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Є поняття: "домашнє вогнище", "вогнище культури". З давніх-давен
повелося, що домашнє вогнище повинна підтримувати жінка. Мабуть тому і в
бібліотеках працюють в основному жінки, які бережуть духовне тепло, яке
так потрібно людям. І в цьому збірнику ми вшановуємо тих, хто присвятив
цій нелегкій праці все своє життя, хто багато років тому прийшовши до
бібліотеки, в ній і залишився, знайшов своє покликання. Найтепліших слів
заслуговують наші бібліотекарі... Тож:
Бажаємо вам добра і удачі без ліку.
Міцного здоров'я і довгого віку,
Миру і злагоди світлої в хату,
Днів як найбільше, щастя багато.
Хай обминають болі й тривоги,
Стеляться рівно життєві дороги.
Хай вас зігріє людська теплота
За все, що зробили за ваші літа.
Хай сонце вам ніжно сміється,
Хай все у житті удається,
Доля найкраща хай з вами іде.
Вдячність велику прийміть від людей,
Щастя, здоров'я і довгих вам літ,
Щирі вітання наші прийміть.

*** *** ***
Бібліотека – сенс її життя
«Бібліотека – як бальзам,
Життя своє вона їй присвятила.
Бібліотека, як рідний дім,
Завжди жадана, люба, мила…»
Ось такими словами хочеться почати розповідь про професіонала,
подвижника бібліотечної справи в м. Коростень, директора ЦБС Боцман
Галину Іванівну.
Народилася Галина Іванівна 6 грудня 1969 року в Тернопільській області
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смт Козова. Після закінчення Козівської середньої школи №1 стала
студенткою Київського державного інституту культури ім. Корнійчука.
Закінчивши інститут у 1991 році, одержала направлення на роботу в
м. Коростень, міську централізовану бібліотечну систему. Трудову діяльність
розпочала на посаді бібліотекаря бібліотеки-філіалу № 4, далі – завідувач
бібліотеки-філіалу № 3 для дітей , а з осені 1997 року - директор
ЦБС м. Коростень.
Завдяки зусиллям Галини Іванівни, з 1998 року запроваджено надання
часткових платних послуг всіма бібліотеками ЦБС, а з 2000 року міська ЦБС
розширила сферу свого впливу, відкривши для користувачів нові бібліотеки –
філіали № 6,7,8, які знаходяться в мікрорайонах Чолівка, Чигирі, вул.
Маяковського.

Нелегко бути керівником великого бібліотечного господарства, яке
розташоване у 8 приміщеннях різних мікрорайонів нашого міста, але саме
ділові якості директора Боцман Г.І., як сучасного менеджера, допомагають
реалізовувати поставлені завдання.
Володіючи широким обсягом професійних знань, будучи ерудованою,
здатною до аналітики та прогнозування, Галина Іванівна вдало відпрацьовує
загальну концепцію та філософію сучасної бібліотеки. Саме вона доклала
багато зусиль для того, щоб взяти участь у конкурсах на одержання грантів від
різних благодійних фондів.
Новим прогресивним кроком у модернізації бібліотек системи стала участь
у 2009 році колективу у написанні гранту програми «Бібліоміст», яка
втілювалася в рамках партнерства між Радою міжнародних наукових
досліджень та обмінів (IREX), Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID), Міністерством культури і туризму України. Кошти для фінансування
програми надано фундацією Біла та Мелінди Гейтс. Перемога у 2 етапі даного
конкурсу увінчалася одержанням 15 одиниць комп’ютерної техніки та
відкриттям 4- х інноваційно-інформаційних центрів при ЦБ
ім. М.Островського та бібліотеках – філіях № 1,2,3.
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Успішним і знаковим у діяльності ЦБС став 2013 рік, коли отримали грант
ще 4 бібліотеки, прийнявши участь у п’ятому раунді конкурсу «Організація
нових бібліотечних послуг» на основі безкоштовного доступу до Інтернет від
програми «Бібліоміст». Таким чином, бібліотеки - філії № 4, 5, 6, 8 приєднались
до когорти осучаснених бібліотек системи, а бібліотечна система м. Коростень
стала єдиною в області, що змогла комп’ютеризувати свої бібліотеки.
Плідна діяльність на ниві розвитку культурних здобутків у бібліотечній
справі міста високо оцінені міським головою: у 2010 році за рейтингом
«Гордість міста» Галина Іванівна визнана кращим працівником культури міста.
Вдруге Житомирське обласне управління культури оцінює інноваційну
діяльність із впровадження і використання сучасних технологій у бібліотечній
справі, нагородивши колектив ЦБС м. Коростень дипломом «Золоті джерела»,
як кращу в області в номінації «Краща районна, міська бібліотека» за
результатами роботи 2013 року. І, знову ж таки, це заслуга директора ЦБС, якій
притаманні невтомне прагнення до накопичування знань та удосконалення і
втілення в життя професійних навичок.
А ще, завдяки діловим якостям Галини Іванівни, у приміщеннях книгозбірень
зроблені ремонти, придбані сучасні меблі та забезпечено безкоштовний доступ
до Інтернету.
Окрім усього, що пов’язано з професійною діяльністю, Галина Іванівна
любить подорожувати, відвідувати цікаві, мальовничі місця нашої неньки
України.
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Свій ювілей Галина Іванівна Боцман зустрічає у розквіті творчих сил та
можливостей, збагачених життєвим досвідом. Усі колеги бажають Галині
Іванівні, щоб наступний етап у житті був ще більш плідним і професійно
успішним, і нехай ваша життєва дорога в’ється по висхідній, нагороджує
здоров’ям, щастям, радістю та всіма земними благами!

*** *** ***
"Ближче до життя" – девіз роботи бібліотекаря
«Бібліотекар, як дбайливий садівник,
Що прихиляється до гілки.
Перекладає мудрість книг
У читачів своїх голівки»
Україна по праву вважається бібліотечною державою. Книгозбірні – це
інтелектуальна скарбниця суспільства, запорука поступального руху держави,
це наше безцінне духовне надбання, дбайливо плекане багатьма поколіннями
скромних ревнителів книжності.
Запорукою стабільного розвитку бібліотеки є освічений, культурний
працівник галузі на будь-якому рівні. Такою особистістю є бібліотекар
Андрушівської міської бібліотеки Людмила Іванівна Бурякова. Вона - приклад
людини, яка не просто закохана у свою професію, але й багато зробила для
підвищення її рівня і престижу.
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Людмила Іванівна народилась в селі
Гальчин
Андрушівського
району
9
листопада 1954 року. В 1972 році закінчила
Андрушівську середню школу. Трудову
діяльність розпочала в районному Будинку
культури на посаді інструктора-методиста. З
1974 року перейшла працювати до районної
бібліотеки завідувачем читального залу. З
1980 року працює в бібліотеці мікрорайону
Гардишівка, яка з часом стала міською
бібліотекою. Як людина відповідальна і
сумлінна, Людмила Іванівна розуміла, що
для досягнень хороших результатів у роботі
їй бракує спеціальної освіти, тому в 1990
році вона поступає до Житомирського
культурно-освітнього училища на заочну
форму навчання. Сьогодні Людмила
Іванівна - досвідчений фахівець із
сорокарічним стажем. Її духовне та
інтелектуальне начало видно в усьому, до
чого вона долучила свій хист.
Андрушівська міська бібліотека – культурний центр міста, берегиня звичаїв
та традицій рідного краю, місце, де люди можуть знайти потрібну інформацію.
І які б труднощі не були, книгозбірня завжди зберігала свої найкращі риси і
традиції, прагнула доносити до читачів здобутки вітчизняної та світової
культури, втілені в друкованому слові.
Виховання любові, бережливого ставлення до книги стало основною метою
діяльності бібліотеки. Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи,
Людмила Іванівна постійно намагається заохочувати жителів мікрорайону до
читання, сприяти розвитку у них природних здібностей, нахилів, творчого
мислення, формувати національно свідому громадянську позицію.
"Ближче до життя" – це девіз роботи бібліотекаря. Кожна подія в країні,
місті, школі неодмінно знаходить відгук у роботі бібліотеки. Тому дорослі і
діти звертаються сюди, знаючи, що отримають потрібну інформацію.
Людмила Іванівна ретельно збирає різноманітні матеріали про історію
свого краю, а також відповіді на питання, які найбільш цікавлять її читачів і
систематизує їх у тематичні папки. Основні з них: "Історія рідного краю",
"Велика Вітчизняна війна – в наших серцях", "Голодомор 1932-1933р.р.",
"Екологія – тривога нашої Землі", "Не нашкодь собі", "Юридичні поради" і
інші. Матеріали, які зібрані в папках, використовуються при підготовці та
проведенні масових заходів. До 90-річчя утворення Андрушівського району
видано брошуру "Андрушівщино, рідний мій край", в якій Людмила Іванівна
висвітлила основні віхи історичного розвитку міста.
Цікаві, естетично оформлені книжкові виставки прикрашають інтер’єр
міської бібліотеки. Людмила Іванівна вважає, що книжкові виставки – це
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обличчя бібліотечної установи, і тому до їх створення підходить дуже
відповідально і творчо. Тематика книжкових виставок і тематичних полиць
найрізноманітніша: "Краю тихий, світе милий – моя Україна", "Від ідеї до
сьогодення", "Калейдоскоп імен і дат", "Є право – значить, є надія",
"Українська держава – крізь роки" і інші.
Міська бібліотека розташована в приміщенні недіючого Будинку культури,
який знаходиться в аварійному стані, тут немає опалення і світла. Кімната
бібліотеки – ніби квітковий острівець серед руїни. В основному всі масові
заходи проводяться спільно на території школи. Репертуар заходів широкий:
літературні вечори, години поезії, літературні конкурси, бесіди, перегляди,
уроки народознавства, краєзнавства, свята, диспути, екологічні години,
літературні калейдоскопи, історичні години, презентації, читацькі діалоги,
літературно-музичні вернісажі…
Людмила Іванівна дуже любить, коли до її бібліотеки приходять найменші
читачі. І вони також із задоволенням відвідують бібліотеку, адже тут їх чекають
не лише цікаві книги і журнали, а також можливість пограти в шахи чи лото,
зайнятися малюванням чи ліпленням і просто поговорити про все-все на світі.
Людмила Іванівна приймає активну участь у щорічному районному конкурсі
юних аматорів художнього читання "Любов до книги нас єднає". Діти, яких
вона представляє для участі в конкурсі, кожного року проходять у фінал і
виборюють призові місця.
Людмила Іванівна - учасниця художньої
самодіяльності, виступає в хорі працівників
культури району. За сумлінну працю
неодноразово була нагороджена почесними
грамотами та подяками.
Колектив бібліотечних працівників району
поважає, любить і цінує свою колегу за
уважність
до
людей,
відкритість,
доброзичливість, готовність прийти на
допомогу за першим проханням і без нього.
Вона ділиться своїм досвідом із молодими
колегами, долучаючи до секретів бібліотечної
роботи, вчить творчомупідходу, уникати
байдужості, сірості, шаблону. Своєю роботою
Людмила Іванівна показує, що колилюдина
відповідальна, високопрофесійна і енергійна,
то працювати на досить високому рівні вона
зможе в будь-яких умовах.
В особистому житті Людмила Іванівна – щаслива дружина, прекрасна
мама двох синів та найулюбленіша бабуся онучки Вікторії. Має особливу
пристрасть – квіти.
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У ювілейному 2014 році році хочеться побажати Людмилі Іванівні
міцного здоров'я, любові родини, творчого натхнення й досягнення намічених
цілей, життєвого заряду у праці, відпочинку, закоханості у цей чудовий світ !

*** *** ***
«Хранительниця традицій

і

активний

новатор»

Букацька Ольга Мефодіївна – бібліотекар
села Токарів Новоград-Волинського району. Народилась 27 вересня 1975року в
селі Кам’янка Новоград Волинського району Житомирської області, в простій
селянські сім’ї. Тато працював шофером, а мама - продавцем в магазині.
З 1981-1992 навчалась в Токарівській ЗОШ I – III ступенів , яка була за 2 км.
від домівки. В школі Ольга багато читала, ходила в сільську та шкільну
бібліотеки. Професія бібліотекаря їй з дитячих років
дуже подобалась,
можливо, навіть через самого бібліотекаря – Бойко Марію Іванівну, з якою вона
знаходила спільну мову. Саме ця жінка і надихнула стати бібліотекарем.
Після закінчення школи пішла працювати соціальним працівником в
рідному селі, щоб допомагати людям похилого віку. В 1993 році Ольга
вступила до Житомирського училища культури на заочне відділення і 1995
року отримала диплом бібліотекаря. Так, як в той час вільного місця не було,
вона й надалі працювала соціальним працівником , а згодом закінчила
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Житомирський технічний ліцей-інтернат і отримала свідоцтво за спеціальністю
«Соціальний працівник».
В 1997 році вийшла заміж за Букацького Федора Олексійовича, який
працює вчителем історії в Токарівській школі .

1999 році народилась донька - Наталія.
Вона захоплюється грою в шашки , брала участь у районних і обласних
змаганнях, отримувала призові місця. Також брала участь у конкурсах читців
до вечорів: Лесі Українки, Т.Г. Шевченка, Івана Сльоти. Отримала ІІІ місце в
районному конкурсі «Найкращий читач року». Декілька останніх років вона
брала участь в традиційних «Лесиних читаннях», які проводить НовоградВолинська районна бібліотека для дорослих ім. Лесі Українки.
2003 року народився син Іван. Він також любить грати в шашки і займає
призові місця як в районі, так і в області.
З 8 травня 2009 року Ольга Мефодіївна Букацька стала працювати
бібліотекарем в Токарівській сільській бібліотеці. У липні цього ж року
відвідала курси підвищення кваліфікації в Житомирському інституті культури і
мистецтв.

Бібліотека знаходиться разом із сільським Будинком культури, займає дві
кімнати площею 68 м2, приміщення капітально відремонтоване, вставлені нові
вікна . В бібліотеці чисто, затишно, є відкритий доступ до книг.
Оформлено куток народознавства, де зібрані різні старовинні ужиткові речі
та вишивки. Ольга Мефодіївна проводить екскурсії, бесіди з народознавства,
конкурси та свята народного календаря.
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Фонд бібліотеки на 1 січня 2015
року складає 8874 примірників документів. Впродовж року бібліотека
обслуговує більше 375 осіб та видає їм близько 7500 примірників документів.
Багато для поповнення бібліотечного фонду допомагає Токарівська сільська
рада, яка кожного року виділяє кошти на придбання нової літератури та
передплату періодичних видань. Особисто Букацька О.М. передплачує за власні
кошти газети та журнали: «Житомирщина», «Лесин край», «Звягель», «Час
Полісся», «Казковий вечір», «Стежка», «Шкільна бібліотека».

Є стенди «Літературний календар», «Народний календар», «Державні
символи України» та інформаційні папки-досьє: «Історія міста НовоградВолинського», «Леся Українка – наша славна землячка»,

«Запитання до священника», «Спорт – сила,
краса людини», «Подвиг визволителів безсмертний в віках», «Історія села
Токарів» та інші.
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Оформлено книжкові виставки:
«Родина - джерело добра», «Світ великих українців», «Духовний пророк нації:
до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка», «Поліська земля – краю мій
коханий», «У селі читайликів», «Відкриття світу починається з книжкової
полиці», «Хто захоплюється: математика, фізика, хімія, інформатика».

Розкрито фонд такими тематичними поличками: «Наша преса на всі
інтереси», «Зупинись на хвилинку, подивись на новинки», «Книзі - довге
життя»,
«Подаруй
бібліотеці
книгу».

Завдяки тісній співпраці із сільською радою та Будинком культури, до
масових заходів залучаються жителі різного віку та професій. На цих заходах
рекламуються виставки книг та експонуються роботи народних умільців, чим
створюється позитивний імідж бібліотеки.
Протягом 2014 року проведено такі масові заходи: літературно-музичний
вечір для учнів 10-11 класів до Дня Св. Валентина: «І чути стукіт сердець»,
літературні читання для учнів 5-6 класів до дня народження Лесі Українки:
«Уклін безсмертній славній жінці – великій Лесі Українці», літературна
вікторина для учнів 1-4 класів до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка:
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«В душі народу Кобзареве слово», вечір-реквієм для жителів села в Будинку
культури до Дня вшанування жертв голодоморів «Голгофа Звягельщини 1933».
Бібліотекар плідно співпрацює з педагогічним та учнівським колективом
місцевої школи. Тим самим вона приділяє особливу увагу роботі з дітьми та
молоддю. Не обходить своєю увагою і людей похилого віку, обслуговує
читачів такої категорії вдома, тобто приносить їм книги та періодику особисто.
Ольга Мефодіївна є учасником усіх програм та акцій, що проводять
Новоград-Волинські районні бібліотека для дорослих і бібліотека для дітей.
За період роботи в Токарівській сільській бібліотеці 2009 – 2014 років
неодноразово отримувала подяки та грамоти від Житомирського обласного
управління культури, Новоград-Волинської райдержадміністрації і районної
ради, відділу культури РДА. Ольга Мефодіївна трудолюбива, справедлива, є
прикладом для колег – бібліотекарів району, завжди готова прийти на
допомогу. ЇЇ поважають в селі, з нею радяться, прислухаються. До всіх вона
має свій індивідуальний підхід. За підсумками щорічного конкурсу «Найкраща
бібліотека району» Токарівська сільська бібліотека Новоград-Волинського
району (бібліотекар Букацька Ольга Мефодіївна) в 2014 році нагороджена
статуеткою «Ніка».

Дякуємо нашим колегам за надання матеріалів, представлених у збірці.
Укладач
Редакція
Відповідальна за випуск

К.М. Романуха
Г.Й. Врублевська
О.В. Костюченко
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