяють віддаленому
спілкуванню з читачами в соціальних мережах.
Наразі бібліотеки області частково відновили обслуговування
користувачів, але, поки що, на видачу книг та з дотриманням усіх
обмежувальних заходів.

Карантин – не перешкода для продуктивної роботи
(З досвіду діяльності бібліотек Андрушівського району )
На період карантинних обмежень бібліотекарі району зосередились на
розвитку онлайнових сервісів. Зокрема, працівники ЦРБ та РДБ щоденно
оновлювали свої сторінки в соцмережі Facebook корисною для відвідувачів
інформацією. Пропонували віртуальні книжкові виставки, рекомендаційні
списки літератури, публікації про книги, письменників, відеоролики про цікаві
факти і події.
Так, на сторінці Facebook відбулося засідання поетичного клубу
«Берізка», відвідувачі якого змогли почути віршовані рядки місцевих поетів з
вуст авторів.
До Дня Героїв, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні було
запропоновано відеопрезентації літератури «Безсмертна слава у віках» та «Ваш
подвиг житиме в віках».
Бібліотекарі також влаштували онлайн-акцію «Вишиванка єднає Україну»
(до Дня вишиванки).
Для користувачів були підготовлені інформаційні відеоповідомлення
«Вкрадений Крим. Історія депортації» та «Найдорожче у нас воля, ми
оплатили її життям» (до Дня пам´яті жертв політичних репресій).
Районна дитяча бібліотека для маленьких користувачів викладала на
своїй сторінці різноманітні вікторини, казкові заплутанки, відеоперегляди,
презентації цікавих нових книг та книг зі шкільної програми. Також на сторінці
в соцмережі Facebook діти мали можливість переглянути мультики.
Сільські бібліотечні працівники використовували для роботи власні
сторінки у Facebook. Активно в цьому напрямку працювали фахівці бібліотек
сіл Бровки Перші, Волиця, Гальчин, Івниця, Міньківці, Павелки, Степок.

Секрети новотворчості в умовах пандемії COVID-19
(З досвіду діяльності бібліотек Баранівського району)
Працівники бібліотек Баранівської ОТГ у соціальних мережах
розміщували публікації про книги, письменників, рекомендації, що прочитати
цікавого на карантині, перелік сервісів з відкритим доступом до
повнотекстових версій книг, список літератури «Що читати влітку учням 5-11
класів», літні читання «Читацькі перегони із книгою за 90 днів літа».
Для бібліотечних фахівців подавались методичні матеріали з циклу
«Скарбничка – методичка».
Готувалася рекомендаційна бібліографія. Створювались рекомендаційні
списки літератури, буклети.
Проводилася робота з фондом: вилучалася морально застаріла та фізично
зношена література. Складалися акти для списання.

В бібліотеці для дорослих та дітей Баранівської міської ради було
розпочато планову перевірку книжкового фонду.
Також проводився аналіз читацьких формулярів з виявлення боржників
бібліотек.
З 12 травня 2020 року бібліотеки Баранівської ОТГ почали працювати у
звичному режимі, з дотриманням усіх вимог МОЗ.

Бібліотечний карантин: більше послуг та ресурсів онлайн
(З досвіду діяльності бібліотек Бердичівської МЦБС)
З 18 березня 2020 року бібліотеки централізованої бібліотечної системи
(ЦБС) м. Бердичева тимчасово припинили роботу з обслуговування читачів.
В першу чергу працівники бібліотек скористалися додатковою можливістю
для самоосвіти. Теми навчань були різноманітні. Значна частина бібліотекарів
успішно оволоділа цифровими навичками за сучасним форматом на онлайнплатформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової політики України
«Дія. Цифрова освіта», пройшли онлайн-курс на платформі ВУМ «Бібліотека
– відкритий публічний простір», навчальні курси студії онлайн-освіти EdEra,
та освітній платформі Prometheus, провідний методист пройшов навчання у
VIII Всеукраїнській (з міжнародною участю) онлайн-школі бібліотечного
журналіста. Здобуті знання підтверджено електронними сертифікатами.
На платформі ZOOM була проведена онлайн-конференція для працівників
ЦБС, де розглядались питання планування та звітності під час карантину,
залучення дітей та молоді до бібліотеки в режимі онлайн та організаційновиробничі питання. Методистом системи була проведена методична
консультація з нормування часу різних форм онлайн роботи. Для професійного
спілкування бібліотекарів на карантині була створена група у Viber
«БібліоБердичів» також створили групу «БібліоБердичів» у соціальній мережі
Facebook .
БФ Бібліотечна країна запросила ЦМБ та Бердичівську міську бібліотеку
для дітей поділитись досвідом роботи з бібліотеками країни. На початку травня
відбулась презентація ЦМБ та Молодіжного центра «М-Формація» дещо
згодом – презентація Бердичівської міської бібліотеки для дітей.
Зустрічі відбувались на платформі ZOOM і паралельно транслювалась на
сторінці «Жива сучасна бібліотека» БФ Бібліотечна країна. Також бібліотекарі
взяли участь у вебінарі «Trip по молодіжних центрах», організований
Полтавським обласним МЦ.
Всеукраїнський проєкт «Історія мого успіху», ініційований Молодіжним
Центром «М-Формація», стартував 9 червня на платформі ZOOM. Спікерами
проєкту були: експертка з громадянської освіти, голови ГО, фахівчиня з
профорієнтаційної роботи, координатор молодіжного простору, бізнес аналітик, волонтерки, художниця, письменниця, заступник директора
«Київського міського центру «Співоче поле», тренерка АКЛ.

В липні розпочав роботу всеукраїнський проєкт тематичних онлайн-ігор
«Через кілометри…» «М-Формація» тримає зв'язок», цей проєкт розрахований
на молодіжні команди з МЦ, хабів, молодіжних просторів та бібліотек. Після
цього проєкту розпочали ще один проєкт всеукраїнського рівня «Молодіжний
батл: ХТО КОГО?».
Бібліотекарі не покидали своїх користувачів та залишались на зв’язку з
ними. Великої популярності набув запущений цикл відеопрезентацій для членів
читацького об’єднання «Гармонія». У соціальній мережі Facebook на сторінці
Центральної міської бібліотеки було виставлено 9 відеопрезентацій
«Незвичайні музеї світу», цикл креативних майстер-класів «Арт-терапія на
карантині».
Проводилась популяризація художньої літератури. Зокрема:
- відеопрезентація книжки Любко Дереша «Остання любов Асури
Махараджа» (б. ф. №6) https://www.facebook.com/bmcbs.ua/;
- рецензія на книгу оповідань Макса Кідрука «Заради майбутнього» (б. ф.
№4) https://cutt.ly/fyDTqVU;
- цикл інтерактивних читань від дитячої бібліотеки «Магія книг» під
хештегами #книганадихає, #ділемосяпозитивом, #кориснечитання.

З бібліотекою під час карантину
(З досвіду діяльності бібліотек Ємільчинського району )
Працюючи в 2020 році в умовах карантину, працівники Ємільчинської
центральної бібліотеки та сільських бібліотек Ємільчинської ОТГ реалізували
ряд заходів до визначних дат з життя нашої держави, в тому числі й за участю
користувачів бібліотек.
Так, зокрема, у березні взяли участь у проведенні 2-го етапу
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2020». Серед
одинадцяти учасників – переможець конкурсу Давидова Анастасія –
(Ємільчинська гімназія).
У травні-червні працівники Ємільчинської центральної бібліотеки
організували, підготували та провели такі заходи:
- віртуальну книжкову виставку «Україна понад усе» (до Дня Героїв
України);
- літературну відеопанораму «Наша гордість - наша слава» (до 100- річчя
від Дня народження письменника-земляка Н. М. Тихого);
- відеопоказ лялькової вистави «Їжак і Ведмідь» (до Дня захисту дітей),
- рекламний буклет «Радимо прочитати» (влітку дітям);
- народознавчу відеодовідку «Зелене свято у травах іде» (до свята
Трійці);
- віртуальну подорож «Літературна Європа» (до Дня Європи);
- відеоколаж «Права дитини в малюнках» (до Дня Конституції України);

- відеоправову літературну панораму «Конституція України – погляд у
майбутнє» (до Дня Конституції України );
- відеолітературну панораму «Батько – захисник своєї сім’ї та своєї
країни» (до Дня Батька);
- історико-краєзнавчий екскурс «Історія і пам’ять» (до Дня скорботи і
вшанування жертв війни),
- відеозйомка правової години «Знай свої права, дитино» (інсценізація
правових ситуацій у формі лялькової вистави) – (до Дня Конституції);
- відеоролик «Родина єднає коріння святе» (до Міжнародного Дня
родини);
В онлайн-форматі ZOOM відбувся 3-й обласний тур Всеукраїнського
конкурсу дитячого читання «Книгоманія - 2020». Переможець 2-го етапу
конкурсу Давидова Анастасія, учениця Ємільчинської гімназії, представляла
комунальний заклад Ємільчинська центральна бібліотека. Серед 11-ти
учасників конкурсу 3-го туру, Анастасія здобула 2-е місце.
Сільські бібліотеки району відзначились у таких заходах:
- онлайн-профорієнтація «Усі професії важливі – вибирай на смак»
(В. Яблунецька сільська бібліотека);
- онлайн-презентація «Конституція – головний закон України» (до Дня
Конституції України) – (В. Яблунецька сільська бібліотека);
- історичний екскурс-онлайн «Ми пам’ятаємо» (до Дня скорботи і вшанування
жертв війни) – (В. Яблунецька сільська бібліотека);
- онлайн-інформація для господарників «Засоби захисту рослин»
(В. Яблунецька сільська бібліотека);
- онлайн-проект до Дня родини «Нехай квітує дерево родинне»(генеалогічне
дерево родин місцевих жителів-вчителів) – (Березниківська сільська
бібліотека);
- онлайн-конкурс малюнка «Світ очима дітей»(до Дня захисту дітей) –
(Кулішівська сільська бібліотека);
- онлайн-історичний екскурс «Моє село в роки війни» (до Дня скорботи і
вшанування жертв війни) – (Кулішівська сільська бібліотека);
- онлайн-презентація поетів-аматорів «Візьму перо та спробую писати»
(Кулішівська сільська бібліотека);
- онлайн-привітання «Молодь єднає Україну» (до Дня молоді ) – (Степанівська
сільська бібліотека).

Завжди поруч: нові можливості бібліотек в умовах карантину
(З досвіду діяльності бібліотек Житомирського району )
За період роботи в
висвітлені в соціальних
презентацій, відеоролики
Прищепа Дмитро взяв

онлайн-режимі бібліотекарями були представлені та
мережах інформаційні повідомлення, різноманітні
для пропагування літератури та читання. Читач ЦРБ
участь у II дистанційному обласному конкурсі

виконавців художнього слова «Єднаймо Україну Тарасовим словом» та посів III
місце.
В онлайн-режимі було започатковано та проведено районний конкурс
дитячої творчості «З родини починається життя людини». Також, до Дня
вишиванки, було проведено флешмоб #Бібліотекарі_у_вишиванках, до Дня
захисту дітей проведено флешмоб #В_обіймах_з_книгою.
Також, всі працівники підвищували свій професійний рівень за допомогою
онлайн-курсів на безкоштовних освітніх платформах та отримали відповідні
сертифікати. Робота Центральної районної бібліотеки постійно висвітлювалася
на сторінці в соціальній мережі Facebook КЗ «Центральна районна бібліотека»
Житомирської районної ради. В свою чергу, всі дописи та роботу бібліотек
Житомирського району районна бібліотека висвітлювала в групі
«Житомирський район бібліотечний».
Методичним відділом проводилася безпосередньо робота з сільськими
бібліотекарями в онлайн-режимі, для цього була створена група
«Житомирський район» у Viber для надання консультацій з робочих питань. За
період роботи в умовах карантину було підготовлено методичні матеріали:
«Система моніторингу базової мережі публічних бібліотек», «Створення
іміджу сучасної бібліотеки», «Майстри Житомирського району»,
«Житомирський район – туристичний».

Культурне дозвілля під час карантину

(З досвіду діяльності бібліотек Коростенського району )
В умовах невизначеності гостро постало питання: як діяти бібліо течним
фахівцям в умовах карантину, як організувати дистанційну роботу бібліотек?
Спочатку було розроблено план діяльності бібліотек в умовах карантину.
Для сільських бібліотечних працівників та працівниць районної книгозбірні, які
не мали можливості добиратися до місця роботи, було рекомендовано
працювати дистанційно – складалися акти для списання літератури, а також
бібліографічні покажчики та інформаційні довідки.
Так, бібліографом районної бібліотеки розроблено рекомендаційний список
літератури «Соціальний захист переміщених осіб з окупованих територій» та
інформаційну довідку «Соціальні права мешканців тимчасово окупованих
територій: проблеми реалізації», а бібліотекарки РБ підготували міні-видання
віршів поетеси-початківця Марії Берляк «Земле моя, Україно, я доня твоя
наївна».
Поступово робота бібліотек налагодилася за планом, перейшовши у
віртуальну площину. Так, бібліотекарки району зосередилися на розвитку
онлайнових заходів.
В соціальній мережі Facebook та каналі Youtube бібліотекарі пропонували
своїм користувачам інформаційні повідомлення: «Пам’ятаємо, згадуємо
Чорнобиль», «І вічно буде з світом гомоніти їх мовою душа моя жива» (до 100річчя Наума Тихого»), «Вимріяна поколіннями – Конституція нашої
Батьківщини», «Куріння чи здоров’я – обирайте самі!!!»,« Слава Україні!

Слава її героям!» (до Дня Героїв ), «Рада Європи – Вища рада правосуддя» та
ін.
Працівники
районної
бібліотеки взяли участь у флешмобі
«#Вітаю_Ліну_Костенко90», запропонувавши відеочитання «Ліна Костенко і
її щире поетичне слово».
До 75-річчя Великої Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Коростенська районна бібліотека ім. М. Сингаївського презентувала відеоогляд
«Жінка і війна, Жіночі обличчя війни». До Дня пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу було змонтовано відеокліп «18.05.44:
Пам’ятаємо» на вірш Ліфлії Буджурової «Отец».
Працівниці районної бібліотеки в цьому році відзначили День вишиванки
по-особливому: завдячуючи багаторічній дружбі з працівниками місцевого
краєзнавчого музею, свято вишиванки провели біля прекрасних етноекспозицій
наших пращурів, організувавши фотосесію «Вишиванки наших пращурів –
символ єднання поколінь».
До Дня скорботи та вшанування жертв війни в Україні районною
книгозбірнею було підготовлено відеосюжет «Щоб ніколи світанки не
здригались від слова війна», в якому взяли участь і користувачі бібліотеки.
Методистка районної книгозбірні постійно спілкувалася з сільськими
бібліотекарками, надавала їм консультації з організації роботи в умовах
карантину та організовувала для них участь в районних онлайн-конкурсах.
Так, зокрема, сільські книгозбірні брали участь в дитячому районному
конкурсі художнього читання «Ти серцю дорогий, мій батьку, моя стіна, опора
у житті», присвячений Дню батька, районному фотоконкурсі «Красива
молодь Коростенщини в роботі, в творчості, в житті» до Дня молоді та у
районному конкурсі на найкраще родинне дерево «Мій родовід – моє коріння»,
яке організовувала Коростенська РДА та управління соціального захисту
населення. Призові місця здобули бібліотекар Новинської сільської бібліотеки
Оксана Сингаєвська – І місце, Олена Дячук – бібліотекар Стариківської та Віта
Прокопчук – бібліотекар Михайлівської сільських книгозбірень – ІІІ місце.
Світлана Головійчук – бібліотекар Стремигородської сільської бібліотеки
представила також гарну роботу і отримала заохочувальний приз.
Методистка РБ взяла участь в онлайнових заходах:
- в онлайн-конференції «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19»
(організатори: ВГО Українська бібліотечна асоціація, Український інститут
книги);
- в спільній zoom-конференції бібліотечних працівників Вінниччини та
Житомирщини «Раут інновацій – разом проти сірих буднів».
Для сільських книгозбірень методичним центром створювались і
розповсюджувались рекламні плакати для інформування про карантинні заходи
та була підготовлена інформація на теми: «Стандарти і нормативи в
бібліотечній практиці», «Сучасні аспекти роботи з молоддю та дітьми» та
«Бібліотека просто неба».
Також методична служба традиційно веде сторінку в соціальній мережі
Facebook – готували буктрейлери та замітки до знаменних і пам’ятних дат,

розкриваючи ресурси бібліотеки, а також підготували відеовікторину до Дня
Конституції «Як добре ви знаєте Конституцію України?».
На сьогодні бібліотеки району поступово починають діяти в звичному
режимі, а саме: організовують заходи за межами книгозбірень – на подвір’ї.
Так, Стариківська сільська бібліотека відновила свій дитячий аматорський
гурток «Сонечко», де проводять інтерактивні ігри та репетиції сценок за
дитячими творами; Михайлівська сільська книгозбірня разом з дитячим
садочком організовують екскурсії природничого напрямку та читання книжок,
а районна книгозбірня разом з Хотинівською сільською радою організували та
провели літературно-краєзнавчу годину «А правда в книгах буде жить», до
100-річчя українського письменника-земляка Петра Клименка, яка відбувалася
на подвір’ї місцевої школи.
Не зважаючи на зовнішні чинники, бібліотекарі працюють, турбуючись про
те, щоб бути корисними для своїх користувачів.
Карантин триває... А бібліотеки району працюють як дистанційно, так і
частково у фізичному доступі для своїх читачів, зокрема, прийому та видачі
літератури на абонементі з дотриманням усіх санітарних норм. Починаючи з 2
червня усі сільські та районна книгозбірні почали обслуговувати користувачів
як дорослих, так і шкільного віку, виконуючи зобов’язання для підтримки
освітнього процесу молодого покоління та духовного збагачення всіх верств
населення…

Працювати по-новому в непростих умовах
(З досвіду діяльності бібліотек Ушомирської ОТГ
Коростенського району)

Нинішній рік підготував для всіх нас глобальний виклик у вигляді COVID19, що стрімко поширився світом і змусив людство адаптуватися до життя в
нових реаліях. Розгубленість перших днів минула, і незважаючи на цю
ситуацію, з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції, бібліотеки
Ушомирської ОТГ перейшли працювати на дистанційний режим роботи,
використовуючи всі наявні можливості. Основні процеси, які проводились у
бібліотеках:
- упорядкування книжкових фондів та документації бібліотек;
- щомісячне проведення санітарних днів та підтримка позитивного іміджу
бібліотек громади;
- написання місячних планів роботи та сценаріїв майбутніх заходів
бібліотек;
- бібліотекарі займалися самоосвітою, ознайомлювались з досвідом роботи
інших бібліотек в період пандемії, використовуючи онлайн-сервіс для
підвищення своєї кваліфікації;
- складання інформаційних списків літератури про нові надходження до
бібліотек громади: «Криничка української класики», «Літературні

постаті нашого краю», «Вас вітає нова книга», «Книжковий кошик для
всієї родини», та ін.
- підбірка друкованих матеріалів на тему: «Рятую світ, залишаючись
вдома», яка допоможе з користю провести період карантину, а своїх юних
читачів закликає бути чемними і дотримуватись його;
- робота бібліотекаря з каталогами та картотеками в бібліотеці;
- постійна підтримка зв’язку бібліотеки з читачами в телефонному режимі,
під час якого бібліотекарі постійно пропонували своїм користувачам
альтернативні послуги, які могла надати їм бібліотека;
- всім користувачам бібліотеки, які брали книги і не встигли повернути їх
із-за карантину, було автоматично продовжено термін користування
літературою до закінчення карантину.
Для бібліотек громади, зачинених на карантин, користувачі стали
віддаленими і тому основною турботою бібліотекарів стало питання, як
підтримати читача в соціальній ізоляції, щоб люди не відчували себе
самотніми, відірваними від життя і світу – бібліотеки продовжували свою
діяльність. Працюючи дистанційно, залишаючись зі своїми читачами,
бібліотечні працівники громади постійно підтримували зв'язок та
продовжували активне спілкування зі своїми користувачами в телефонному
режимі.
Окрім книжкових виставок, оглядів та переглядів друкованих видань у
текстовому форматі, бібліотеки громади готували та проводили
відеоформат:
- тематичні віртуальні виставки-перегляди, присвячені знаменним датам в
нашому житті: «Пам’ятаємо той величний подвиг...» (до дня Перемоги);
«Фото культпрацівників у вишиванках» (до Дня вишиванки); «День
громади» ( відеовітання);
«День Конституції – не просто свято» - відео бібліотек сіл Ушомир,
Бондарівка, Ковбащина, Сантарка, Гулянка та інших бібліотек. Саме ці
відеоролики
порадували
читачів
бібліотек на сайті громади
https://www.facebook.com/groups/165771517327269

Отже, всіма своїми діями бібліотекарі громади доводили думку про те,
що читання є найбезпечнішим, найефективнішим і найцікавішим заняттям у
нинішній ситуації.

Бібліотека на карантині: нові умови, нові можливості
(З досвіду діяльності бібліотек ЦБС м. Коростеня)
Карантинні обмеження, які розпочалися з 17 березня 2020 року внесли
суттєві зміни в бібліотечну роботу колективу ЦБС м. Коростеня.
Знайомлячись із базовими практиками роботи вітчизняних та зарубіжних
колег, беручи до уваги напрацювання учених, враховуючи наявні можливості
ЦБС, провідними фахівцями вироблено власний алгоритм роботи закладу. Всі

бібліотечні заклади після оголошення карантину розпочали дистанційну
роботу, під час якої за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій
працювали за місцем проживання. Бібліотеки ЦБС тимчасово припинили
фізичне обслуговування користувачів і спрямували свої професійні зусилля на
розвиток та надання онлайнових сервісів та перешифрування книжкового
фонду на УДК. Так, на сайті Коростенська міська ЦБС http://korostencbs.edukit.zt.ua/,
блозі
«БiблiоШЕЛЕСТ»
http://biblioshelest.blogspot.com/search?updated-max=2020-0620T16:11:00%2B03:00&max-results=3, у соціальних мережах Facebook
https://www.facebook.com/korostencentrallibrari.ostrovsky/?epa=SEARCH_BOX,
каналі youtube та ін. з’явилися віртуальні виставки, відеопрезентації, різні
проєкти, відеоогляди, методичні розробки, поради, інформаційно бібліографічні матеріали, майстер-класи, віртуальні екскурсії, флешмоби,
флешбуки, онлайн-вікторини, поетичні читання, фоточелендж, онлайн-читання,
індивідуальні консультації та ін. (див. Додаток).
Бібліотекарі ЦБС м. Коростеня намагалися активно інформувати читачів
на теми: екологія, День матері, День Конституції, 75-річчя Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, День архітектури, День Європи, День
вишиванки, День батька та інші. Не залишилась поза увагою краєзнавча тема.
Так, зокрема, був підготовлений краєзнавчо-письменницький калейдоскоп
«Літературні ювілеї поліської землі», літературний портрет «А дійсність –
тільки вірш і ліри чистий тон» (до 70-річчя від дня народження Петра
Камінського), «Природа поліського краю у поетичному рядку» та ін.
Систематично розміщували публікації про нові книги, які отримали
бібліотеки, знайомили своїх користувачів з популярними книгами, що є у
фондах бібліотеки, з цікавими фактами до знаменних і пам’ятних дат,
рекомендували, що варто прочитати на карантині. Так, для прикладу, багато
інформаційних матеріалів запропоновано до Дня міста, це: мистецький онлайнкалейдоскоп «Коростень сивий, друже мій милий, - скільки талантів у нас!»
(ЦБ), онлайн-вікторина «Рідне місто пізнаю!» (ЦБ), відео «Коростень крізь
фотооб’єктив Тимофія Сердечного» (ЦБ), літературне слово про рідне місто
«Натхненне слово про рідне місто» (БФ №2), літературна подорож «Місто,
овіяне легендами»(БФ №1) та ін. Крім цього, триває робота над випусками
нових методико-бібліографічних матеріалів, веббібліографічних списків
літератури, брошур, сценаріїв та ін.
А ще значний обсяг роботи з популяризації книги та читання колектив
довірив місцевим ЗМІ, які підготували радіо та телевідеорепортажі.
( https://biblioshelest.blogspot.com/2020/06/blog-postbbloteki-karantin.html)
Колеги бібліотеки-філії № 2 під час карантину
запросили всіх бажаючих приєднатися до спільноти
бібліотеки-філії № 2 у Viber. Кожен, хто приєднається,
зможе отримати швидку відповідь на будь-яке
запитання, що стосується роботи бібліотеки, книг,
надання інноваційних послуг тощо. Бібліотека-філія № 2
з користувачами завжди на зв'язку! https://invite.viber.com/…

Перед
тим,
як
розпочати
обслуговування
користувачів, було надруковано повідомлення у
соціальній мережі Facebook про те, що з 2 червня
2020р. дитячі бібліотеки-філії № 1 та 3 надають
послуги з 9 червня тим читачам, які приходять з
батьками. В кожній бібліотеці розвішані оголошення
для відвідувачів:
Режим роботи бібліотек ЦБС з 9:00 до 18:00, наразі
понеділок вихідний для ЦБ та бібліотек-філій № 2,
4, 5, 6, 7, 8, субота – для дитячих бібліотек-філій №1
та 3.
Усі книги, принесені читачами, розміщують у
поліетиленовий пакет і відправляють в окреме
приміщення для обсервації на 14 днів.
Читальні зали бібліотек ЦБС м. Коростеня для відвідувачів не працюють.
Працівники більше часу займаються перешифруванням книжкового фонду на
УДК, організацією заходів в онлайн-режимі та обслуговуванні користувачів на
абонементі.
За період карантину був зроблений переоблік книжкового фонду у
бібліотеках-філіях № 5, 8.
Звичайно, і сьогодні бібліотеки ЦБС продовжують працювати в режимі
онлайн, активно інформуючи своїх користувачів, пропонуючи їм чимало
нового, цікавого i корисного на своїх сторінках в Інтернет мережі.
Пандемія COVID-19 дала поштовх для оновлення діяльності бібліотек,
осучаснення їх послуг та спонукала до активних дій у онлайн-режимі, а для
бібліотекарів – багато нових знань, навичок, які можна продемонструвати для
користувачів, а ще – це випробування на затребуваність і професіоналізм.
Додаток
Шановні читачі!
Просимо вибачення за незручності, які пов’язані з карантинними
вимогами.
Сподіваємось на ваше розуміння та співпрацю в існуючих умовах.

1. Бібліотека обслуговує читачів, які одягнуті у захисну маску
2. Дотримуйтесь соціальної дистанції (відстань між відвідувачами не
менше 1,5 м).
3. Під час обслуговування називайте номер свого формуляра.
4. Повертаючи книги озвучуйте номер, автора та назву книги.
5. Після того книги опускайте у «Ящик повернутих книг».
6. Одягнувши рукавичку на праву руку розпишиться у читацькому
формулярі за отриману літературу.
Зверніть увагу!
Прискорити отримання книг можливо замовивши їх за телефоном:
4-24-95 чи електронною адресою центральної бібліотеки
korosten.bibl.ostr@gmail.com

1. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ» - Срібна роса купальської ночі
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/07/blog-post4sribna-rosa-kupalskoinochi.html?fbclid=IwAR250JeDM61unNFg8odOu7jdb7MYdug4EI3G9ax_FDiO8gWpbsn1
megTalc
2. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ» - Нове і цікаве з газет та журналів
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/07/blog-postnove- i-cikave-z- gazet-ta- zhurnaliv.html
3. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ» -Тато мій милий, любий, хороший
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/06/blog-posttato- m- mili- ljubi-horoshi.html
4. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»-NEW BOOKS https://biblioshelest.blogspot.com/2020/06/newbooks.html
5. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Їх долі і стежки через Коростенщину пролягли
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/06/blog-postih-doli-i-stezhky-cherezkorostenshhynu-proljagly.html
6. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Бібліотеки і карантин
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/06/blog-postbbloteki-karantin.html
7. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Світ рукотворної краси
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/06/world-wide-knit- in-public-daysvt-rukotvornokrasi.html
8. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Був поетом і вчителем
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/06/blog-postbuv-poetom- i-vchytelem.html

9. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Дослідники древлянського краю
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/05/2020-1315-1075dosldniki-drevljanskogokraju.html
10. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Окраса нашого краю - полотна талановитих коростенців
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/05/blog-postokrasa-nashogo-kraju-polotnatalanovitih-korostencv.html
11. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- 2020 – Всесвітній рік Слова Божого
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/05/2020.html
12. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Природа поліського краю у поетичному рядку
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/05/blog-postpryroda-polskogo-kraju-upoetychnomu-rjadku.htm
13. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Свято матері - свято любові
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/05/blog-postsvjato- mater-svjato-ljubov.html
14. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- В серці народу: вічно і поіменно
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/05/blog-postv-serc-narodu-vchno-pomenno.html
15. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Пророче слово «Кобзаря»
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/04/blog-postproroche-slovo-kobzarja.html
16. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- English Club для юних читачів
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/04/english-club.htm
17. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Відповідальне споживання: як зробити життя навколо себе
екологічнішим? https://biblioshelest.blogspot.com/2020/04/blog-post16vidpovidalnespozhyvannja-jak-zrobyty- zhyttja-navkolo-sebe-ekologichnishym.html
18. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Цей день в історії: Варшавський договір 1920 р.
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/04/1920.html
19. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Ми пам’ятаємо! https://biblioshelest.blogspot.com/2020/04/blogpostmy-pamjatajemo.html
20. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Свята Паска йде до хати, будемо Великдень стрічати
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/04/19svjata-paska-jde-do-haty-budemo-velykdenstrichaty.html
21. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- Велич і простота Мирослава Поповича
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/04/blog-postvelych-i-prostota- myroslavapopovycha.html
22. Блог «БiблiоШЕЛЕСТ»- В тисячоліттях числимо історію
https://biblioshelest.blogspot.com/2020/03/blog-post26v-tysjacholittjah-chyslymoistoriju.html
23. Інформаційні матеріали Коростенської дитячої міської бібліотеки ім. Л.Українки
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B824. Інформаційні матеріали Бібліотеки - філії 2 ЦБС м.Коростеня
https://www.facebook.com/korostenlib2/
25. Інформаційні матеріали Бібліотеки-філії 5 ЦБС м.Коростень
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D
1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-5%D0%A6%D0%91%D0%A1%D0%BC%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D1%8C
26. Інформаційні матеріали бібліотеки -філії чотири універсальна
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030339862145
27. Інформаційні матеріали бібліотеки -філії №8 ЦБС м. Коростеня
https://www.facebook.com/korostenlib8/

28.Коронація слова-https://www.youtube.com/watch?v=XSyXzxZW_YI
29.Материнська любов найсвятіша!- https://www.youtube.com/watch?v=NJ4lMX3Ql1M
30. Відео #ЗМІCOVIDБІБЛІОТЕКА
https://www.facebook.com/korostencentrallibrari.ostrovsky/videos/1085204571916044/
31. Флешмоб "Я_ Маю_Право" https://www.facebook.com/watch/?v=729518721219798
32. Новинки літератури для юнацтваhttps://www.facebook.com/watch/?v=905204929957838
33. Віртуальна виставка В книжковій пам'яті - миттєвості війниhttps://www.facebook.com/watch/?v=287297428298902
34. Флешбук центральної бібліотеки м. Коростеня за книгою Сари Джіо "Ожинова зима"https://www.facebook.com/watch/?v=2496825997223296
35. Літературні ювілеї поліської земліhttps://www.facebook.com/watch/?v=401461767478780
36. Знайомтесь!!! Нові книги, що надійшли до відділу абонементу.
https://www.facebook.com/watch/?v=610579269585378
37. Коростень крізь фотооб'єктив Т. Сердечного
https://www.facebook.com/watch/?v=1577978122376586
38. Інформаційні матеріали -Коростень Чата Читаючий
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000178606824

Бібліотечне життя на карантині: долаємо труднощі,
освоюємо нові можливості»
(З досвіду діяльності бібліотек Коростишівського району )
Дотримуючись карантинних заходів, Коростишівська публічна бібліотека
змінила форми спілкування зі своїми користувачами. Всі заходи проводились в
онлайн-режимі
і
публікувалися
у
соціальній
мережі
Facebook
https://www.facebook.com/korbiblioteka та YouTube каналі «Коростишівська
публічна бібліотека».
Опубліковано слайд-інформації до Міжнародного Дня визволення в’язнів
нацистських таборів, Всесвітнього Дня книги та авторського права, до 34-ї
річниці Чорнобильської катастрофи, Міжнародного Дня протидії булінгу,
Міжнародного Дня сім’ї, Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського
народу, Всесвітнього Дня проти тютюну і тютюнопаління, Дня скорботи і
пам'яті жертв війни; ювілеїв письменників: до 85-річчя В. Крищенка; до 100 –
річчя Г. Тютюнника; до 100 – річчя Д. Білоуса; до 130 – річчя М. Зерова; до 180
– річчя М. Кропивницького; до народознавчих свят - Благовіщення; Вербної
неділі, Трійці, а ще – до Дня щастя, Міжнародного дня танцю, Дня дружини.
До 75-річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опубліковано
цикл заходів: відео-година-спогад «Знамено Перемоги – 75»; фотоколаж
«Перемоги радісної день»; віртуальний огляд літератури «Нехай живі
пам’ятають – покоління знають».
Також на сторінці бібліотеки було опубліковано: віртуальна подорож
«Європа без кордонів» (до Дня Європи); відеоролик «Злочин, якому немає
прощення» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій); відеоролик «Скарбниці
історичної та культурної спадщини» (до Міжнародного Дня музеїв); віртуальні
мандрівки вулицями рідного міста «Соборна площа від і до…», «Історія
головної вулиці нашого міста»; віртуальна подорож світом «Хіт-парад

природних див»; відеоролики «Молодь обирає здоров’я» та « Громада, де чути
голос молоді: молодіжні організації Коростишівської громади» (до Дня
молоді); віртуальний огляд новинок літератури «Сходинки подолання»
(інклюзивне навчання); відеопрезентація творчості письменниці-землячки
«Світовідчуття у прозі Євдокії Макаренко».

За лаштунками бібліотечного карантину
(З досвіду діяльності бібліотек Любарської ОТГ)

Бібліотеки Любарської ОТГ тимчасово припинили роботу з
обслуговування користувачів з 1 квітня 2020 р.
Для налагодження комунікації з читачами центральна районна бібліотека
на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook постійно публікувала
інформацію про доступ до електронних книг на різних ресурсах. Під час
першого етапу карантину бібліотеки запрошували читачів для ознайомлення з
віртуальними книжковими виставками, рекомендаційними списками
літератури.
Після завершення адаптивного карантину сторінка в соціальній мережі
Facebook продовжувала наповнюватись корисною для відвідувачів
інформацією. Працівники центральної районної бібліотеки підготували:
відеопрезентацію про професії, яких зараз найбільше потребує український
ринок праці «Зробити правильний професійний вибір – значить знайти своє
місце в житті, визначити свою долю», віртуальну вікторину «Конституція –
правова основа України», а також користувачам було запропоновано віртуальне
знайомство з книгою Н. Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону».
Майже півтори сотні експонатів було зібрано на виставці ляльок
«Доторкнись до дива», організовану бібліотекарями ЦРБ просто неба.
Бібліотека для дітей презентувала книжкову відеоподорож «Літо з
книгою», віртуальну вікторину «Казкові правопорушення».
Сільські книгозбірні запропонували користувачам відеопрезентації:
«Книжковими стежками» (с. Липно), «Книжковий світ фантастики»
(с. Березівка), «Таємниці сонячного літа» (Велика Волиця), «Казковий світ
Всеволода Нестайка» (с. Мотовилівка). Бібліотеки Любарщини залишаються зі
своїми користувачами та продовжують культурну, інформаційну і
просвітницьку діяльність.

Карантин – це чудова нагода читати, вчитися та розвиватися
(З досвіду діяльності бібліотек м.Малина)
Під час карантину бібліотеки міста Малина продовжували працювати.
Вони перейшли в режим онлайн і активно інформували своїх користувачів
щодо різних тем, а також пропонували чимало цікавинок. Працівники бібліотек
регулярно наповнювали сторінки в соціальній мережі Facebook (Малинська
міська центральна бібліотека, Малинська міська дитяча бібліотека) корисною

для відвідувачів інформацією. До різних свят та визначних подій бібліотекарі
готували відеоролики,слайд-презентації, віртуальні книжкові виставки, огляди,
рекомендації про книги. Було підготовлено презентацію книжкової виставки
«На гостину до митця», «Природу пізнавай та зберігай», «Виховання
надзвичайної дитини», «Дуже хоче тепле літо,щоб читали книги діти»,
«Україна - в Європі, Європа – в Україні», «Книжковий молодіжний мікс»,
відеопрезентації книг: Анатолій Андржевський «Чорнобильський пес Аксель»,
презентація книги «Пампуха» від читачки бібліотеки, «Читаймо українське» П.
Наніїв «Тричі продана», «Я і Конституція», реклама книги «Крута
архітектура», відеоогляди: «Нам не забути ті роки», «Війна очима поетівземляків», «Книги, які варто прочитати», «Найкращий захист від нудьги»,
«Шедеври світової літератури на полицях бібліотеки», «Собаки та цуценята
від А до Я», відеопідбірку літератури для родинного читання «Читаймо всією
сім`єю», ігри-вікторини: «Літературні герої в умовах ізоляції», «Впізнай
літературного героя», «Знавці Європи», відео в рамках проекту «Ім`я героя на
карті міста» (пам`яті героїв АТО), виставка світлин «Книга, прочитана з
татом», інформаційний брифінг «Наркотики – це не просто згубна звичка»,
відео до Дня матері «Уклін матерям загиблих героїв Малинщини», онлайнекскурсія до музею космонавтики ім. С. П. Корольова, народознавча подорож
до країни Журналії «Великодні символи», «Вишивальна вікторина»,
відеоподорож «Пам’ятники літературним героям в країнах Європи»,
здійснювали інформаційну підтримку, що полягає у створенні та представленні
на своїх сторінках у Facebook корисної інформації щодо запобігання
розповсюдження захворюваності на COVID-19 та поточної ситуації в Україні та
світі: флешмоб «Бережемо здоров`я - залишаємося вдома», «Ми в умовах
карантину», поширювали матеріали для психологічного розвантаження. Робота
бібліотек тривала і в телефонному режимі. Бібліотекарі постійно повідомляли
читачів про нові надходження літератури, створювали бібліографічні письмові
та відеодовідки за допомогою інтернет-сервісів Messenger
та
Viber,
розповідали про ювілейні та знаменні дати, підготували та випустили буклети
різної тематики, а саме: «Письменники Житомирщини – ювіляри 2020року»,
«Великий музикант» (до 105 річчя від дня народження С. Ріхтера), «Давні
магічні символи, приховані у візерунках», «У пошуках щастя на Івана Купала:
традиції та звичаї свята» та інші. Під час карантину працівники активно
продовжують роботу з книжковим фондом по індексації книг, згідно з
таблицями УДК. Оголошений карантин – це можливість вчитися, пізнавати
цікаве та мандрувати світом книжок.

Карантин – сприятливий час для читання

(З досвіду діяльності КЗ «Чоповицька публічна бібліотека»
Чоповицької селищної ради, Малинського району)
Бібліотеки КЗ «Чоповицька публічна бібліотека» Чоповицької селищної
ради не залишились байдужими до своїх користувачів і переглянули та
розширили свої можливості обслуговування онлайн.
- Чоповицька публічна бібліотека:
- виставка-пропозиція: «Чит@ння в тренді»;
- перегляд літератури до Дня Конституції та вітання колективом
бібліотекарів жителів громади зі святом;
- ілюстрована книжкова виставка з краєзнавства «Я народився тут і тут
моє коріння»;
- свято вишиванки: «Вишивана доля сім’ї Мойсієнко»;
- до Всесвітнього Дня охорони навколишнього середовища:
свято «Рослинна символіка в житті і побуті українців».
- Чоповицька селищна бібліотека для дітей:
- конкурс малюнка: «Дитина та її права»;
- перегляд літератури «Дитинство – чудова пора»
- Новобратська сільська бібліотека:
- свято вишиванки: «Мені сорочку мати вишивала»;
- перегляд літератури «Книжковий аромат кави»;
- вікторина: «Дружні питання для цікавого спілкування»
- Йосипівська сільська бібліотека:
- майстер-клас із виготовлення квітів з гофрованого паперу: « Я знаю, як це
робити, я навчу вас».
- Шевченківська сільська бібліотека:
- перегляд літератури: «Я маю право» ( до Дня Конституції)

В бібліотеці карантин – працюємо онлайн

(З досвіду діяльності Народицької селищної бібліотеки)
Під час карантину бібліотекарями Народицької селищної бібліотеки
щоденно оновлювалась сторінка в соцмережі Facebook. Тут розміщувались
публікації про книги, письменників та важливі рекомендації. До різних свят та
визначних дат бібліотекарі готували відеоролики, слайд-презентації, онлайнподорожі, віртуальні виставки та мультимедійні огляди. Зокрема, було
проведено:
- челендж
#Народицька_селищна_бібліотека
#Зготуй_смачне_вдома
Розвивайте свої літературні смаки разом з нашою бібліотеко!;
- челендж до Дня матері «Привітай свою матусю» та відеопривітання від
нашої бібліотеки та читачів;
- онлайн майстер-клас «Страви європейської кухні» до Дня Європи;
- флешмоб «Носи українське – читай українське» до Всесвітнього дня
вишиванки;

- майстер-клас «Ой на Івана на Купала» з плетіння віночків;
- онлайн-привітання до Дня захисту дітей;
Також бібліотекарі долучилися до проведення:
- Всеукраїнського конкурсу фотомалюнка «Мрійник року», організатором
якого була Національна бібліотека України для дітей;
- Всеукраїнського онлайн-конкурсу творчих робіт «Дитинство в долонях
захисників», присвячений Дню захисту дітей, який проводив
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова спільно з
“ЛІТтера” - бібліотеки міста Житомира;
- акції, яку проводила бібліотека-філія № 6 для дітей м. Миколаєва та
взяли участь в онлайн конкурсі малюнка – "Яка вона - Фея Бібліотечна?"
- онлайн-естафети «Моє книжкове літо 2020»;
Читачок Бібліотечний#Народицька селищна бібліотека#
- онлайн-конкурсів «#Моя_Конституція» та «#Я_Молодий!», який
організовував Департамент культури, молоді та спорту Житомирської
ОДА;
- Всесвітнього дня відмови від поліетилену (працівники селищної
бібліотеки провели майстер-клас із виготовлення подарункових пакетів з
паперу);
- акції «100 000 книжок для сільських бібліотек» від БФ «Фундації Дарини
Жолдак» спільно з УІК і Новою поштою і отримали дитячу літературу.
Книги яскраві, цікаві, з великою кількістю малюнків. Також книги мають
спеціальний мобільний додаток WowBox AR, що дозволяє «оживити»
казку.
А ще бібліотекарі Народицької селищної бібліотеки взяли участь у
Всеукраїнському конкурсі “Бібліотека + громада: разом до успіху!”, який
проводили прес-клуби бібліотек проєкту ПУЛЬС/IREX, організували
патріотичний онлайн-флешмоб "Пам’ятаємо. Перемагаємо", присвячений Дню
пам’яті та примирення і 75-річчю Дня Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, та відео майстер-клас, як зробити мак з паперу;
На період карантину фахівцями бібліотеки запроваджено нові рубрики на
сторінці в соцмережі Facebook: #Бібліотечнахвилинка, #читацьказакладка,
#задоволення з книгою, #Абонемент_рекомендує.

Любов до книги сильніша за карантинні обмеження
(З досвіду діяльності бібліотек Новоград-Волинської МЦБС)
Несподівана ситуація, яка склалася внаслідок пандемії, внесла зміни у
звичне життя бібліотек міста Новограда-Волинського. Було багато цікавих
планів і задумів, але життя внесло свої корективи і з 16 березня 2020 року
бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи тимчасово припинили
роботу з обслуговування читачів. В умовах невизначеності гостро постали
питання: як діяти бібліотечним працівникам у такій ситуації, як організовувати
дистанційну роботу бібліотек? Вивчивши практику зарубіжних бібліотек, які
раніше зіткнулися з аналогічною проблемою, та рекомендації Української

бібліотечної асоціації, колектив МЦБС зосередився на розвитку онлайнових
послуг.
Насамперед, бібліотеки долучилися до інформування читачів про
пандемію, розміщували на сайті та сторінках у соцмережах рекомендації
щодо захисту від COVID-19, телефони гарячих ліній для консультацій, графіки
прийому лікарів тощо.
Відділом комплектування і обробки літератури проведено обробку та
розподіл між філіями МЦБС понад 700 прим. нових надходжень. Бібліотекифілії продовжували переведення фондів і каталогів на УДК, впорядковували
розташування літератури на стелажах, оновлювали поличкові роздільники.
Складено акти та вилучено фізично зношені документи (понад 10 тис. прим.),
проведено їх звірку та вилучення карток з каталогів, внесено відповідні записи
до інвентарних книг МЦБС. Всі бібліотеки провели вивчення
укомплектованості та інтенсивності використання бібліотечних документів
розділу фонду – Українська література (821.161.2).
Працівники бібліотек щоденно оновлюють корисною для відвідувачів
інформацією сайт «Бібліотечна Звягельщина», блог «Звягельські дзвіночки», а
також сторінки бібліотек в соцмережі Facebook, де розміщують різноманітну
інформацію про книги, читання, письменників, видатних митців рідного краю,
календар святкових дат і подій, літературний календар, різноманітні
рекомендації для читачів, буктрейлери на книги-ювіляри, рекомендаційні
списки літератури для батьків і дітей різного шкільного віку, літературні огляди
нових книжок та журналів. А ще готують і демонструють відеоролики, слайдпрезентації, онлайн-подорожі, віртуальні виставки та мультимедійні тематичні
огляди.
Робота бібліотек триває і в телефонному режимі. Працівники
повідомляють читачів про нові надходження літератури, надають
бібліографічні письмові та відеодовідки за допомогою Інтернет-сервісів
Messenger та Viber.
Працівники центральної міської бібліотеки ім. Юрія Ковальського
оформлювали і розміщували на сайті книжкові виставки до всіх важливих дат
і подій в житті держави і суспільства. Підготували віртуальну книжкову
виставку «Друга світова війна: розмірковування у ХХІ столітті», відеоролики:
«1 червня - День захисту дітей!», «8 червня – день народження Роберта
Шумана», відеопроект до 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні, челендж
до Дня Матері, відеоперегляди: «Обличчя України в долонях її синів»,
«Бібліотека – центр екологічної просвіти», «І пам'ять про війну нам книга
оживляє...» , відеопрезентацію «Робота з молоддю у сучасному форматі»,
відеоогляд «Книжки влітку не відпочивають». Всі ці відео можна подивитись
на сайті бібліотеки.
Працівники центральної дитячої бібліотеки ім. Олени Пчілки активно
готувалися до переїзду бібліотеки у нове приміщення. Власними силами
виготовили інсталяції «Незвичайний світ книги», «Час читати», «WELCOME»;
інформаційний плакат «Ласкаво просимо в «Книжкове Королівство»;
підготували фотозону «Я люблю бібліотеку», відеопрезентацію «Плекаємо
маленьких патріотів»; буклет «Від фантазії і мрії – до мудрості й добра:

найкращі дитячі твори В.Нестайка»; віртуальну виставку «Вибух нової
літератури».
Працівники бібліотеки-філії № 5 для юнацтва значно оновили інтер’єр
бібліотеки. Бібліотека стала сучасною і затишною. Популярністю серед молоді
міста користуються онлайн-рубрика у соціальній мережі Facebook #можна
взяти вже сьогодні, #бібліотекар рекомендує. Підготували відеоролики:
«Перегортає пам'ять сторінки» до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, «З Днем Матері», «Вітаємо з Днем родини»; нарис,
присвячений льотчику-винищувачу, ветерану Другої світової війни –
Володимиру Палажченку; відеоперегляди: «Хай мирним буде небо над землею,
хай весело сміються діти», «Пам’ятаєш земле, сорок перший…»,
«Конституція України з глибини до сьогодення», «Вітаємо з днем молоді»,
«Нові надходження літератури до бібліотеки»; віртуальні
виставки:
«Міжнародний день музеїв», «Вишиванка – душа України», «Жіноча проза
України».
Працівники БФ № 1 зібрали цінні фото та відеоматеріали і підготували
відеоролик «Історія війни у пам’ятниках і назвах вулиць мікрорайону
«Дружба» м. Новограда-Волинського». В рамках екологічної просвіти
презентували відеоролик «Чисто не там, де не смітять – а там, де правильно
сортують». Оформили виставку малюнків читачки бібліотеки Лопатюк Валерії
«Палітра настрою», виставку творчих робіт Лопатюк Валерії і Міщука Назара
«Пластилінові фантазії».
Працівники БФ № 3 працювали над створенням відеоспомину «Долі
обпалені війною» (Друга світова війна у споминах очевидців мікрорайону
«Смолка»). Поповнювали новими матеріалами онлайн-рубрику #завітайте до
бібліотеки-філії № 3. Для дітей підготували відеоролик «Літні читання» та
відеорекламу «Читайте казки разом з нами». Читач бібліотеки Шуляківський
Даниїл став переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого
читання «Книгоманія – 2020».
Для своїх читачів працівники БФ № 2 ведуть онлайн-рубрики #бібліотека
рекомендує та #читаємо влітку разом з бібліотекою. До 75-річчя Перемоги у
Другій світовій війні підготували відеоролик «Шана за подвиг, подяка за мир
нашим дорогим ветеранам». Для дітей підготували відеопрезентацію «Літо –
час для читання».
Багато схвальних відгуків набрало патріотичне відео молодого
бібліотекаря Майстрівської сільської бібліотеки Руслани Козловської про
загиблого героя-сучасника, уродженця села Майстрів Віктора Козака.
Бібліотекар організовує багато цікавих і змістовних заходів на свіжому повітрі
для дітей громади.
Працівники бібліотек міста брали участь у патріотичній акції з нагоди
Дня вишиванки «Шануй українське – носи вишиванку».
В умовах карантину бібліотекарі продовжували підвищувати свій
професійний рівень. Значна частина бібліотекарів успішно оволоділа
цифровими навичками за сучасним форматом на онлайн-платформі з цифрової
грамотності Міністерства цифрової політики України «Дія. Цифрова освіта»,
За допомогою платформи ZOOM фахівці бібліотек мали змогу
долучитися до Всеукраїнської онлайн-конференції «Бібліотеки в умовах

пандемії COVID-19» та громадського обговорення проєкту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
відеоконференції «Раут інновацій – разом проти сірих буднів», організованої
бібліотекарями Вінниччини та Житомирщини.
Працівники бібліотек міста Новограда-Волинського продовжуватимуть і
надалі культурну, інформаційну і просвітницьку діяльність, підтримуватимуть
своїх читачів, створюючи у них позитивний і гарний настрій.

Бібліотека на карантині:
рекомендуємо читачам та навчаємося самі
(З досвіду діяльності бібліотек Попільнянської ОТГ)
Карантин – не тільки час для самоізоляції, але і час для підвищення
кваліфікації, застосування інноваційних форм роботи. Бібліотечні установи
закрилися на карантин, але стали від того не менш важливими та потрібними.
Бібліотеки пропонують користувачам в умовах карантину скористатися
доступом до бібліотечних онлайн-ресурсів та отримати онлайн-послуги.
Зокрема, у процесі роботи під час карантину бібліотечні працівники
Попільнянської ЦБС:
- працювали з книжковим фондом, а саме: вилучали морально застарілу
та фізично зношену літературу. Складали акти списання, згідно з
якими в інвентарних книгах робили відмітки про її списання;
- проводили дрібний ремонт книг;
- вивчали склад користувачів, їх інтереси та запити (аналіз читацьких
формулярів);
- удосконалювали знання про Універсальну десяткову класифікацію
(УДК) в Україні у спільноті УДК у Facebook (вивчення досвіду,
методична допомога, обмін думками);
- готували сценарії до літературних і пам’ятних дат згідно з планом
роботи на 2020 рік;
- проводили моніторинг книжкових новинок на сайтах видавництв та
книгарень;
- вивчали зарубіжний досвід відкриття бібліотек в Європі під час
пандемії COVID-19;
Робота бібліотек тривала і в телефонному режимі. Працівники повідомляли
постійним читачам про нові надходження літератури, створювали
бібліографічні письмові та відеодовідки за допомогою Інтернет-сервісів
Messenger та Viber.
Працівники бібліотеки під час карантину займалися самоосвітою,
наповнювали особисті сторінки в соціальних мережах корисною для
відвідувачів інформацією, підбирали та рекомендували різні цікаві
інформаційні дайджести:
- «Самоосвіта на карантині: найкращі безкоштовні онлайн-курси та
лекції»;

- «12 сайтів, де можна читати або завантажити книги безкоштовно та
легально»;
- методична розробка, консультація для батьків «Як організувати дозвілля
під час карантину»;
- «Гумористичні шедеври української літератури»;
- «10 сучасних українських письменників, книги яких має прочитати
кожен»
- цікаві онлайн-сервіси для читання на дивані;
- цікаві віртуальні екскурсії по Україні та ін.
Серед підписників групи «Творчість Світлани Штатської» відбувся
онлайн-розіграш книги Світлани Штатської (Гресь) «Слонопотам»,
присвячений Міжнародному Дню дитячої книги.
Бібліотекар центральної дитячої бібліотеки Людмила Кацімон взяла участь
у розіграші, і виконавши його умови, отримала книгу для найкращого читача
своєї бібліотеки – Ані Жентімір, з автографом письменниці.
Під час карантину центральна дитяча бібліотека взяла участь в конкурсі
«Перлини слова Максима Рильського», присвяченого 125-річчю від дня
народження М. Т. Рильського. Учень 7-А класу Максим Абрамян отримав ІІІ
місце у ІІ турі онлайн-конкурсу.
Долучившись до Всеукраїнського дитячого марафону «Єднаймо душі
словом Кобзаря», ЦДБ взяла участь у відеоконкурсі «Єднаймо Україну
Тарасовим словом», присвяченого 206-річниці Т. Шевченка.
В Попільнянській сільській бібліотеці-філії відбувся конкурс творчих робіт
«Моя Конституція», присвячений Дню Конституції.
Робота бібліотеки у реальному та дистанційному режимі триває й надалі.
Бiльше інформацii – на сторінках соціальної мережі Facebook.
https://www.facebook.com/popelnyanskaya.zrb
https://www.facebook.com/plssp?fref=pb&__tn__=%2Cd-aR&eid=ARCF39otcdNKgHzuRdHj5zSqJsx10SG5eCMJB29iIdzOXEVrzeODJYOOBtxUzpHfTOBTpt6Su2794D&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006977926817&fref=pb&__tn__=%2
Cd-aR&eid=ARDFUZqSHNDzmZBmN3PzDXqYpt4vIcANMSE69J7jWA20_93_PJSsq
VuChaU6r7Pe4vg3SmONVaPS2oJp&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018200102463&fref=profile_friend_li
st&hc_location=friends_tab

Карантин – чудова нагода вчитися, мандрувати світом книг
(З досвіду діяльності КЗ «Публічна бібліотека-медіатека»
Радомишльської міської ради)
В умовах карантину «COVID-19» та дотримуючись карантинних заходів,
так як і більшість бібліотек, КЗ «Публічна бібліотека-медіатека»
Радомишльської міської ради не залишилась байдужою до своїх користувачів.
В умовах карантину не було можливості обслуговувати користувачів і видавати
книги, тому бібліотека намагалась усі послуги і ресурси максимально перенести
в онлайн.
Під час карантину працівники бібліотеки максимально намагались
дотримуватись річного плану роботи. До відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та
свят використовувались книжково-ілюстративні виставки-онлайн: «Європа у
всесвіті краплина», «Співомовці рідної землі» (День краєзнавства), «Батько захисник роду», «Письменники – пишуть для дітей», «Прилетіло літечко на
рожевих крилечках» та інші, віртуальні-подорожі цікавими книжками, онлайнпривітання до Дня вишиванки, які висвітлювались на нашій сторінці у Facebook
та соцмережах.
На сторінці бібліотеки автор книги «Полінчині казки» - Галина Римар
презентувала свої твори під назвою «Казочки на щодень». Батьки мали
можливість щодня читати своїм малюкам нові книги.
Було проведено три онлайн-конкурси та два майстер-класи. Віртуальний
фотоконкурс «Моя родина» (20 учасників), Фейс-арт «Дарую посмішку»
(8 учасників), «Селфі-марафон» до Дня молоді (6 учасників), майстер-класи з
прикрашання декоративного яєчка та літнього декоративного капелюшка.
Дистанційно на платформі ZOOM взяли участь в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія» та участь у
відеоконференції «Раут інновацій – разом проти сірих буднів», де отримали
багато цінної інформації від колег.
Карантин – це не тільки час для самоізоляції, але і час для підвищення
кваліфікації, самоосвіти, вивчення досвіду інших бібліотек та багато іншого.

Карантин – читанню не завада
(З досвіду діяльності КЗ «Вишевицька публічна бібліотека»
Радомишльського району)
Під час карантину у Вишевицькій публічній бібліотеці була створена
сторінка комунального закладу у соціальній мережі «Facebook».
Використовуючи власні мобільні телефони, працівники бібліотеки розміщували
просвітницькі та інформаційні повідомлення, реклами новинок художньої
літератури, календар святкових подій тощо. З певними обмеженнями бібліотека

здійснювала обслуговування користувачів. Так, видача книг проводилась в
приміщенні по одному відвідувачу, за попереднім записом в телефонному
режимі.

Бібліотека-книга-читач в умовах карантину
(З досвіду діяльності бібліотек Романівського району)
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та з метою запобігання
поширення корона вірусу COVID-19 робота Романівської районної бібліотеки
для дорослих була тимчасово призупинена, але книгозбірні знайшли вихід,
активізувавши роботу у соціальних мережах.
Так, зокрема, наповнення сторінки бібліотеки у соціальній мережі
Facebook
зросло в рази: просвітницька робота, популяризація книги,
краєзнавство, флешмоби, онлайн-екскурсії, найголовніші події. Публікувалися
відеоролики з навчання цифрової грамотності «Цифрова освіта. Дія». Відчутно
зросла кількість людей, які долучилися до сторінки бібліотеки.
Бібліотекарі провели велику кількість власних заходів. Серед них такі:
- 26 квітня – поширили підбірку «Чорнобиль в художній літературі»;
- 8-9 травня – разом з районним Будинком культури зняли 2 відео до Дня
пам’яті і примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні, зробили книжкову виставку «В огні палала Україна»;
- 15 травня – відеофлешмоб до Дня Європи;
- 21 травня – фотофлешмоб до Дня вишиванки;
- 1червня до Дня захисту дітей відеопрезентація «Діти – наше майбутнє»;
- 28 червня – зняли відео «Поетична Конституція»;
- 6 липня – підбірка краєзнавчої літератури до Дня селища Романова;
- 8 липня – допис до Дня родини про талановиту родину СуріковихПоліщуків, читачів бібліотеки.
Районна бібліотека для дітей свою роботу тимчасово призупинила з 16
березня по 31 липня 2020 року. В цей час проводили внутрішні бібліотечні
роботи, а саме: перевели книжковий фонд з таблиць ББК на індекси УДК,
очистили книжковий фонд від зношеної літератури, проводили списання.
Бібліотекарями було знято і поширено в соціальних мережах такі
відеоматеріали: до Дня Чорнобильської трагедії «В огні Чорнобиля»; до
Всеукраїнського дня вишиванки «Вишивана моя Україна»; до Дня захисту
дітей «Діти-наше майбутнє»; до Дня Конституції України «Стабільність
Конституції – стабільність держави».
Бібліотеками району розповсюджено в соціальних мережах інформаційні
матеріали для молоді: «Запрошують навчальні заклади Житомирської області,
України», «Молодь – майбутнє нашої держави».

Основна мета бібліотеки на карантині –
тримати зв'язок з читачами
(З досвіду діяльності бібліотек Ружинського району)
На період карантинних заходів Ружинська центральна районна бібліотека
оновила і розширила діапазон своїх послуг, які можна отримати віддалено, –
онлайн чи по телефону. Відвідувачі бібліотек Ружинського району сьогодні навіть
більше, ніж завжди, потребували допомоги. Тож бібліотека перейшла на
дистанційне онлайн-обслуговування. Розпочався карантин з самоосвіти, вивчення
досвіду роботи інших бібліотек через ІНТЕРНЕТ–мережу, бібліотекарям і
відвідувачам були запропоновані послуги для ознайомлення з різними
платформами для проведення онлайн-конференцій, вебінарів, розширені канали
комунікації через Facebook Ружинська центральна районна бібліотека, Бібліотечна
Ружинщина, Вільнопільська сільська бібліотека, Ружинська дитяча бібліотека. На
своїх сторінках бібліотеки району пропонують для перегляду різноманітні майстер класи, онлайн-вернісажі, фотоколажі, онлайн-заходи, віртуальні виставки,
інформації про вебінари, новини на тему «COVID-19».
Щорічно традиційним є проведення творчих звітів народних колективів,
виставок робіт народних умільців. В цьому році у зв’язку з карантином ці заходи
були проведені онлайн. Методист ЦРБ за допомогою програми Vib er отримувала
фото представлених робіт народних умільців від бібліотек району, обробляла їх у
фотошопі, у відеоредакторі створювала онлайн-фільми, фотоколажі виставок для
перегляду у мережі Facebook, визначала переможців, яким в подальшому будуть
вручені подяки за співпрацю з бібліотеками району.

Режим онлайн – спілкування!

(З досвіду діяльності бібліотек Черняхівського району)
COVID-19 вніс свої корективи в життя людей в усьому світі та безумовно
позначився на роботі бібліотек, але якщо до своєї справи підійти творчо, то
результати не змусять себе чекати.
Колектив бібліотек Черняхівського району змушений був залишити своїх
користувачів без обслуговування і перейти в режим онлайн-спілкування. Але це
не означає, що бібліотекарі перестали працювати, навпаки, вони підсилили
свою інформаційну місію, і за закритими від відвідувачів дверима
продовжували залучати своїх читачів до різноманітних конкурсів та вікторин,
флешмобів та віртуальних екскурсій музеями та бібліотеками світу,
визначними місцями не тільки району та області, а й всієї України.
Готували сценарії, вікторини, квести, щоб після закінчення карантину
надолужити усе, що не вдалося реалізувати. Також займалися саморозвитком,
аналізували плани роботи, удосконалювали знання під час роботи з фаховою
літературою.

Методичний кабінет продовжував випуск буклетів:
«Доля мови – доля народу», «Молодь і волонтерська
діяльність», «З думкою про Кобзаря», «Молодь у
правовому колі» та працювали над випуском
бібліотечної газети «Бібліохвиля», що є одним з
перспективних напрямків діяльності та своєрідною
рекламою роботи Черняхівської районної бібліотеки.
Зокрема, СПЕЦВИПУСК №20 газети БІБЛІОХВИЛЯ
"Безпечне відновлення роботи бібліотек після карантину" (рекомендації).
Бібліотеки покликані об'єднувати людей. І щоб не втратити довіру своїх
користувачів в умовах поточної пандемії COVID-19, постійно поновлювали
книжкові виставки до знаменних дат та проводили огляди літературних
новинок у відеоформаті. Пропонували завантажити та роздрукувати чудову
книжечку гру-розмальовку з дотепними й корисними поясненнями про те, що
таке вірус і як себе захистити. Пропонували тести:
«Як добре ви пам'ятаєте дитячу літературу?»;
«Чи добре ти знаєш культуру України?»;
"По сторінкам дитячих казок".
Читачі на
сторінках бібліотеки
отримали
перелік сервісів, де можна безкоштовно читати книги українською мовою.
Ще започаткували:
- конкурс домашнього відео до Дня вишиванки;
- онлайн-конкурс на краще читання віршів до Дня матері, де юні читачі
взяли участь у поетичній відеохвилинці «Ти одна така улюблена і рідна»;
- літературний онлайн-конкурс «Книг незмірна глибина»;
- онлайн-вікторину до Дня Європи;
- флешмоб «Пам’ятаємо, шануємо» (одночасне покладання квітів
бібліотекарями сіл до пам’ятників учасникам ІІ світової війни);
- фотофлешмоб «В об’єктиві бібліотекар».
Районна бібліотека стала учасником Всеукраїнського соціологічного
дослідження «Покоління центеніалів: цінності та орієнтири», соціологічному
дослідженні «Читаюча родина», обласній акції «Історія моєї вишиванки».
Бібліотека є учасником «Молодь і книги: чому варто читати ?». Це назва
Всеукраїнського соціологічного опитування, яке ініціювала в 2020 році
Державна бібліотека України для юнацтва.
Цікавими стали віртуальні екскурсії «Героїчні сторінки історії в музеях
України», «Дитяча бібліотека запрошує».
Відеоекскурс у минуле: "Перегортає пам’ять сторінки" та виставкареквієм « Історія однієї фотографії».
Мультимедійні презентації «Герої нашого часу», «Мирна країна – щаслива
дитина».
Велику зацікавленість у користувачів викликали відеопрезентації
матеріалів, присвячених літературним датам та ювілеям письменників та
поетів. На Інтернет сторінках бібліотека знайомила
читачів також і з поетами та письменниками рідного
краю – Марією Кучер, Євгенією Юрченко. У
центральній
районній
бібліотеці
проходять

персональні виставки робіт юних художниць Осецької Ірини та Соні Жеревко.
Справжньою цікавинкою бібліотеки стало те, що на сторінках
Черняхівська книгозбірня, Книголюб Черняхівський та Дитяча книга у
Facebook регулярно з'являються інтерактивні картинки із запитаннями або
веселі передбачення.
Наразі, в умовах хоч і послабленого, але карантину, масові заходи в
бібліотеці не проводяться. Проте, в бібліотеках розпочали приймати
відвідувачів, дотримуючись правил безпеки. Зрозуміло, що попереду ще багато
роботи, але велике бажання знову обслуговувати користувачів, і робити це
безпечно, додає бібліотекарям сил та ентузіазму.
Бібліотека пропонує скористатися інформацією у соціальних мережах на
сторінках:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022294877117 (Черняхівська книгозбірня)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025377430413&fref=profile_friend_list&hc_loc
ation=friends_tab (Книголюб Черняхівський),
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022294877117&lst=100022294877117%3A1000
22294877117%3A1588587041&sk=friends&source_ref=pb_friends_tl (Дитяча книга)

Карантин з користю! Працюємо в нових умовах
(З досвіду діяльності бібліотек Чуднівської ОТГ)
За іронією долі спочатку на 12 березня, а потім саме на 17 березня у
Чуднівській міській бібліотеці було призначено проведення другого етапу
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2020». Середина
березня з «COVID-19» внесла свої корективи: колектив Чуднівської міської
бібліотеки змушений був, попередньо повідомивши про це всі бібліотеки
Чуднівської ОТГ, відкласти конкурс на невизначений термін. Одночасно
почали переглядати та пристосовуватись до нових обставин роботи за умов
проголошеного в країні карантину.
Так, вперше онлайн, бібліотечні фахівці взяли участь в обласному
конкурсі дитячого читання «Книгоманія-2020». Оформили ряд фотовиставок у
фойє бібліотеки, а саме: «Книги-ювіляри-2020», «Вони презентували книги у
нашій бібліотеці», «Наші раритети», «З історії книги та бібліотек».
Бібліотеку прикрасило виготовлене на замовлення авторське художнє панно,
зовнішня яскрава велика вивіска «Бібліотека». Загалом час карантину став
періодом пошуків і знахідок, координації дій бібліотек Чуднівської ОТГ,
регулярного виходу публікацій про постійні та поточні книжкові виставки і
події у літературному та громадському житті на бібліотечній сторінці Facebook,
часом самоосвіти і переоцінки своїх професійних можливостей, а також і
прагнень до професійного зростання. Стимулом для цього стала також
атестація бібліотечних працівників на предмет відповідності займаним посадам
та підтвердження рівня їх кваліфікації, яку провів відділ культури, молоді і
спорту Чуднівської міської ради 7-8 липня за умов адаптивного карантину.

