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Як повинна працювати публічна бібліотека сьогодні? Чим є бібліотека в ХХІ столітті?
Сучасна публічна бібліотека — установа, яка одночасно використовує різноманітні форми
передачі знань та організації дозвілля, інформування та спілкування, поєднуючи у своїх
стінах бібліотеку, музей, театр, картинну галерею, концертний зал, ігрові кімнати. У виданні,
що планується продовжуватися, поповнюючись новими матеріалами, висвітлюється певний
досвід та напрацювання роботи бібліотек області у цьому напрямку.

Декілька років тому відомий англійський письменник Ніл Гейман у своїй статті
задався питанням, чому наше майбутнє залежить від бібліотек та читання. Статтю не лише
поширили та опублікували на своїх блогах провідні вітчизняні книгозбірні, а й провели
низку заходів, де обговорили роль бібліотек в сучасних умовах розвитку гуманітарного
суспільства. Їх роль зростає – це вже визнано їх практичною роботою. І не лише тому, що
вони якісно змінюють напрями своєї діяльності, а й тому, що стають комунікативними
центрами у громаді.
Чим є бібліотека в ХХІ столітті? Місцем для самореалізації, де всі охочі можуть
прочитати лекцію? Простором для навчання та розвитку, де проходять тренінги з
підвищення кваліфікації або освітні курси? Чи просто будівлею, де можна скористатися
безкоштовним інтернетом, без необхідності замовляти чергову чашку кави?
Під тиском змін у суспільстві, бібліотека перестає бути сакральним сховищем книг і
перетворюється на багатофункціональний простір.
Сучасна публічна бібліотека — установа, яка одночасно використовує різноманітні
форми передачі знань та організації дозвілля, інформування та спілкування, поєднуючи у
своїх стінах бібліотеку, музей, театр, картинну галерею, концертний зал, ігрові кімнати.
Традиційно публічні бібліотеки намагаються «бути всім для всіх», проте кожна є
неповторною. Не зважаючи на існування досить розгалуженої мережі публічних бібліотек в
Україні, далеко не всі з них є відкритими для суспільства. Але є багато й таких, які
адаптуються, розвиваються і поступово перетворюються на справжні центри спільнот. Ми
поспілкувалися з людьми, які працюють в бібліотеках Житомирщини та дізналися, чим,
окрім книг, можна зацікавити сучасних відвідувачів, а також чи може бібліотека бути
доступною для різних груп населення.Як громадські центри у своїх населених пунктах,
бібліотеки Житомирщини пропонують інноваційні бібліотечні сервіси, які спрямовані на
інформаційне забезпечення потреб громад, розповсюдження просвітницьких та культурноосвітніх знань для населення, проведення дозвілля. Необхідність їх надання та види
продиктовані потребами місцевих громад.
Саме публічна бібліотека має стати інформаційною базою життя спільноти, саме тут
повинна збиратися місцева інформація, готуватися дайджести, інформаційні досьє, експресінформації про рішення місцевої влади, про нові соціальні пільги, про нове у сфері освіти,
поради безробітним і т.д. - тобто те, що найбільш потрібно населенню. За даними зарубіжних
дослідників, 85% людських проблем (житло, робота, освіта, дозвілля) вирішується саме за
місцем проживання, на місцевому рівні. Зрозуміло, що ця інформація повинна постійно
оновлюватися.

Інформаційний

простір

публічних

бібліотек:

сучасне

бачення та тенденції розвитку ЦБС м. Коростень
Сьогодні бібліотеки відіграють велику роль у становленні громадянського суспільства,
бо сучасні бібліотеки не бояться змін, вони прагнуть і стають флагманами розвитку громади,
її авангардом. Бібліотеки ЦБС м. Коростеня тісно співпрацюють з населенням та владою,
адже їх задача – інформувати громадян із значущих питань. Вони стали місцем, що об’єднує
жителів та центром суспільного життя, культури, дозвілля і творчості. Бібліотекарі ЦБС
завжди прагнуть бути у центрі подій та інформувати громаду, надавати різні послуги та
робити все щоби через осучаснення та інноваційні перетворення стати дійсно центром
спілкування для місцевої громади.
В бібліотеках ЦБС активно проводиться робота з
краєзнавства,

у ЦБ,

бібліотеці-філії

№2

оформлені

етнографічні куточки, а в філії №8 кімната «Українська
хата».

В «Українській хаті»

зібрані речі початку ХХ

століття з багатьох сіл Коростенського району. «У неї в
хаті, як у віночку», - говорили про гарну господиню.
Основний елемент української хати – покуть(святий кут), де
розміщено ікони, прикрашені великим рушником (божницею). Рушник
охороняв

оселю

від

«поганих»

очей.

Неподалік від покуті стоїть стіл, біля нього – ослін, поблизу якого розташована скриня –
дівоче багатство.

У «кухонній» зоні є мисник – шафа для зберігання посуду, хлібна поличка, де, крім хліба,
тримали інші продукти. Тут і діжа для тіста, чавуни, глечики, ступа, дерев’яні відра, плетені
короби

з

лози,

берези;

кошелі,

корито

для

замісу

тіста.

Дивлячись на стенд із старовинними фотографіями, діти можуть в своїй уяві відтворити,
як жили їхні однолітки. І зараз «Українська хата» поповнюється новими експонатами,
проводяться пізнавально-краєзнавчі екскурсії для читачів не тільки бібліотеки-філії №8, але
для всіх жителів міста, які цікавляться народознавством.

Задоволення інформаційних потреб користувачів

є основним завданням наших

книгозбірень, чи то через роботу з книжковим фондом, чи через інноваційно-інформаційні
центри, які мають доступ до мережі Інтернет. Інтернет - це додатковий ресурс до друкованих
видань, який забезпечує швидкий та вільний доступ до інформації у всіх бібліотеках
системи, а саме ЦБ та 7 бібліотек-філій мають інноваційно-інформаційні центри.

При

інноваційно-інформаційному центрі

центральної бібліотеки

працює

школа

комп’ютерної грамотності «Освіта протягом життя» для всіх, хто бажає оволодіти
навичками роботи на комп’ютері та пошуку в Інтернет мережі. Заняття проходять у
невеликих групах, навчання діє за програмою «Від простого до складного».

Завдяки участі бібліотек ЦБС у проєктній діяльності були закуплені нові меблі, сучасне
обладнання для роботи, оформлені релакс-зони, умови для ігор,

спільних заходів з

однодумцями та допомогло відкрити сучасні вільні простори для користувачів.
ЦБ в рамках проєкту «Вільний простір: об’єднуємось за покликом душі» налагоджені
тісні зв’язки з ГО «Відкрий своє серце». Молодих людей з обмеженими можливостями радо
зустрічають працівники бібліотеки, організовують для них масові заходи, зустрічі та
майстер-класи.

Група «Бібліотечна світлиця» - це люди похилого віку, переважно ветерани бібліотечної
справи, які часто збираються для живого спілкування у колі бібліотечної родини на
відзначення різних свят.

У «Вільному просторі» часто відбуваються і зустрічі з музикантами, поетами,
письменниками, знаними людьми тощо.

Група молодих мам разом зі своїми малечами також відвідують заклад, щоб
познайомитись з новими виданнями, які допоможуть їм у вихованні діток.

«Як привчити дитину до читання?» - таке питання обговорювали молоді батьки під час
години сімейного спілкування. Кожен із батьків мав змогу розповісти, як в їхній родині
привчають дитину до книги, мотивують читати. На сьогодні це дуже важливе питання, як
правильно підібрати дитині книгу для читання.

Сьогодні сучасна бібліотека все більше намагається запрошувати до співпраці
волонтерів – фізичних осіб, які добровільно здійснюють благодійну, неприбуткову та
вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер. А деколи і самі бібліотекарі
виступають у ролі волонтерів. Так, працівники бібліотеки-філіалу №2 у 2012 році створили
бібліотечну службу «Турбота», девізом якої є такі слова: «Людським теплом і добротою хай
зігріваються серця!», «Турбота» приходить на допомогу людям, які потребують перш за все
духовної підтримки, для яких книга та спілкування є, можливо, єдиним віконцем у великий
світ, а слово «читати» рівноцінно поняттю «жити». Створено програму поглибленої роботи,
яка здійснюється за такими напрямками:
-

бібліотерапія як засіб психологічної адаптації;
проведення

телефонного

опитування

потенційних

користувачів

(при

потребі-

обслуговування на дому людей, які не можуть самостійно пересуватись);
- вивчення інформаційних інтересів цієї категорії користувачів під час індивідуальних бесід,
експрес-опитування, телефонного спілкування;
- проведення масових заходів: Дня людей похилого віку, бібліотечних посиденьок, годин
спілкування, організація книжкових виставок та переглядів літератури.

З 2017 року в бібліотеці-філії №2 діє програма бібліотерапії «Підтримка. Порозуміння.
Людяність» для ветеранів АТО, внутрішньо переміщених осіб в рамках співпраці з Центром
соціально-психологічної реабілітації населення м.Коростень. Робота з даною категорією
користувачів передбачає проведення занять з елементами бібліотерапії, тренінгів, спільних
консультацій з узгодженої тематики та методики.

З метою психологічного впливу,

стимулювання позитивного настрою, досягнення емоційної та душевної рівноваги

за

допомогою читання розроблюються та проводяться заходи за окремим планом.

Для учасників АТО/ООС оформлено рекомендаційний список
«Бібліотерапія: відпочивайте разом з книгою» в рамках проекту
«Підтримка. Порозуміння. Людяність».

Провідне місце у структурі бібліотечно-інформаційної діяльності займає виставкова
робота. Саме книжково-ілюстративна виставка є засобом розкриття інформаційних ресурсів
бібліотек, дієвим засобом впливу на формування читацької уваги, візитною карткою, що
відображає стиль закладу і творчі можливості персоналу. В сучасних умовах візуальній
популяризації літератури притаманні такі риси, як актуальність, динамізм, оперативність.
Хочеться представити цікаві, неординарні виставкові площадки, які були підготовлені
бібліотечними фахівцями нашої системи.
20 лютого цього року, в День Героїв Небесної Сотні,
у ЦБ відбувся вечір-спомин «Янголи на білих крилах»,
на якому презентували книжкову виставку літератури
«Гаряча мить історії: Київ, Майдан».

До дня закоханих у читальній залі

ЦБ

оформлена

романтична фотозона та перегляд

літератури

«Всьому

початком є любов».

У лютому 2020року у читальній залі відбулася
презентація книг «Це зробила вона» і «Це теж
зробила

вона».

Ініціаторами

проведення

презентації виступили представниці депутатського
корпусу Коростенської міської ради разом із
Інститутом
Креативних Інновацій, а бібліотекарі підготували книжковий перегляд літератури «А доля
їхня – доля України».
З нагоди Дня Соборності та Свободи України в ЦБ відбувся захід – день державності «Від
Соборності до єдності української нації», де був презентований книжковий перегляд «Велич
України – в її Соборності».

До уваги юних конкурсантів фестивалю дитячої творчості
повітря»

бібліотекарі

ЦБ

представили

ескізи

літературного

«Література свіжого
життя

письменників

Коростенщини «Письменники – земляки поліського краю».

До 60-річчя від дня народження нашого земляка,
дитячого

письменника,

України

Віктора

заслуженого

Васильчука

ЦБ

журналіста
підготувала

книжковий вернісаж «У слові і повчанні живе його
душа».

Книжкова виставка «Тонке мереживо жіночої
душі» до міжнародного жіночого дня.

В бібліотеці-філіалі №4 за браком місця

працівники

не

мають змоги оформляти книжкові виставки,

але

систематично готують тематичні полички,

перегляди

літератури, які допомагають користувачам у

підборі

літератури. Таким чином залучають відвідувачів до читання.

Вже п’ять років поспіль у місті
проходить

сімейний

фестиваль

«Родина Fest». Цього року дитяча
бібліотека

ім.

Л.

Українки

та

бібліотека-філія для дітей №3 взяли
участь

у

фестивалі

під

гаслом

«Мудрість книг об’єднує родину».
Всім

бажаючим

запропонували

бібліотекарі
різноманітні

конкурси, вікторини та ігри. Для любителів художнього слова було оформлено книжкові
виставки «Мудрість книг об’єднує родину» і «Коростень – територія читання».
До 28 річниці проголошення Незалежності України бібліотекафіліал №2 взяла активну участь в загальноміських святкуваннях.
У міському парку «Древлянський» фахівцями було проведено
патріотичну інформіну «В нас єдина мета - Україна свята,
нездоланна і сильна». Бібліотекарі активно залучали перехожих
до ознайомлення з виданнями, представленими на книжковій
інсталяції «Українці - нація героїв». Яскравим доповненням
святкової атмосфери стала тематична фотозона, біля якої задля
гарного кадру жваво збирався натовп.

До увагу дорослих мешканців мікрорайону
«Хіммаш» працівниками бібліотеки-філіалу
№2

оформлена

книжкова

виставка

-

айстопер (від англ. eye stopper – дослівно
«той, що зупиняє очі») «Літній настрій - 3D: для дому, душі,
дозвілля».

Ось такі зони для відпочинку та книжкові виставки оформлені у бібліотеках-філіях № 2, 3.

Отож, бібліотеки ЦБС м. Коростеня своєю роботою доводять містянам, що заклади
сьогодні мають «власне обличчя», інформаційні послуги, які надають бібліотеки, стають
сучасними, якіснішими, доступними населенню і залишаються невід’ємною частиною
місцевої громади.

Бібліотека здатна дивувати…
(діяльність бібліотек Попільнянської ЦБС)
Бібліотечні працівники Попільнянської

ЦБС прагнуть бути корисними і цікавими

місцевому населенню, стають відкритішими, пропонують читачам нові послуги, нові ідеї,

залучають до співпраці читачів різних вікових категорій та завжди перебувають в пошуку
нових послуг, які будуть корисні громаді. Меседж «Бібліотека здатна дивувати…» став у
2020 році основним. Він налаштовує бібліотекарів системи на активну, креативну і плідну
працю.
Фахівці центральної бібліотеки провели вечір-зустріч в колі друзів «На хвилях нашої
пам’яті». На вечір були запрошені колеги - а це і клубні, і бібліотечні працівники, які
працювали свого часу у сфері культурі. Зустріч проходила в стилі «ретро» з елементами
ностальгії. Присутні разом з ведучими співали улюблені пісні, романси, проходили веселу
«ретророзминку»

за

улюбленими

кінофільмами,

переглядали відеоролики підсумкових нарад працівників
культури,
гумор,

слухали
згадували

атмосферу того часу та
просто відпочивали.
У
обслуговування

ЦБ

проведено

аналіз

відділі
читацьких

формулярів. Одним з найактивніших читачів бібліотеки
стала Ярошенко Лідія Вікторівна. Активна читачка долає свій шлях від дому до бібліотеки
більше трьох кілометрів, але 72-річну Лідію Вікторівну це не засмучує. Як говорить вона,
книга допомагає, захищає від нудьги та самотності. Бібліотека завжди вшановує таких
читачів – людей поважного віку. Для них проведено годину доброго спілкування «Теплом
своїм зігрій людину». Присутні на заході

люди поважного віку слухали пісні своєї

молодості, разом співали, розповідали гуморески та веселі
історії.

Конструктивний діалог «Децентралізація
прогресу: публічна бібліотека в житті
громади» відбувся в центральній бібліотеці, де зібралися і
бібліотекарі, і працівники органів місцевого самоврядування,
де в процесі дійшли до спільної думки, що бібліотека в умовах
децентралізації є головним соціокультурним центром та
інформаційним посередником між владою та громадою.

як

шлях
місцевої

Бібліотекарі – перші помічники для громади села, активно працюють із населенням,
знають його потреби. Крім того, багато бібліотечних працівників беруть активну участь у
художній самодіяльності, займаються рукоділлям. Приміром, бібліотекар Парипського
філіалу веде танцювальний гурток, гурток по ліпленню виробів з солоного тіста, приймає
участь у художній самодіяльності, а бібліотекар Попільнянської філії проводить майстеркласи по виготовленню ляльки-мотанки, писанок, де використовувались українські
традиційні техніки писанкарства гарячим воском та демонструвалися техніки виконання
ляльки-берегині, ляльки-пеленашки, ляльки-травниці, зерновушки, веснянки .

Яскрава виставка робіт бібліотекаря кафедри юнацтва Яскажук Наталії до дня святого
Валентина відбулася на абонементі ЦБ. Про Наталію без перебільшень можна сказати, що за
професією вона бібліотекар, а за покликанням майстриня.
Гарний і гостинний фестиваль «Подушка фест»

пройшов у селищному парку,

організований Попільнянським центром культури і дозвілля. Бібліотекарі долучились до
свята і презентували свою креативну виставку подушок,
виготовлених своїми руками.

З метою залучення нових читачів до бібліотеки та сприяння
активному

читанню

населення

Попільнянською

центральною

бібліотекою було проведено бібліотечну акцію «Кинь мишку – візьми
книжку!». Було приємно відзначити

переможців-читачів, які

записалися в бібліотеку в період проведення акції.
Пробіг-флешмоб на велосипедах відбувся

на день молоді в

місцевому парку серед наймолодших читачів нашої бібліотеки під
гаслом «Ми читаємо! А ти?»

Бібліотекарі
ЦБС
участь у проведенні

Попільнянської

прийняли

активну

акції "Бібліотека просто неба". Книжкові вітрини, бібліополянки,

літературні лавочки, конкурси та розваги, веселі руханки, фотозона - саме так пройшли в
селищному парку літні читання, де діти мали унікальну можливість побувати в просторі
творчості та спілкування з книгою.

Цікаво пройшла година читацького самоврядування "Я бібліотекар" на абонементі ЦБ. Цього дня в ролі бібліотекаря
вирішили себе спробувати багато дівчат і хлопців – активних
користувачів бібліотеки. Для молоді була підготовлена
насичена програма, а саме: обслуговування користувачів
бібліотеки та проведення бесід-рекомендацій улюблених
книг, робота з бібліотечним фондом – розстановка книг і
журналів на полицях, знайомство з методикою проведення бібліотечних акцій та майстеркласів, оформлення книжкових виставок-інсталяцій.

Традиційно у Попільнянській

громаді

відмічають

фольклорне свято «Без млинця не Масниця». Гості свята
мають

можливість

досхочу

поласувати

пиріжками,

варениками та млинцями з різноманітними начинками. Діти
та дорослі із задоволенням приймають участь у літературних
вікторинах, відгадують загадки, граються в ігри, активно
крутять

барабан

народознавчого

лото,

записують

свої

бажання на «дерево мрій». І все це завдяки креативності
бібліотекарів.

Літературне краєзнавство – особлива турбота бібліотеки
(робота книгозбірень Черняхівщини)
Черняхівська земля багата талановитими людьми, творцями художнього слова, тому
популяризація їх творчості займає провідне місце в роботі бібліотек.
На невеличкому клаптику поліської землі, а саме в с. Стирти проживають і творять
одразу два автори. Один з них - музикант, вчитель і просто хороша чуйна людина, якого
знають далеко за межами села Стирти. Це – Микола Петрович Косякевич, який вшанував і
прославив свій край поетичними рядками, що зрозумілі кожному серцю. Микола Петрович
проживає в селі, має сім’ю. У нього
багато вірних друзів, колег по
роботі. Щиру поетичну душу ще
студента

училища

М.Косякевича

культури
запримітив

М.Клименко. Саме він благословив

його на творчість і став хрещеним батьком Миколиної поезії. Поет видав збірки «Стежки до
осені біжать селом» , «Заповім онукам Межирічку», «Кульбабові гірлянди» та ін. Герої його
віршів – сусіди, друзі, колеги, а окремо виділяються батьки, родина. Неосяжний але такий
близький світ постає в поетичних образах чимось знайомим, близьким і рідним для кожного
з нас.
М.Косякевич - частий гість в бібліотеці.
На фото-

презентація нової збірки

«Ялинові руна»

В цьому ж селі проживає і творить Сергій Леус. Цікаво
пройшла презентація його книги

«Стирти: село на

відстані віків». Немає такої теми місцевого життя, яка б
не попадала в поле зору Сергія Васильовича і не знайшла
відображення на сторінках його книги.
Внасл
ідок
багат
орічн
ої праці місцевому краєзнавцю вдалося
розшукати і включити до книги чимало
досі невідомих широкому загалу фактів з
історії села, біографій своїх земляків,
подвижницьку роль уродженців села, сільських умільців їх звичаї та побут, довоєнні роки та
роки відбудови. При цьому він, не вдаючись до звичних шаблонів якомога повніше розкрив
самобутність і неповторність рідного краю, показав його роль і місце в історії нашої
держави.

Приємно,

що

плеяда

поетів

Черняхівщини

поповнюється новими іменами, радує щирими
поетичними рядками, своїм особливим баченням
навколишнього світу.
У

районній

бібліотеці

відбувся

вечір-

презентація однієї із збірок віршів «Вектор надії»
черняхівської поетеси Марії

Кучер. Про їх

мелодійність свідчить і те, що багато з них
покладено на музику місцевим композитором
О.Кривошеєю. З 2014 року Марія Кучер була і
залишається волонтером , яку люблять воїни і за
патріотичні вірші, і за допомогу хлопцям

на

передовій.
Значною подією для дорослих та дітей району стали казки
Андерсена, перекладені нею на українську мову у віршованій
формі. Поетеса особисто читала їх зацікавленій дітворі на
зустрічах в бібліотеці.
Завжди приємними є зустрічі читачів бібліотеки з
молодою авторкою збірки поезій «Віддзеркалення» (2018),
лауреата Першого літературно-мистецького конкурсу

ім. В.

Нестайка в номінації «Поезія(Книжки)»(2019), жительки смт.
Головино Євгенії Юрченко. Вона захоплює щирою розмовою,
своїм

баченням

навколишнього

світу,

особливим

відношенням до поезії, творчими планами, готовністю
зустрітися із читачами .

Бібліотека – платформа для культурного розвитку
громади
(приклад роботи Вишевицької ОТГ)
Сільським бібліотекам для того, щоб вижити сьогодні, потрібно відповідати вимогам
часу і потребам громади. Бути корисними і цікавими населенню свого села, стати більш
відкритими і дружніми, запропонувати населенню нові послуги, подати нові ідеї громадській
спільноті, залучити різні вікові категорії до співпраці задля людей - головне завдання

сільських бібліотек. Робота з громадою і на благо громади майже завжди пов’язана з
краєзнавством. Традиційні форми краєзнавчої роботи бібліотек під впливом часу повинні
змінюватися, ставати більш яскравими і ефективними, наближеними до жителів і завжди
проводитися за участю населення.
Бібліотеки є важливими осередками народознавства як у великих містах так і
маленьких громадах. Зазначимо, що в останнє десятиріччя відбулося переосмислення
основних напрямів краєзнавчої роботи з метою відродження національної духовної
культури, відновлення історичної пам’яті народу. Сприяє цьому пошукова робота.
Книгозбірні виконують музейну функцію, тобто в арсенал сучасного бібліотечного
краєзнавства входить пошук унікальних елементів етнокультури українського народу:
старовинних обрядів, напівзабутих звичаїв усної народної творчості, предметів народного
побуту. Так з’являються етнографічні куточки, музейні кімнати історії села.
Сучасний формат діяльності бібліотек у краєзнавчий роботі передбачає популяризація
літератури, яка висвітлює сторінки історії рідного краю, його етнічні, мовні, культурні
традиції, творчість його талановитих людей, допомога користувачам в кращому пізнаванні
своїх

коренів,

залучення

до

бібліотек

відвідувачів.

Творчість бібліотекаря – це запровадження нових ідей, інновація – це запровадження цих
ідей у життя! Отже, спеціальні заходи у бібліотеці краєзнавчого змісту проводяться для
більш глибокого ознайомлення з життям краю та літературою про нього.

Бібліотеки сьогодні займають достойне місце у громадському житі краю, формуванні
культурологічного середовища та духовному збагаченн особистості. Зрозуміло, що у
краєзнавчій діяльності є чимало проблем,
пов’язаних передусім нестачею краєзнавчої
літератури, але в установах працюють творчі,
віддані справі люди, які роблять все для того,
щоб виховати любов і дбайливе ставлення до
рідного краю.

В умовах сьогодення пріоритетним завданням публічних бібліотек є пошук
інноваційних форм та методів роботи бібліотечної галузі. Одним із найбільш вдалих
прикладів інноваційної діяльності бібліотечної установи у тісній взаємодії з іншими
культурно-освітніми закладами села, громади є проектна діяльність.
У період з 2015 року КЗ «Публічна бібліотека Вишевицької сільської ради» спільно з
працівниками сільського будинку культури, педагогічним та учнівським колективами КУ
«Вишевицький

ліцей»

та

КЗ

«Вишевицька

спецшкола-інтернат»

працювали

над

інформаційно-пошуковим творчим проектом «Моє село – моя колиска».
Незнання історії рідного краю, нехтування традиціями свого народу, призвело до
втрати молоддю національної свідомості, патріотизму. Звичаї свого села, свого народу – це ті
ознаки, за якими ми розпізнаємо народ не лише в сучасному, а й історичному минулому.
У нашого народу існує повір’я, що хто не знає свого минулого – не вартий майбутнього. Без
знання традицій, звичаїв, історії рідного краю не можна виховувати справжнього
громадянина суверенної держави. Тому краєзнавство сьогодні є як ніколи актуально.
Обговоривши проблему – дослідження невідомих сторінок історії села Вишевичі ,– учасники
розділились на творчі групи та розподілили обов’язки. «Краєзнавці» зайнялись пошуком
інформації в друкованих джерелах, в мережі Інтернет, в архівах. Група «Журналістів та
операторів» взяли інтерв’ю в мешканців села, провели зустрічі з людьми, які є гордістю села,
зробили фото та відео репортажі. Зібрані матеріали лягли в основу майбутньої книги
«Вишевичі. Минуле і сучасне». В зібранні матеріалів є наступні розділи: «Сторінки з
минулого», «Сьогодення», «Вони боронили рідний край», «Гордість села», «Митці села»,
«Краєвиди села». Останнім часом сторінки проекту поповнилися матеріалами про жителів
села Вишевичі які несли і несуть службу в зоні ООС «На сторожі мирного сьогодення». У
результаті роботи над проектом вдалося дослідити історичне минуле рідного села,
збагатитись знаннями про вихідців села, залучити громадськість до краєзнавчої роботи,
спонукати учнівську молодь до взаємодії з представниками старшого покоління.
Презентація інформаційно-пошукового творчого проекту «Моє село – моя колиска»
відбулася під час святкування дня села. Присутні могли переглянути відеожурнали
«Вишевичі рідні – поліська земля» та «У сонячнім сяйві під небом блакитним». Таким чином
у сільській бібліотеці, будинку культури, освітніх закладах, сільській раді з’явились
матеріали з історії села Вишевичі, які активно використовуються на уроках народознавства,
історії, в позакласних та мистецьких закладах. Матеріалами цікавляться вихідці з села, які
живуть поза його межами, майбутні інвестори громади. На разі учасники проекту шукають
фінансові можливості для видання книги з історії села, матеріал якої зібраний та
упорядкований.

(Під час інтерв’ю з старожилами села - родиною Іванових).

(Зустріч з самодіяльною поетесою та композитором –Нелею Ситник ).

(Місцева самодіяльна художниця Ролік Г.В.).

(Мати – героїня Оніщенко Г.І. з родиною).

(Зустріч з учасницями народного
Фольклорно-етнографічного

колективу

)
(Презентація проекту під час святкування Дня села).

«Вишевичанка».

«Дієва бібліотека-успішна громада»
( приклад роботи КЗ «Публічна бібліотека Новоборівської селищної ради»)
В 2019 році Новоборівська селищна бібліотека рішенням сесії селищної ради від
30.09.2019 року була реорганізована в комунальний заклад «Публічна бібліотека
Новоборівської селищної ради» з чотирма бібліотеками-філіями, що діють на території
Новоборівської ОТГ.
Свою діяльність бібліотека спрямовує на підтримку позитивного іміджу, здійснення
оперативного і комфортного обслуговування користувачів, проведення просвітницької
роботи шляхом популяризації української та світової літератури, культури, впровадження
нових форм роботи та сучасних інформаційних технологій.
Для задоволення запитів користувачів постійно використовується мережа Інтернет.

Бібліотека діє як заклад, де можна не тільки взяти і прочитати книжку, а й
стати активним учасником різноманітних заходів, поспілкуватись, цікаво та змістовно
відпочити.

В бібліотеці оформлюються різні за формою і тематикою виставки, викладки,
тематичні полички. Тобто, бібліотека працює як виставкова платформа популяризації
літератури, інформації та послуг бібліотеки.

Значна частина користувачів бібліотеки-це люди літнього віку, які мають більше
вільного часу і бажання відвідувати бібліотеку та приймати активну участь в заходах, які тут
відбуваються,

Як же повинна працювати публічна бібліотека сьогодні?
-Надавати особливого значення зручності, комфортності обслуговування, оформленню
бібліотечного простору.

-Змінити підхід до комплектування, що тепер базується на відборі літератури, котру бажає
читати населення, а не тільки тієї, що самі бібліотекарі визначають "як найкращу літературу
для читання".
-Співпрацювати з різними громадськими організаціями, міжнародними фондами, активно
діяти в соціальному просторі, що її оточує.
-Шукати партнерів, союзників, можливостей додаткового фінансування.
-Опікуватися питаннями створення позитивного іміджу бібліотеки у населення, доведення
владним структурам соціальної значущості установи
Чи готові ми до змін? Йдеться не тільки про впровадження нових форм роботи. Мова йде
про перегляд місії бібліотеки та бібліотекаря, орієнтир на роботу не тільки з користувачами,
а і з громадою. Бібліотекар за своєю місією має бути і соціальним працівником, і
психологом, і педагогом, і організатором дозвілля. Чи готові ми засвоїти всі ці соціальні
функції? Наша професійна діяльність організована стереотипно, традиційно. Часом для
окремих фахівців є проблемою підготувати цікаву книжкову виставку, провести масовий
захід. А сьогодення, постійний розвиток інформаційних технологій вимагає відходити від
стандартів, впроваджувати творчі,сміливі, професійні ідеї.
Не буде перебільшенням сказати, що ми вже відчули інформаційну конкуренцію, вже
втрачаємо свого користувача, вже здали багато позицій, продовжуючи працювати
традиційно. В той же час ми працюємо «на виду» у громади і влади і маємо кожного дня
доводити своє право на існування та на фінансування, і з кожним днем це питання все більше
загострюється.

