
       Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Ольжича 

       Житомирської обласної ради  

Науково - методичний відділ. 

 

 

 

 

                                              Сторінка методиста, вип.14 

                                 

 

Видавнича діяльність публічних 

 бібліотек області 

 в 2017р. 

 

  Інформаційно-аналітичний огляд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир, 2018 



 

 

 Видавнича діяльність публічних бібліотек області в 2017р. \Житомирська 

обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Ольжича; уклад. З.Димарчук, 

ред. Г.Врублевська. - Житомир: ЖОУНБ ім. О.Ольжича, 2018. - Вип. 16. 

 

 

 

На сторінках випуску подається інформація про видання методично-

бібліографічних матеріалів ЦБ та сільських книгозбірень області за 2017 рік. 

  



Робота з фахівцями - пріоритетний напрям в діяльності ЦБ. Серед 

головних - забезпечення якісного та оперативного інформування фахівців, 

сприяння їх професійному зросту та орієнтація на їх потреби. 

Підготовка та видання методично - бібліографічних матеріалів є набільш 

стабільною діяльнісю деяких методичних служб вже впродовж багатьох років, і 

як показує практика роботи є хорошим підспір'ям для бібліотек не лише свого 

регіону, а й області. 

Працюючи над виданнями, працівники ЦБ таким чином дають своїм 

колегам поживу, для роздумів, тому що в них апробовані цікаві інноваційні 

напрямки роботи. Така допомога є високоефективною і сприяє фахівцям бути 

конкурентно спроможними у своїй справі. 

Аналізуючи представлені видання, слід зауважити, що продукція 

методичних служб області стала більш креативною і публічною демонстрацією 

досягнень бібліотекарів. Основна їх мета - обмін новими ідеями та знаннями. А 

видавці таким чином  підвищують власний імідж у колег. Збільшення кількості 

та покращання якості її в певній мірі  - шлях до самореклами. 

Працівники відповідних служб подбали і про те, щоб їх матеріали мали 

привабливий і яскравий вигляд та вирізнялися гарною поліграфією. 

Важливим критерієм відбору матеріалів для видань була актуальність 

тематики та рівень практичної реалізації. 

Деякі з них з'явилися відповідно до виклику часу та виникнення 

нагальних проблем. Як видно, бібліотекарям не завжди вистачає знань щодо 

використання та користування новітніми технологіями в бібліотечній царині і 

це сприймається методистами, як запит на підготовку відповідної допомоги. 

Виокремлюються в матеріалах і найцікавіші форми і методи роботи, а 

працівники низової ланки запроваджують це на власних теренах. Така 

необхідна для бібліотекаря продукція щоб знати, уміти та застосувати на 

практиці. 

Цьогоріч представлений матеріал різноманітної тематики: популяризація 

європейських демократичних цінностей, виховання патріотизму на прикладі 

воїнів – героїв які творили майбутнє для своєї країни, творчість митців – 

ювілярів, які внесли вагомий вклад в духовну спадщину України та 

Житомирщини тощо. 

Кращі методично - бібліографічні матеріали публічних бібліотек області 

розміщені на виставці в науково - методичному відділі ОУНБ. 

Дана оглядова інформація - про кращі видання, які представленні в 



традиційному форматі під час здачі планово - звітної документації за 2017р. 

Вже декілька років поспіль схвальну оцінку заслуговують щомісячні 

інформаційні періодичні видання «Бібліохвиля» (Черняхівська ЦБ), та 

«Бібліотечний простір» (Ємільчинська ЦБ). Їх видання додає працівникам 

багато зусиль, щоб на їх шпальтах був необхідний та цікавий матеріал для 

бібліотечної спільноти. Обидва видання змістовані, яскраві, містять кольорові і   

ілюстрації та фото. 

Всі подані матеріали заслуговують на увагу, серед них вибірково назвемо, 

для прикладу, кращі з огляду на повноту змісту, актуальність тематики та 

зовнішнє оформлення: «Україна у боротьбі за державність», (до 100 - річчя 

української револції), «Бібліотека і правове виховання молоді", «Патріотичний 

настрій молоді», «Символізм квітів в поезії Л. Українки», «Одвічна висота 

слова», «Поет він і воїн... герой, що нас зве», «15 важливих книжкових ярмарків 

2017 року» (Малинська ЦРБ); «Події, що змінили долю України», «Молитви до 

Небесних Сил на захист українського народу», «Сім героїчних діб підземного 

гарнізону» (МЦБС м. Коростеня); «Виховуємо патріота – громадянина», «Мій 

рідний край на сторінках видань», «Нові книги. Нові імена. Нові герої», 

(Овруцька ЦРБ ім. А.С.Малишка); «Поетичні голоси Овручини», «В пам’ять 

тим рокам» та «Андрію, Андрію, конопельки сію». (Стародорогинська та 

Радчанська бібліотеки Народицького району); «Україна це – я»!.. «Україна це – 

ти»!.. «Україна це – ми»!.. (бібліотека с. Яструбеньки Брусилівського району),  

«Героїко - патріотичне виховання в бібліотеках» (Брусилівська ЦБ ім. Г. 

Ткаченка); «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі міста Новоград – 

Волинська», «Повітря тут пронизане історією», «Житомирщина - рідний край 

класика англійської літератури Д.Конрада, «Герої що творять сьогодення», 

«Чорна Рада Пантелеймона Куліша (ЦМБ м. Нов- Волинська);  «Інноваційні 

форми масової роботи в бібліотеках - вимога часу» (ЦБ Житомирського та 

Олевського р-нів); «Фантазерка на ім'я Астрід» (Житомирський р-н); «Під 

тихими зорями пам'яті « (Черняхівська ЦБ); «Хто за волю життя віддавав - той 

не вмирав», «Наші земляки, які не повернулися з Афганістану (Коростенська 

рай. бібліотека). 

Цікаві за змістом видання присвячені бібліотеці та бібліотечним 

працівникам за назвою «Бібліотекарем бути цікаво», «Моя бібліотека - це моє 

покликання, моя доля», «Закохана у книгу і свою роботу» (Малинський р-н); 

«Моє село - краплиночка на карті» (с. Юрівка Любарського р-ну) та «З 

Кириївки я знаю свій народ» (с. Кириївка цього ж району). Деякі перераховані 

видання мають списки  літератури:  «В пам’ять тим рокам» та «Андрію, Андрію 

конопельки сію» (Стародорогинська та Радчанська бібліотеки Народичського 

району), «Україна – це я! Україна – це ти! Україна –це ми!» (бібліотека с. 



Яструбеньки Брусилівського району). Вони значно доповнюють та збагачують 

матеріал, а ще свідчать про те, що автори знають тему та хочуть, щоб він був 

використаний на практиці. 

Лаконічний і стриманий вигляд має така продукція колег як буклети, 

закладки, візитівки, запрошення, персональні пам'ятки які видано в основному 

в одному стилі. 

Декотрі бібліотеки готують та видають «Календар знаменних і пам'ятних 

дат» де розміщують біографічні довідки ювілярів чи ювілейні події, 

розміщують списки рекомендаційної літератури. 

Чітко вирізняється краєзнавчий аспект видавничої діяльності, видання все 

більше завойовують визнання не лише у користувачів, бібліотекарів, але й 

педагогів. Взагалі у видавничій діяльності бібліотек зародилася творча 

співпраця з письменниками, краєзнавцями, діячами культури, що внесли 

вагомий вклад в духовну скарбницю регіону. 

Нині євроінтеграційні процеси в Європі досягли значної інтенсивності та 

масштабів. Розуміючи це, методичні служби ЦБ в своїх матеріалах акцентують 

увагу на це та надають посильну допомогу. 

З метою подальшого формування у суспільстві правової культури та 

правової свідомості, сприяння підвищення рівня знань та інформованості 

громадян, щодо реалізації та захисту своїх прав, є видання присвячені 

поширенню основ правових знань серед населення, особливо акцентується 

увага на виховання правосвідомості у юних громадян. 

Продовжує бути актуальним питання української книги та мови. Цій темі 

також відведено чільне місце у виданнях. 

В час новітніх інформаційних технологій бібліотекарям працювати і 

цікаво і дуже складно, до того ж не маючи відповідної нової літератури та 

надзвичайно обмежену кількість назв періодичних видань. Добре розуміючи це, 

працівники методичних центрів у своїх матеріалах виокремлюють найцікавіші 

форми і методи роботи інтелектуального характеру, а сільські бібліотеки 

запроваджують це на власних теренах. 

  



Список видань (вибірково) 

 

Андрушівський район 

1.Аналіз діяльності бібліотек Андрушівського району по обслуговуванню 

юнацтва за 2016 рік / Л.Д.Шуйська; Андрушівська ЦБ. - 2017. - 30с. 

                                               Брусилівський район 

1.Бібліотека: ідеї, майстерність, пошук /Т.С. Червонюк; Брусилівська ЦБ ім. 

Г.Ткаченка - Брусилів, 2017. - 7с. 

2.Героїко - патріотичне виховання в бібліотеках – філіалах / Т.С.Червонюк; 

Брусилівська ЦБ ім. Г.Ткаченка, - Брусилів 2017. - 21с. 

Житомирський район 

1.Інноваційні форми масової роботи в бібліотеках - вимога часу: методичні      

поради / Л.А.Ковальчук; Житомирська ЦБ. - Житомир, 2017. - 14с. 

2.Талантами славиться Житомирський район: краєзнавча біографічна довідка / 

Л.А.Ковальчук; Житомирська ЦБ. – Житомир, 2017. - 14с. 

3.Фантазерка на ім’я Астрід: літературна мандрівка / Л.А.Ковальчук; 

Житомирська ЦБ. - Житомир, 2017. - 20с. 

Коростенський район 

1.Коростенщина в період Української революції 1917 – 1921 рр: інформаційна 

довідка / Л.П.Власенко; Коростенська ЦБ. - Коростень, 2017. 7с. 

2.Наші земляки, які не повернулися з Афганістану: інформаційне досьє / 

Л.П.Власенко; Коростенська ЦБ. - Коростень, 2017. 8с. 

3.Хто за волю життя віддавав - той не вмирав…: сценарій години пам’яті до 

110-ї річниці від дня народження О.Ольжича / Л.П.Власенко; Коростенська ЦБ. 

- Коростень, 2017. 11с. 

Малинський район 

1.Biblio-ART майстерня: бібліотека – територія творчості / Т.В.Ковальчук; 

Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 2017. 11с. 

2.Бібліотека і правове виховання молоді: з досвіду роботи бібліотек 

Малинського району / Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. – 

Малин, 2017. 12с. 



3.Бібліотекарем бути цікаво і весело: святкова зустріч присвячена 

Всеукраїнському дню бібліотек / Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. 

В.Скуратівського - Малин, 2017 - 24с. 

4.Всесвіт у жанрі роману: виставка - панорама / Л.А.Матяш, Т.В.Ковальчук; 

Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського - Малин, 2017 - 8с. 

5.Закохана у книги і свою роботу: з досвіду роботи Щербатівської сільської 

бібліотеки / Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 

2017. 11с. 

6.Знай! Мрій! Мандруй! : до тижня юнацької та дитячої книги / Н.М.Лисенко, 

Л.А.Матяш; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського - Малин,2017. 15с. 

7.Моя бібліотека - це моє покликання, моя доля: досвід Малинівської сільської 

бібліотеки / Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 

2017. 18с. 

8.Наша планета - колиска життя: презентація книжкової виставки / Л.А.Матяш, 

Т.І.Мацяка; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського - Малин, 2017. 7с. 

9.Одвічна висота слова: презентація альманаху літературно - мистецького 

об’єднання «Посвіт» / Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - 

Малин, 2017 6с. 

10. Патріотичний настрій молоді: участь у всеукраїнському соціологічному 

дослідженні / Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 

2017. 9с. 

11.Поет він і воїн… герой, що нас зве… : літературно - патріотичний вечір до 

110-річчя від дня народження О.Ольжича / Л.А.Матяш; Малинська ЦРБ ім. 

В.Скуратівського. - Малин, 2017. 10с. 

12.Професія: моделюємо успіх: інформаційний тренінг / Л.А.Матяш, 

О.О.Олійник; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 2017. 8с. 

13.15 важливих книжкових ярмарків 2017 року: дайджест / Т.В. Ковальчук; 

Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 2017. 18с. 

14.Міжнародні перемоги українців у книжковій сфері / Т.В.Ковальчук; 

Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 2017. 16с. 

15.Символізм квітів в поезії Лесі Українки: вечір поетичного настрою / 

Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин 2017. 13с.  



16.Соціологічні дослідження в бібліотеці / Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. 

В.Скуратівського. - Малин, 2017. 6с. 

17.Україна у боротьбі за державність: 100-річчю Української революції 

присвячується /Т.В.Ковальчук; Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського. - Малин, 

2017. 6с 

Овруцький район 

1.Виховуємо патріота - громадянина: з досвіду роботи Бігунської сільської 

бібліотеки / Н.А.Барановська, Н.Г.Лесько; Овруцька ЦРБ ім. А.С.Малишка. - 

Овруч, 4с. 

2.Нові книги. Нові імена. Нові герої: інформаційний дайджест нових 

надходжень / Л.Шваб, Овруцька ЦРБ ім. А.С.Малишка – Овруч, 2017. 12с.  

3.Поетичні голоси Овруччини: літературно - краєзнавчий путівник / 

Л.Гусаревич; Овруцька ЦРБ ім. А.С.Малишка. – Овруч, 2017. 8с. 

4.Мій рідний край на сторінках видань: краєзнавчий мікс / Л.Гусаревич; 

Овруцька ЦРБ ім. А.С.Малишка. - Овруч, 2017. 4с. 

Олевський район 

1.Інноваційні форми масової роботи в бібліотеках – вимога часу: методичні 

поради / І.В.Тимощук; Олевська ЦРБ. – Олевськ, 2017. 20с. 

Черняхівський р-н  

1.Під тихими зорями пам’яті: дайджест (Н.С. Піліпейко) ; Черняхівська ЦРБ.- 

Черняхів,2017. 19с.  

м. Коростень 

1.Голодомор не зламав України : людські долі,якими ми можемо гордитися: 

бібліографічний нарис (Т.А.Примаченко ) Коростень 2017. 13с.  

2. Книги творені кров’ю серця: бібліографічні дослідження (Т.А.Примаченко ) 

Коростенська ЦМБ Коростень 2017. 14с.  

3. Командир підводного човна бібліографічний нарис до 115-ої річниці О. 

Втрипольського (А. Сергієнко Коростенська ЦМБ.-Коростень 2017. 24с.  

4. Молитва до Небесних Сил на захист української народу сценарій презентації 

книги В. Панчишина (С.М.Коржук Коростенська ЦМБ.-Коростень2017. 24с.  



5. Сім героїчних діб підземного гарнізону ювілейна пам’ятка до 95-річчя 

П.Ю.Білозерова (А.Сергієнко Коростенська ЦМБ- Коростень 2017. 30с. 

6. Одвічні українські обереги рекоменданційний список ( О.А.Бородійчук) 

Коростенська ЦМБ.- Коростень2017. 4с.  

7. Ровесник радить прочитати рекомендаційний список літератури (В. Демчук 

Коростенська ЦМБ.- Коростень 2017. 15с. 

м. Нов-Волинський 

1. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі міста Новограда 

Волинського до 760-річчя першої літописної згадки про місто Звязень 

Новоград Волинський ( В.Соломончук Новоград Волинська МЦБС ім. Ю. 

Ковальського.- Новоград Волинський 2017. 30с.  

2. Герої що творять сьогодення бібліографічний огляд літератури (О.Щвецова 

Новоград Волинська МЦБС ім Ю. Ковальського.- Новоград-Волинський 2017. 

7с.  

3. Житомирщина- рідний край класика англійської літератури бібліографічний 

нарис (О. Кобрина Новоград-Волинська МЦБС ім. Ю. Ковальського.- 

Новоград Волинський 2017. 8с.  

4. Новоград Волинщина на сторінках преси патріотичний бібліографічний 

список (О.Щвецова Новоград-Волинська МЦБС ім. Ю.Ковальського.- 

Новоград- Волинський 2017.8с. 

5. Повітря тут пронизане історією віртуальна книжкова виставка краєзнавчої 

літератури (О.Кобрина Новоград-Волинська МЦБС ім. Ю. Ковальського- 

Новоград Волинський 2017.4с.  

6. Подіїщо змінили долюУкраїни бібліографічні огляд літератури (О. 

Швецова Новоград-Волинська МЦБС ім. Ю. Ковальського- Новоград-

Волинський 2017. 4с.  

7. Чорна Рада Пантелеймона Куліша. Першому  українському історичному 

роману - 160 років (О. Кобрина Новоград-Волинська МЦБС ім. Ю. 

Ковальського.- Нов.-Волинський 2017. 4с.  

 

 



     Як показує практика роботивидавнича продукція має попит серед фахівців 

бібліотечної галузі, які прагнуть збагатити свої знання розширити горизонти 

власної роботи, допомогає крокувати в ногу з життям та 

самовдосконалюватися,. а їх видавцям добре себе зарекомендувати. А ми 

будемо відслідковувати а що в 2018р. запропонують своїм колегам методичні 

центри.  

 

 

 

 

 

 

 

Укладач З. Диманчук  

Комп’ютерн.набірО. Костюченко  

РедакціяГ.Врублевській  

Відповід.за випуск Н.Карплюк 

 

 

 

 

 


