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діяльність бібліотек, які розвиваються відповідно до потреб населення, 
підтверджуючи свою необхідність суспільству. 

                                                                    Укладач:Костюченко О.В.
                                                                                                      Компьютерний набір:

                                                                                                                           Костюченко О.В.
                                                                                                                Редакція: Врублевська Г. Й.

2



Бібліотечна газета як один із методів реклами бібліотеки
(з досвіду роботи Черняхівської центральної бібліотеки)

Хоча  з  плином  часу  суть  бібліотечного  обслуговування  залишається
незмінною, та постійне зростання читацьких потреб, розвиток інформаційних
технологій вимагають впровадження у практику роботи бібліотеки нових форм
обслуговування. 

Покращенню  іміджу  бібліотеки
сприяє  наша  друкована  продукція.  Бібліотека  намагається  стати
інформаційною  базою  життя  спільноти,  саме  тут   акумулюється  місцева
інформація, готуються дайджести, інформаційні досьє та ін.

Впевнившись  в  тому,  що  реклама  віддзеркалює  всі  можливості
книгозбірень  нашої  селищної  Ради,  а  також  створює  безпосередній  імідж
нашим  установам  та  й  працівникам,  методична  служба  Черняхівської
центральної  бібліотеки  з  2014  року  розпочала  видавати   бібліотечну  газету
«Бібліохвиля», що є одним із перспективних напрямків діяльності і, головне,
своєрідною рекламою нашої  роботи.   Газета  користується  попитом не  лише
серед  бібліотечних  працівників,  а  і  серед  користувачів   нашої  бібліотеки,
працівників  селищної  ради,  відділу  культури,  відділу  освіти.  В  кожному
випуску  бібліотечної   газети  ми  маємо  можливість  звертатися  до  наших
користувачів,  колег,  розповсюджувати  бібліотечні  новини,  інформувати
бібліотечних  працівників  про  нововведення,  розповідати  про  досвід  інших,
інноваційні  форми  роботи.  «Бібліохвиля»  є  майданчиком  для  професійного
спілкування.

Матеріал  для  газети  формується  з  дописів  як  працівників  центральної
бібліотеки,  так  і  сільських  бібліотек.  Найпопулярнішими  рубриками  є
«Новини одним рядком», «Думки з приводу…», «Це цікаво», «Важливі дати
календаря»,  «Тема дня», «Порада від успішної людини» та ін..
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У кожному черговому номері бібліотечної
газети  ми  намагаємось  якнайповніше   і
найкраще  висвітлити  роботу  наших
книгозбірень,  розповісти  про  працівників,
колег, ветеранів бібліотечної справи, успіхи та
перемоги наших користувачів у різноманітних
конкурсах,  оглядах,  їх  участь  у  масових
заходах.  І,  звичайно,  кожен  матеріал
супроводжується  світлинами,  на  яких
відображено  наше  бібліотечне  життя.  Газети
часто переглядають наші читачі, а бібліотекарі
використовують  матеріали  з  газети  для
проведення масових заходів.

Зміст
біліотечної  газети  –  це  «очі й  думки»  наших
колег.  Це –  коло  інтересів  бібліотекарів,  їх
переживань,  турбот і  пошуків,  невдач і
перемоги, це – своєрідний літопис бібліотечного
життя у друкованому слові.

Бібліотека і громада: соціальний діалог в
умовах сьогодення

(з досвіду роботи Народицької селищної
бібліотеки)

Кажуть,  театр  починається  з  вішалки,  а  бібліотека  –  з  Бібліотекаря!
Сьогодні, в умовах тих змін, що відбулися в усіх сферах життя, багато аспектів
діяльності бібліотеки вимагають перегляду та оновлення. Яскраво це показав і
карантин.  Плануючи  масові  заходи,  ми  навіть  не  уявляли,  що  доведеться
працювати  в  таких  умовах.  Та  за  час  карантину  робота  бібліотек  зазнала
суттєвих  трансформацій,  фактично  відбулося  перезавантаження  установ.
Інновації  в  бібліотечній  сфері  торкаються  не  тільки  технологічних  змін.
Змінився і спосіб мислення бібліотечних працівників, які прийняли теперішній
час і оновилися самі. Ми стали іншими, думаємо інакше, інакше організовуємо
свою  роботу,  розуміючи  важливість  створення  свого  позитивного  іміджу.
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Зважаючи на всі сучасні вимоги, більшість масових заходів довелося проводити
в режимі онлайн.

Народицька селищна бібліотека стала активним, повним життя осередком,
де кожен, хто сюди завітає, зможе знайти для себе відповідні пропозиції. Аби
бібліотека і далі могла займати важливе і стабільне місце в житті громади, вона
має стати спеціалізованим культурним центром,  інформаційною інституцією,
місцем для проведення дозвілля.

Протягом  року  в  Народицькій  селищній  бібліотеці  продовжували  свою
роботу клуби «Майстриня» і «Флора», які вже давно стали центром відпочинку
і спілкування людей різного віку, проводились майстер-класи «Миловаріння».

Захопливе знайомство з мистецтвом миловаріння, під час  якого присутні
навчилися створювати ароматне мило власними руками. 

                              

Година фантазії «Вироби із шишок». 
Природні  матеріали  –  благодатний  матеріал  для  творчості.  Вироби  із
різноманітних  «дарів  природи»  –  вдала  ідея,  що  не  потребує  великих
фінансових затрат. 

                                             

Арт-година «Малюємо із задоволенням». 
Читачка селищної бібліотеки  Родіна Анастасія з дитинства захоплюється

малюванням, тому з великим задоволенням провела майстер-клас малювання
картини акриловими фарбами на полотні. 
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Ярмарок  творчих  ідей  «Новорічний  декор  своїми  руками». Працівники
Народицької  селищної  бібліотеки  долучилися  до  виготовлення  новорічних
прикрас для головної ялинки нашого селища. 

                       

Година веселих ідей «Зима – красуня біла чарівниця». 

                                
Робота клубів у Народицькій селищній бібліотеці є чинниками культурно-

дозвілєвої  діяльності, соціалізації та адаптації особистості, задоволення потреб
користувачів у неформальному спілкуванні, самореалізації  та самодіяльності,
творчому розвитку.

Отже,  через  створені  культурно-дозвіллєві  клуби  бібліотека  не  лише
об’єднує  однодумців  зі  спільними  інтересами,  але  забезпечує  своїх
користувачів максимальним об'ємом інформації з вільним і рівним доступом до
неї,  створює  комфортне  інтелектуальне  середовище,  здатне  залучати  і
виховувати  нові  покоління  читачів.  А  це  і  є  головною  цінністю  нашої
бібліотеки.
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Музейний аспект у діяльності бібліотеки для дітей
Бердичівської міської територіальної громади

Бібліотека для дітей Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської
територіальної  громади  –  це  поліфункціональний  заклад,  який  проводить
інформаційну,  просвітницьку  і  дослідницьку  роботу.  Адже  Бердичів  має
древню  історію  та  колоритні  особливості.  Одна  із  зірок  на  гербі  міста
символізує  єврейську  культуру.  Життя  євреїв  у  Бердичеві  –  унікальна  і
особлива сторінка історії міста. 

З метою збереження історії єврейства, увічнення пам’яті жертв Голокосту,
міською владою було  ініційовано відкриття Музею єврейства міста Бердичева
у  приміщені  дитячої  книгозбірні  у  2015  році.  Кожний,  хто  відвідає  Музей,
відкриває для себе  особливу сторінку життєвої  книги – історію становлення
місцевої єврейської громади, її вагомий вплив на розвиток Бердичева, а також –
найстрашнішу з бід,  що спіткала наше місто під час нацистської  окупації –
Голокосту. Музей функціонує як структурний  підрозділ бібліотеки для дітей,
основними  документами  діяльності  є:  «Положення  про  Музей  єврейства  м.
Бердичева»,  «Книга  обліку  експонатів»,  «Книга  актів  прийому-передачі
експонатів», «Інвентарна книга».

У  фонді  Музею  нараховується  до  300  одиниць  збереження.  Серед  них
експонати,  які  мають  унікальну  культову,  мистецьку  та  історичну  вартість.
Зокрема,  Тора  –  п’ятикнижжя,  переклад  на  ідиш,  рік  видання  –  1887,
Молитовник на свято Шавуот, надруковано на івриті з перекладом на ідиш 1909
року видання,  тощо. 

Щороку Музей зустрічає до 4500 відвідувачів.  У Книзі почесних гостей
читаємо теплі слова вдячності від поважних гостей: 
Еліава  Бєлоцерковського  -  Надзвичайного  і  Повноважного  Посла  Держави
Ізраїлю в Україні у 2014—2018 році;
Йоель Ліон - Надзвичайного та Повноважного Посла Держави Ізраїлю в Україні
(з 2019р.);
Анка  Фельдгузен  -  Надзвичайнго  і  Повноважного  Посла  Федеративної
Республіки Німеччини в Україні (з 2019р.);
Ян  Пєкло  -  Надзвичайного  і  Повноважного  Посла  Польщі  в  Україні  (з  26
жовтня 2016р. по 31 січня 2019р.).
Шлойма Вільгельма - головного рабина Житомира і Західної України;
Марини Віллівни Гримич – української письменниці, доктора історичних наук,
кандидата  філологічних  наук,  директорка  видавництва  «Дуліби»,  продюсера
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літературного  проекту  Люба  Клименко.  Член  Спілки  письменників  України,
член ПЕН клубу, член Національної спілки краєзнавців України, авторка книги
«Фріда»;
Мирослава Івановича  Дочинець – українська письменниця і журналістка. Член
Асоціації українських письменників (з 2003 року);
Остапа  Петровича  Дроздова  –  український  письменник,  журналіст,  ведучий
хард-ток-шоу «Drozdov» та політичного ток-шоу.

Базуючись на експозиції музею, бібліотекарі мають можливість проводити
різні  масові  заходи:  екскурсії,  історико-краєзнавчі  вікторини,  краєзнавчі
години,  квести,  літературно-мистецькі  заходи  і  т.п.

Музей при бібліотеці, таким чином, є не тільки джерелом залучення нових
верств  населення,  але  й  надає  їй  унікальності,  істотно  розширює  спектр  її
діяльності, додаючи до традиційних форм бібліотечної роботи ті, які входять в
музейну  та  архівну  сфери:  створення  експозицій,  проведення  екскурсій,
збирання меморіальних колекцій і архівних документів. Визначною подією для
міста був і є донині проєкт «Захистимо пам'ять» Німецького Фонду Меморіал
убитим  євреям  Європи.  У  реалізації  проєкту  брали  участь  бібліотекарі  із
залученням користувачів-дітей у здійсненні пошукової роботи щодо Голокосту
у місті Бердичеві 1941 – 1944 рр.

Враховуючи  інтерес  відвідувачів  до  подій  минулого,  бібліотекарями
ведеться  пошукова  та  дослідницька  робота  з  вивчення  краю,  долучаючи  до
цього і користувачів. Наші помічники збирають перекази старожилів, відомості
про  видатних  і  талановитих  людей,  фотографії,  листи.  Такі  пошуки,
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налагодження  контактів  дають  можливість  гуртувати  місцеву  громаду,
виховувати патріотизм, формувати національну свідомість молоді. 

Бібліотека для дітей  по праву вважається місцем, де панує мудрість віків,
де  живе  історія  та  невичерпне  джерело  знань.  Окрім  Музею  єврейства  при
бібліотеці функціонує кімната українського побуту. В «Українській вітальні»
представлені предмети українського побуту 19-20 ст. Особливо цікава вітальня
для  наймолодших відвідувачів  бібліотеки,  саме  там  вони  мають  можливість
ознайомитися  із  предметами  побуту  наших  предків.  У  вітальні  працівники
бібліотеки проводять  заходи  народознавчого та краєзнавчого напрямку.

Традиційні  форми  краєзнавчої  роботи  публічних  бібліотек  під  впливом
часу змінюються, стають більш яскравими і ефективними, і завжди проводяться
за участю населення.

Пріоритетний  напрямок  краєзнавчої  роботи  бібліотеки  –  популяризація
краєзнавчої  літератури.  Працівники  активно  популяризували  літературу
краєзнавчого характеру про відомих літераторів, митців, громадських діячів.

Приємно,  що екскурсії  до  бібліотеки  та  Музею єврейства  включають  у
туристичний  маршрут,  а  це  дає  змогу  розвивати  платні  послуги.
Комп’ютеризація та вихід в Інтернет дають рекламу та  розширення контактів.
Бібліотекар, який розвиває пошукову, краєзнавчу і дослідницьку діяльність –
знана і шанована особа. 

Краєзнавча діяльність  поєднує часи, дає змогу нам, сучасникам, зазирнути
в минувшину, відчути подих давніх подій. 

Літопис села – історія малої Батьківщини
(з досвіду роботи бібліотеки с. Малинівка Малинської ТГ)

Істинність  новацій  полягає  в  їх  позитивному  впливі  на  якість
обслуговування  користувачів.  На сьогодні  є  багато цікавих форм роботи і  в

9



бібліотеках  Малинщини.  Кожна з  бібліотек  є  особливою зі  своїми формами
роботи, які об’єднують читачів. З деякими з них хочемо вас познайомити.
До  Дня  Незалежності  та  Дня  Державного  прапора  Малинівська  сільська
бібліотека (особливість роботи цієї бібліотеки в тому, що половина населення
громади  становлять  жителі  чеської  національності) спільно  з  чеським
культурно-освітнім  товариством  «Малинівське»  провели  патріотичний
велопробіг  «Вулицями  рідного  села».  Всіх  учасників  велопробігу  привітала
Малинівський сільський голова Парфіненко Н. Ю та вчитель історії Марек І. С.

Історія  вулиць  –  це  літопис  села.  Вони  є  свідками  багатьох  радісних  і
сумних подій в його житті, по ним ходили люди різних поколінь, змінювалися
види транспорту, рік за роком піднімалися все вище в небо дерева.

Бібліотекар повідала дітям свою краєзнавчу розвідку про вулицю Злагода.
Це  центральна  вулиця  села,  вона  найстаріша  та  найдовша.  Розповіла  про
талановиті родини, які проживають на цій вулиці. Родина Демченків, Рейсів,
Немерицьких, Сотніченків, Чермаків, Карпенків та інших. Далі маршрут був по
вулиці Аграрній, де розташований чудовий парк. Він був посаджений жителями
в  післявоєнні  роки.  За  ініціативи  голови  чеського  культурно-освітнього
товариства  «Малинівське» Євгенії  Поліщук,  відродили  цей  зелений  куточок
відпочинку,  посадили  молоді  дерева, надали  назву  парку  –  «Дружби
Европейських країн», адже садили його чехи, поляки, українці.

Вулиця  Молодіжна.  Тут  розташовані:  дитячий  садочок,  школа,  сільська
рада  та  лісове  підприємство  «МалинфорестАПК».  «Кожному  мила  своя
сторона»,  -  кажуть  у  народі.  Справді,  це  місце  –  єдине,  неповторне:  воно
викохало  нас  на  своїх  долонях,  збагатило  своєю  красою  та  історичним
минулим. Біля знаку символу села «Малини» вчитель історії Марек І. С. провів
цікавий  екскурс  «Завітай  до  історії  нашого  села»,  це  була  захоплююча
розповідь про походження назви рідного села.

Обереги  наші  –  прадавні  добрі  символи-захисники,  знаки  віри  у  вище
заступництво. Саме з оберегів починається для кожного Батьківщина.

Біля  екостежини  бібліотекар  провела  вікторину:  «Обереги  рідної
природи». Діти – майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками
вони мають підносити українську культуру,  досягнення  своїх земляків,  бути
гідними своїх предків, поважати свій народ і його мелодійну мову.

Залюбки діти взяли участь у майстер-класі з виготовлення плакату: «Хай в
серці кожної дитини живе любов до України».

На  завершення  для  учасників  велопробігу  бібліотекар  підготувала
виставку-вікторину «Скарби українців».        
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В.Скотт писав «Якщо люди не навчаться  допомагати один одному, то рід
людський зникне з лиця землі».

Благодійність завжди поважали і вважали найвищою людською чеснотою.
Кожен розуміє, що добрий вчинок доповнює скарбницю любові, особливо, коли
мова йде про врятоване життя дитини.

Малинівська  бібліотека  долучилася  до  благодійної  акції  «Благодійний
Малиновий  ярмарок»  зі  збору  коштів  на  лікування  та  реабілітацію  для
маленької  односельчанки,  де  представила  фотозону   «Празька  літературна
кав’ярня» та книжкову викладку література чеських письменників. До хорошої
справи відгукнулося чимало людей і поповнили бібліотечну скриньку коштами.
Багато  учасників  фотографувалися  та  передивлялися  книги.  Акція  об’єднала
всю громаду села.

Бібліотекар впевнена, що своєчасна та вагома допомога громади надасть
позитивні результати. І знову веселу, активну, допитливу маленьку читачку  та
її щасливу маму вона буде радо вітати і зустрічати у своїй бібліотеці! Всі діти
на планеті мають бути здоровими і щасливими!
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Бібліотекар Алла Котлубовська активно співпрацює з українсько-чеським
культурно-освітнім  товариством  «Малинівське»  і,  як  результат  співпраці,
вийшла  книга  «Малинівська  родина»,  у  створення  якої  бібліотекар  внесла
значну  частку,  надала  інформацію  про  історії  чеських  родин,  зокрема,  про
бувшу завідувачку Малинівської сільської бібліотеки Надію Гостін, яка майже
40  років  віддала  улюбленій  справі.  І  саме  на  Новий  рік  голова  чеського
товариства  передала  книгу   «Малинівська  родина»  в  дарунок  читачам
бібліотеки. 

                        
           

Бібліотека - платформа для культурного
розвитку громади

(з досвіду роботи центральної бібліотеки ПБ
Коростенської МТГ)

 
 Сьогодні бібліотека є не тільки культурним, інформаційним центром, а й

своєрідним центром для реалізації  проявів  будь-якого виду творчості  наших
користувачів. 

У  ЦБ  міста  Коростеня  вже  третій  рік  поспіль  діє   проєкт  «Вільний
простір».  В  рамках  проєкту  активні  відвідувачі   бібліотеки  насолоджуються
творчими вечорами та мистецькими виставками, періодично презентують свою
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літературну  та  мистецьку  творчість.  У  «Вільному  просторі»  завжди  можна
знайти однодумців, друзів, спільників для обговорення цікавих тем тощо.

Центральна  бібліотека  давно  стала  творчим  майданчиком  для  митців
слова, майстрів пензля та віртуозів  музики, а сьогодні оновлений бібліотечний
простір з новим дизайном та комфортністю притягує увагу всієї громадськості
міста.  Тиха  читальна  зала  перетворилася  на  місце  проведення
найрізноманітніших заходів – зустрічей з письменниками, презентацій новинок
художньої літератури, тематичних вечорів тощо. Згодом тут стали проходити
конференції, тренінги,  організовані громадськими організаціями з актуальних
питань,  засідання  круглих  столів  з  різних  тем,  виставки  картин і  народного
мистецтва та ін.

Приємні  спогади,  відчуття,  емоції  залишилися  у  відвідувачів  ЦБ  після
споглядання  картин  Катерини  Лисової,  Сергія  Кирієнка,  Надії  Хохрякової,
Лариси  Баранівської,  Віктора  Васильчука,  Тимофія  Сердечного,  Євгена
Присяжнюка, Галини Інгули…, які демонструвалися  протягом 2020-го року у
читальній залі. 

До  Дня  художника  бібліотекарі   підготували  ретро-спогад  «Майстри
веселкових  фарб»,  де  познайомили
містян  з  майстрами  пензля.  У  січні
відвідувачі  познайомилися  з
експозицією картин Катерини Лисової,
яку  авторка  присвятила  рідній
Батьківщині  –  «Прийди  до  серця,
Україно,  благослови  добром  мене».
Художні  твори,  представлені  на
виставці,  привертають  до  себе  увагу  своєю гармонійністю,  багатобарвністю,
рідними серцю кожного краєвидами. 

Завдячуючи  бібліотечним  працівникам,  користувачі  бібліотеки
доторкнулися до живої  музики поза  стінами музичних академічних установ.
Неймовірний  концерт  класичної  гітарної  та
лютневої  музики  «Саnzone для  февраля  и

струнных»
підготував
талановитий
коростенець
Тимофій
Сердечний. 
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Музика  перемежовувалась  з  авторськими  віршами  –  проникливими,
емоційними. Органічно захід доповнювала фотовиставка автора та мистецька
поличка  «Кольори  минулих  зим»,  де  до  уваги  читачів  були  представлені
поетичні збірки музиканта-земляка та нові мистецькі книжкові видання з фонду
центральної бібліотеки. Вечір доповнювала слайд-презентація «Колір і музика.
Слово і пісня», створена фахівцями ЦБ.        

З  нагоди  Дня  закоханих  бібліотекарі
підготували  вечір  музики  «Любов  дає  нам крила
для життя», на якому  Зоя Ульянчук та дует «SaMi»
виконували пісні гурту «Океан Ельзи».  А ще була
оформлена  романтична  фотозона,  куди
запрошували  користувачів  зробити  на  згадку
незабутні світлини з близькою людиною. Виставка

літератури  «Всьому  початком  є  любов  стала
доповненням  романтичного простору.

Наш  бібліотечний  простір  залучає  до  себе
людей,  які  бажають  тісно  співпрацювати,
спілкуватися,  товаришувати,  брати  участь  у
тематичних  заходах.  Для  друзів  бібліотеки,
учасників  ГО  «Відкрий  своє  серце»,  фахівці  ЦБ

запропонували відео-розповідь про те, як відзначають свято – День Валентина у
різних  країнах  світу,  презентували  літературну  композицію  «Від  серця  до
серця», куди увійшли поетичні твори про кохання. 
Керівник  ГО  «Відкрий  своє  серце»  Світлана  Кучер
провела  для  всіх  бажаючих  майстер-клас  «Тобі  дарую
валентинку».  Всі  присутні  були в  захваті  від   зустрічі,
отже,  дана  тема  заохотила  наших  друзів  привести  до
бібліотеки і своїх родичів та  знайомих.

«Від чого в нас поганий настрій після зими і як його
поліпшити?» -  такою була тема бесіди-дискусії  «Мистецтво жити з  гарними
думками», яку підготувала та провела для учасників ГО «Відкрий своє серце»
бібліотекар  читальної  зали.  Для  покращення  емоційного  стану  під  час
проведення майстер-класу приємно було створювати своїми руками не просто
магнітики, а й «торбинки радості».

Чудового настрою членам ГО «Відкрий своє серце»,  які  в черговий раз
зібралися у «Вільному просторі», додав майстер-клас по виготовленню прикрас
із  бісеру.  Розважила  присутніх  мультимедійна  презентація  «2020-й  рік.
Гороскоп з родзинками для всіх», який підготували бібліотекарі.   
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У  зв’язку  з  карантинними  обмеженнями  змінилися  шляхи  спілкування
бібліотеки з користувачами,  розпочав  працювати
проєкт  «Бібліотека  суспільного  простору»  -
друковане  слово  пішло  до  читача  на  вулицю,  у

парк. 
Бібліотекарі  пропонували
містянам переглянути новинки
періодичних  видань  на
свіжому повітрі. 
Бібліотекарі  провели  осінній  вояж  «Принади  бабиного
літа»  з  друзями  із  ГО  «Відкрий  своє  серце»,  змінивши
локацію  з  «Вільного  простору»  бібліотеки  на  парк

«Древлянський». 
Напередодні  Всеукраїнського  дня  бібліотек,  щоб  ще  раз  нагадати  про

важливість  читання,  бібліотекарі  центральної
бібліотеки  провели  вуличну  акцію  «Єднаймося
навколо книги». Привертали увагу городян колоритні
персонажі  –  Солоха  та  Проня  Прокопівна,  яких
багато хто відразу впізнавав – підказкою слугували

відповідні  книги  у
руках  бібліотекарів.
Цікавими  та  несподіваними  були  відповіді
перехожих  на  питання  бліц-опитування  «Книга.
Читання. Бібліотека». Приємним було те, що всі
респонденти  знають,  де  знаходиться  центральна
міська  бібліотека,  читають  книги,  перелік  яких

дуже  різноманітний.  Бібліотекарі  радо  спілкувалися  з  перехожими,
запрошували  до  бібліотеки,  вручали  візитівки
книгозбірні.  Публікація  на  фейсбуці  про  проведену
вуличну акцію знайшла відгук в інтернет-користувачів у
вигляді коментарів.   

Під  час  Шевченківського  тижня  працівники
центральної  бібліотеки  брали участь  у  Шевченківських
читаннях «Ну що б, здавалося слова…Слова та голос –
більш нічого», які традиційно проводяться в ЗОШ №3, за ініціативи вчительки
української  мови  та  літератури  Людмили  Велешко.   26  квітня  2020  року
виповнилось  180  років  з  дня  першого  виходу  збірки  «Кобзар»  Тараса

Шевченка.  Це збірка,  яку найбільше друкують і
найбільше читають у всьому світі, книга, яку ми
називаємо Біблією українського народу. У фондах
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центральної бібліотеки є чимала кількість збірок поета різних років видання.
Тож ми запросили інтернет-користувачів  читати  та  коментувати безсмертні
рядки Великого Пророка українського народу.  

Ювілейний вечір «У храмі поетового слова» до
125- річчя з дня народження Максима Рильського –
поета,  перекладача,  ученого-філософа,  критика,
публіциста був підготовлений та проведений у ЦБ,
на  який  завітали  учні  ЗОШ  №3.  Захід
супроводжувала слайд-презентація «Поетичний світ
Максима  Рильського».  Увійти  в  неповторний  і  живий  поетичний  світ

письменника  допомогли  збірки  поета,  які  були
представлені  до  уваги  читачів  на  книжковому
перегляді «Володар слів ясних і мудрих».     
До  90-річчя  від  дня  народження  української
поетеси  Ліни  Костенко  працівники  бібліотеки
запросили  читачів  до  літературно-мистецької

вітальні «Благословенна кожна мить життя». Емоційними акцентами зустрічі
став музичний супровід та яскрава відео презентація «Ще не було епохи для
поетів, але були поети для епох». А запрошені митці – дует SaMi та подружжя
Андрія та Галини Стретовичів перенесли читачів у музичний світ, виконавши
композиції на слова Л. Костенко. Відео-мікс «Слова на голос навертались» з
фрагментів літературного вечора розміщено на ютуб каналі Korostenlіb.

За ініціативи інституту креативних інновацій в рамках проєкту «Сприяння
рівності та протидія дискримінації» в читальній
залі  ЦБ  пройшла  презентація  книги  «Це  теж
зробила  вона»,  в  якій  активну  участь  взяли
жіночий  депутатський  корпус  міської  ради,
активне  жіноцтво  нашого  міста,  фахівці
бібліотек  та учні старших класів. У їх виконанні
прозвучали  розповіді  про  видатних  українок,
взяті  зі  сторінок  презентованої  книги.  Своїми
життєвими досягненнями поділились активні жінки міста. 

Сьогодні характерною ознакою успішної діяльності публічної бібліотеки є
її трансформація не лише у внутрішньому, а також і у соціальному просторі.

Рівень бібліотечного закладу – у сформованості бібліотечного  простору,
комунікативному середовищі та діалозі-спілкуванні з відвідувачем.

Колектив  ЦБ  і  надалі  робитиме  все  для  цього,  щоб  бібліотека  була
сучасною  і  потрібною  усій  громаді  взагалі  і  кожній  особі  окремо  та  бути
справжньою платформою для культурного розвитку громади.

16



Книжкова виставка - своєрідна візитна картка бібліотеки
( з досвіду роботи бібліотек Любарської ТГ)

Бібліотекарі  Любарщини  докладають  зусилля,  щоб  виставки  були
інформативними,  доступними,  актуальними,  цікавими  та  естетично
оформленими,  за  якими  можна  оцінити  якість  книжкового  фонду  та  стиль
роботи.

При підготовці книжкових виставок бібліотечні працівники прагнуть, щоб
оформлення  викликало  в  читача  бажання  ознайомитися  з  представленими
книгами, а також враховують особливості контингенту користувачів. 

Творчий  підхід  і  фантазія  бібліотекарів  дозволяють  створювати  багато
цікавих та змістовних виставок. З метою притягнення уваги читачів, виставки
розташовують в зручному місці. 

У  бібліотеках  громади  постійно  збагачується  палітра  форм  книжкових
виставок. Наразі це: 

- виставки нових надходжень

                 

- книжкові виставки-інсталяції

             

- виставки-застереження 
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- виставки-вшанування 

         

- виставки-роздуми

      

- виставки-мандрівки

     

- виставки-вернісажі 
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- виставки-рекомендації 

    

- виставки-панорами 
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