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«На шляху до активного 

довголіття» 



Бібліотеки міста Новограда-Волинського завжди в центрі всіх громадських 

ініціатив та важливих подій, доносять до своїх користувачів актуальну 

інформацію та запрошують до співпраці різні кола громадськості. Важливим 

напрямком діяльності бібліотек було і залишається інформування, просвітницька 

робота серед громади міста, активна участь в загальноміських заходах, акціях, 

які сприяють згуртуванню громадськості та широкому впровадженню інновацій 

у всіх сферах суспільного життя.  

Обслуговування, просвітництво, 

навчання та організація 

змістовного дозвілля соціально 

незахищених верств населення, 

інвалідів та людей поважного 

віку є сьогодні пріоритетним 

напрямком діяльності 

центральної міської бібліотеки 

ім. Юрія Ковальського.  

Бібліотека поширює 

правові знання серед мешканців 

громади, зокрема людей 

поважного віку. В центральній 

міській бібліотеці за окремим 

графіком працює «Безкоштовна юридична приймальня», де можна отримати 

професійну консультацію фахового юриста. Користувачам надаються 

консультації з методики пошуку потрібної інформації на сайтах державних і 

місцевих органів влади. 

Для широкого загалу користувачів у бібліотеці оформлено інформаційну 

виставку «Влада. Бібліотека. Громада», формуються накопичувальні папки 

законодавчих документів і коментарів до них на різні теми. Крім того, у 

бібліотеці можна одержати копію потрібного документа в електронному або 

паперовому вигляді. Щомісяця центральна міська бібліотека видає бюлетень 

«Новоград - Волинщина на сторінках преси». 

В Інтернет-центрі 

бібліотеки проводять 

безкоштовні групові та 

індивідуальні тренінги для 

людей поважного віку. Метою 

навчання є ознайомлення 

користувачів з основними 

комп'ютерними програмами, 

користування мережею 

Інтернет, здобуття навичок 

електронної комунікації через 

e-mail, соціальні мережі та 

Skype. Дуже приємно бачити, 

коли люди поважного віку з 

легкістю користуються Приват-24, оплачують комунальні послуги в Інтернеті, 

спілкуються у Скайпі і мають профілі в Фейсбуці.  



                 

                                                                             

Підвищення якості життя людей нашого міста можливе лише за умови 

системного діалогу влади та громади. Тож працівники центральної міської 

бібліотеки запросили всіх тих, хто цікавиться, щоб розповісти, які зміни 

відбуваються в нашому місті, які досягнення та які плани на майбутнє, хто 

готовий діяти і змінювати щось навколо себе на панельну дискусію «Наша 

громада: вчора, сьогодні, завтра».  

Присутні експерти – Киреєва Людмила Віталіївна, заступник директора 

департаменту праці та соціального захисту населення міської ради і Дутчак 

Любомир Романович, начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного 

забезпечення міської ради з різних аспектів висвітлили роботу відділів. 

Після 

кожного 

тематичного  

блоку 

аудиторія 

мала нагоду 

висловити 

свою думку, 

поділитися 

своїм 

баченням. 

Впродовж 

годинної 

дискусії 

присутні 

торкнулися 

питань в 

галузі соціального захисту населення та дуже жваво обговорювали зміни і 

реформи в галузі охорони здоров'я та медичного забезпечення. 

Досить ефективною є співпраця бібліотеки з Новоград-Волинською міською 

організацією ветеранів, Новоград-Волинською спілкою ветеранів афганської 



війни, міською громадською організацією «Новоград-Волинське земляцтво 

етнічних німців (Бегегнунгсцентр)», Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинської міської ради.   

Спільно з  Новоград-Волинською міською організацією ветеранів щороку 

проводяться заходи до Дня пам’яті та примирення та чергової річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні. 

До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів в 

краєзнавчому музеї провели 

вечір-зустріч «Фашистські 

табори смерті – геноцид проти 

людства». Переглянувши 

кадри кінохроніки, а також 

ознайомившись з літературою, 

що присвячена історичним 

подіям 30-40-х років ХХ 

століття, присутні ще раз мали 

змогу переконатись, яку 

антилюдську, антигуманну 

ідеологію ніс фашизм. Про 

концтабори на території міста 

Новограда-Волинського 

розповіла директор музею Жовтюк Олена Миколаївна. Про свого дідуся, який 

перебував в концтаборі на території нинішньої ЗОШ № 2, поділилась спогадами 

голова земляцтва етнічних німців Юрко Ірина Валентинівна. 

Працівники бібліотеки опікуються хворими ветеранами, літніми людьми, а 

також людьми з обмеженими фізичними можливостями, відвідують їх, знаходять 

потрібну інформацію, приносять літературу, періодичні видання, вітають зі 

святами, підтримують добрим словом і щирою посмішкою.  

Голова 

міської організації 

ветеранів Василь 

Олександрович 

Парфьонов з 

нагоди Дня 

пам’яті та 

примирення, за 

плідну співпрацю, 

активну участь у 

житті 

ветеранської 

організації, 

вручив подяки 

директору міської централізованої бібліотечної системи Людмилі Онищук та 

завідувачам бібліотеками-філіями. 

Вже багато років центральна міська бібліотека співпрацює з етнічною 

громадою «Бегегнунгсцентр» - Новоград-Волинським земляцтвом етнічних 

німців». Члени земляцтва мають змогу збиратися у бібліотеці в зручний для них 



час для навчання, спілкування, для вирішення нагальних проблем, спільно з 

бібліотекою готують та проводять заходи.  

Чудовим і 

неповторним був вечір-

елегія «Хотів би я в слово 

єдине вмістити всю думу 

сумну», присвячений 

видатному німецькому 

поету і письменнику 

Генріху Гейне. Саме до 

його творчості часто 

зверталася наша геніальна 

землячка Леся Українка, 

яка одна з перших 

зробила переклад 

найвідомішої збірки 

Генріха Гейне «Книги пісень». За допомогою презентації на двох мовах 

(українській і німецькій) був висвітлений життєвий і творчий шлях поета. Вірші 

Гейне читались на німецькій, українській та російській мовах. До заходу 

представили виставку літератури «Життєва пісня Генріха Гейне». Звичайно, не 

обійшлося без музики, бо на слова великого композитора написано, як 

підрахували фахівці, близько чотирьох тисяч музичних творів. 

Щомісяця бібліотекарі центральної міської бібліотеки відвідують 

територіальний центр, проводять тематичні огляди книг, нових періодичних 

видань, що надійшли до бібліотеки або організовують цікавий захід. Також 

підопічні територіального центру постійно запрошуються на засідання клубу 

«Світлиця», який працює при бібліотеці з 1993 року. Клуб активно популяризує 

історію рідного краю, сприяє збереженню та відновленню народних традицій, 

звичаїв і обрядів, здобутків і надбань майстрів народної творчості і художніх 

ремесел, літературних талантів. Тематика заходів і форми засідань дуже 

різноманітні, це і літературно-музичні вечори, народознавчі посиденьки, 



поетичні зустрічі, вечори зустрічі з відомими людьми, години цікавої інформації, 

майстер-класи та ін.  

    

Клуб допомагає читачам організувати дозвілля, дізнатися багато цікавого і 

корисного. Люди поважного віку під час засідань можуть завжди отримати 

вичерпну інформацію про роботу органів міської влади та місцевого 

самоврядування, про важливі питання життєдіяльності міста, про культурні 

події, заходи, які відбуваються в нашому регіоні. Колектив бібліотеки робить усе 

можливе, щоб кожне чергове засідання клубу стало справжнім святом для всіх 

його членів та гостей. 

До вподоби людям поважного віку захоплюючі вечори-зустрічі з місцевими 

поетами, краєзнавцями, літературно-мистецькі вечори, присвячені видатним 

художникам, композиторам. 

Наша прекрасна Звягельщина подарувала українцям Юрія Ковальського – 

поета, журналіста, патріота і просто гарну Людину. Він назавжди увійшов в 

історію міста, як автор слів гімну Новограда-Волинського. Посмертно був 

нагороджений званням Почесного громадянина міста. З нагоди 80-річчя Юрія 

Івановича Ковальського працівники бібліотеки, що носить ім'я поета, провели 

вечір-вшанування «Пам'ять цвіте в серцях». 



Своїми зворушливими спогадами з присутніми поділилися рідні, близькі, 

друзі поета. Всі насолоджувалися чудовими творами митця, виступами учнів та 

викладачів школи мистецтв. Аудиторія мала можливість переглянути 

презентацію про життя Юрія Ковальського, фотодокументи для якої надала 

вдова поета Галина Василівна Ковальська. 

 

До Дня української писемності та мови провели мовні посиденьки 

«Дзвенить струмочком рідна мова». Говорили про сутність української мови та її 

значення в житті народу. Всі учасники заходу взяли активну участь у мовній 

вікторині, музичному конкурсі «Відгадай мелодію» та художньому конкурсі 

«Намалюй прислів’я». Учні школи мистецтв для гарного настрою подарували 

чудові музичні номери. Традиційно поспілкувалися за чашкою духмяного чаю, 



посмакували домашніми пиріжками  

Захоплюючі 

вечори проводить 

бібліотека спільно з 

музеєм родини Косачів. 

Так, на літературно-

музичний вечір «Для 

чого ті слова, як плаче 

музика» зібралися 

шанувальники 

творчості Франца 

Шуберта, видатного 

австрійського 

композитора. 

Присутні 

ознайомились з 

цікавими моментами 

життєвого та творчого шляху композитора, прозвучали поезії Бориса Олійника, 

Шарля Бодлера, Франца Шобера, Франца Шуберта, Давіда Самойлова, музичні 

твори Шуберта у виконанні викладачів та учнів музичного відділення школи 

мистецтв. Окрасою 

вечору став виступ 

камерного ансамблю 

«Classik». Під час 

заходу 

демонструвались 

слайди, фото, уривки з 

кінофільмів та 

музичних телепередач. 

В бібліотеці 

систематично 

збираються 

користувачі, які мають 

творчі захоплення, щоб 

поспілкуватися, 

презентувати свої 

роботи та освоїти нові види рукоділля під час майстер-класів, господині 

пізнають нові технології вирощування городини, знайомляться з рецептами 

кращих кухарів України, зарубіжжя. Крім того, організовуються книжкові 

виставки, де представлені матеріали з різних старовинних і сучасних технік 

рукоділля, зокрема з техніки макраме, бісероплетіння, вишивки, в'язання та 

шиття, а також для домашніх умільців на допомогу у створенні сучасного 

дизайну та інтер’єру оселі. Адже в теперішній непростий період, який переживає 

суспільство, люди прагнуть відволіктися від побутових проблем, економічних 

негараздів, знайти відпочинок і психологічне розвантаження, а дехто – і нові 

джерела прибутку. А цьому потрібно вчитися. 

       



 

На фольклорні 

посиденьки «Вишиванка – це 

генетичний код та дрес-код 

нації» в бібліотеці зібралися 

члени клубу «Світлиця», 

представники земляцтва 

етнічних німців та активні 

користувачі бібліотеки. 

Відбулася творча зустріч з 

майстринею-вишивальницею 

Антоновою Мирославою 

Василівною. Саме в бібліотеці її 

роботи вперше експонувалися 

на широкий загал.   

Під час народознавчого 

застілля «Ой, на Масляну!» 

читачі бібліотеки, гості 

дізналися багато нового і 

цікавого про історію 

святкування масляного тижня не 

тільки в Україні, а й в 

зарубіжжі, мали можливість 

ознайомитись з незвичними 

рецептами млинців, а також 

своїми руками виготовити ляльку-мотанку, домашню масляну, яка є оберегом 

житла на весь рік та притягує в сім’ю здоров’я, радість і достаток. А яка Масляна 

без запашного чаю і рум’яних млинців? Звичайно, всі куштували смачні млинці 

– символ яскравого і палкого сонця. З гарним настроєм і зарядом оптимізму гості 

залишали приміщення бібліотеки. 

 

На пізнавальне застілля клубу «Світлиця» «Прийшов Спас» завітав 

молодий, талановитий 

пасічник Юрій Стеранюк, 

який розповів про 

особисту пасіку, догляд 

за бджолами, викачку 

меду, його збір та 

зберігання. А всіх 

присутніх пригостив 

стільниковим медом.  



Одне з чергових 

засідань клубу провели 

у формі ярмарки порад 

«Бібліотечно-огірковий 

стратегічний 

продзапас». Засідання 

розпочалося з  

інформаційного досьє  

про історію виникнення 

і розповсюдження 

огірка. Бібліотекарі 

підготували цікаву і 

змістовну розповідь про 

його користь, а члени клубу ділилися власними ексклюзивними рецептами і 

пропонували присутнім ними скористатися. Доречно підібрані вірші, загадки та 

прислів’я стали цікавим доповненням заходу 

«Сеньйор помідор. Вирощуємо та смакуємо» - під такою назвою відбулось 

чергове засідання клубу «Світлиця». Бібліотекарі підготували цікаву і змістовну 

розповідь про історію виникнення і розповсюдження томатів. Розповідь 

супроводжувалася слайд презентацією та відео роликами. Члени клубу ділилися 

власними ексклюзивними рецептами. Родзинкою зустрічі стала концертна 

програма вокального ансамблю «Осінь» з територіального центру соціального 

обслуговування населення. За чашкою чаю точилася невимушена розмова, що 

дозволила присутнім гарно провести час і отримати черговий заряд бадьорості. 

 



 

З метою популяризації періодичних видань бібліотека проводить Дні 

періодичних видань, презентації окремих газет та журналів, тематичні огляди 

матеріалів з періодичних видань. Газети і журнали несуть читачам оперативну 

інформацію про все, що відбувається навкруги, висвітлюють найцікавіші події, 

факти, відомості. Від часу написання книги до виходу її у світ проходять роки. 

Між тим, в газетах цей проміжок часу обчислюється днями, а в журналах - 

декількома місяцями. Тому саме в періодиці так відчутно дихання часу. 

Друковане слово завжди було і залишається невід’ємною частиною нашого 

життя. Не всі читачі бажають дізнаватися новини з Інтернету, особливо старше 

покоління, яке більше звикло брати до рук улюблену газету чи цікавий журнал. 

Та й не кожен може сьогодні їх передплатити, зокрема і місцеві видання.  



Читання періодичних видань, рано чи пізно, дає відчуття серйозного впливу 

на читача. Людина починає дивитися на світ по-іншому, помічати безліч нових 

фактів про події, над якими вона раніше ніколи не замислювалася. Тобто, преса – 

не тільки джерело інформації, вона ще й виховує, будить енергію та творчі сили.  

 

Бібліотека активно популяризує здоровий спосіб життя серед жителів міста, 

організовує зустрічі з лікарями, спортсменами, цікавими людьми, які подолали 

шкідливі звички, займаються нетрадиційними методами оздоровлення. Ці 

поради дуже доречні для людей поважного віку, які хочуть бути здоровими і 

щасливими. Так, під час години корисних порад «Мистецтво бути здоровим» у 



затишній атмосфері, за чашкою чаю любителі здорового способу життя ділилися 

перевіреними рецептами оздоровлення організму 

Для того, щоб стати 

щасливою, людині необхідно 

навчитися жити в гармонії із 

зовнішнім світом, самим 

собою. Про все це говорили з 

підопічними територіального 

центру соціального 

обслуговування під час 

години корисного 

спілкування «В гармонії з 

собою і світом». Впродовж 

заходу розглядали різні 

життєві ситуації, аналізували 

їх. 

Кожен міг висловити 

свою думку і дати пораду, як 

вийти із цієї чи іншої ситуації. 

Розкрили такі поняття як 

самоповага та самооцінка, 

почуття гідності. А ще читали 

чудові вірші про природу, 

щастя, кохання, заряджалися 

позитивною енергією. 

Зацікавили підопічних 

центру розмальовки для 

дорослих, адже вони справді 

позитивно впливають на 

загальний стан і навіть 

фізичне здоров'я людини. 

Кожен із присутніх на 

заході отримав для себе 

потрібну інформацію, зокрема 

і про цінність життя і 

здоров’я, і про лікування 

природою, про шкідливі 

звички: болючі падіння від 

них і про те, як важливо себе 

загартовувати і займатися 

фізичною культурою, щоб 

жити у гармонії із світом і 

собою. 

Для підопічних центру 

працівники бібліотеки 

проводять години добра і милосердя, зокрема «З любов’ю до людей», «Літа на 

осінь повернули» та ін. 



 

       Щороку бібліотека представляє 

публічний звіт про проведену роботу для 

громади міста. «Старосвітські посиденьки» 

– під такою назвою відбулася ретро-

вечірка, організована у центральній міській 

бібліотеці. Посиденьки – лише 

«офіційний» привід для зустрічі, бо ж 

наслідком був щорічний звіт перед 

громадою, який підготували теж у 

відповідному форматі. На вечорі звучали 

ритми джазу, рок-н-ролу, твісту впереміш з 

українськими мотивами 60-70 років. 

Обов'язковими атрибутами ретро-інтер’єру 

стали вінілові платівки, програвачі, а також 

ретро-костюми і ретро-зачіски, шкода от, 

ретро-парфумів ніхто не прихопив для 

багатоаспектного занурення в давно 

минуле. 

Програма була насиченою: відео 

презентація про роботу, приємні 

нагородження (номінації «Найактивніший користувач Інтернет-центру», 

«Найактивніший читач», «Активний відвідувач заходів», «Щедрий 

дарувальник»), музичні подарунки та поетичні заставки. 

Учасники свята поринули у чудовий світ ретро: відповідні убрання, чудова 

музика і гарний настрій створили атмосферу справжнього свята. Бо хто ж, як не 

ми самі, - творці щасливих митей, прекрасних спогадів, безліч усмішок і 

позитивного настрою.   

 



Отже, сьогодні працівники центральної міської бібліотеки створюють 

комфортні умови для користувачів, роблять все можливе, щоб бібліотека стала 

центром інформації, освіти, спілкування, творчості, самовираження для 

соціально незахищених верств населення, зокрема для людей поважного віку. 
  

Приходьте до бібліотеки, читайте, навчайтесь, насолоджуйтесь 

спілкуванням з однодумцями і просто розважайтесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса: пл. Лесі Українки, 9 

м. Новоград-Волинський 

Житомирської обл. 

тел.  04141 - 5 - 50 - 02 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала,                                     Валентина Соломончук, 

комп’ютерний набір і дизайн:                       провідний методист ЦМБ 

 

 

Відповідальний за випуск:                             Людмила Онищук, директор МЦБС 

                                                                           Новоград-Волинської  МЦБС 


