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Наша бібліотечна спільнота готується в черговий раз відзначити 

професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. Черговий випуск «Добре 

слово про колегу» - це нагода сказати теплі, щирі слова про наших фахівців, які 

займають посаду методиста. Так склалося, що 2017 рік – ювілейний у Ніни 

Антонівни Барановської (Овруцька ЦРБ ім. А. Малишка), Олени Миколаївни 

Ковбаси (Попільнянська ЦРБ), Ніни Геннадіївни Лесько (Овруцька ЦРБ), 

Валентини Володимирівни Соломончук (Новоград-Волинська ЦМБ ім. Ю. 

Ковальського) та в ін. 

Понад 30-40 років на цій творчій посаді Тамара Сергіївна (Баранівська 

бібліотека для дорослих та дітей) і Ніна Антонівна (Овруцька ЦРБ). Ветерани 

бібліотечної праці є гідним прикладом для колег свого регіону, авторитетні у 

своїх колективах та громаді сіл. Натхненні, працьовиті, з роками мудрі та 

досвідчені. «Хранителі традицій», але, не дивлячись на поважний вік, є 

новаторами в бібліотечній справі і в методичній роботі. Професіонали, 

працьовиті, доброзичливі, не байдужі, вони стали справжніми фахівцями в 

обраній професії. 

…Хто сказав: немає хисту 

Творчого у методиста? 

Розуміти людей хист 

Має завжди методист, 

Коли попри всі негоди 

Творчі є у нас підходи! 

Науково-методична служба ОУНБ неодноразово висвітлювала на 

сторінках своїх публікацій досвід діяльності цих районних та міських ЦБ з 

питань організації позитивної практики надання фахової допомоги і підтримки 

сільських, міських, дитячих та шкільних бібліотек щодо методичного 

забезпечення впровадження інновацій. Колеги області та України мали змогу 

ознайомитись з досвідом роботи методичної служби Попільнянської ЦРБ у 

фаховому журналі «Бібліотечна планета». 

Тож дякуємо за плідну сумлінну працю, за яку методисти неодноразово 

нагороджувались почесними грамотами, подяками та іншими відзнаками. 

Зичимо усім нових творчих успіхів, процвітання і багато років життя, сонячних 

мирних днів. 

                           ****           ****          **** 



Книга бібліотечного життя. 

 

Життя надзвичайно швидкоплинне. Воно тече так швидко, що іноді й не 

встигнеш оглянутися, як пролетить 40 років. Мабуть, так і було для чудової 

жінки, фахівця з великої літери – провідного методиста Овруцької центральної 

бібліотеки для дорослих ім. А.С. Малишка Ніни Антонівни Барановської, адже 

саме стільки років вона працює за професією, яка стала для неї покликанням. 

Часто можна почути запитання, у 

чому суть роботи методиста? Здавалося б, що тут незрозуміло, саме слово 

розкриває зміст: методист – фахівець з методики. Якими ж якостями має він 

володіти? Перш за все, організаторськими і лідерськими, щоб об’єднати 

колектив, грамотно спрямувати роботу колег. Методист також повинен уміти 

донести ідею до слухачів у зрозумілій і доступній формі, відзначатися широким 

кругозором, логічним і аналітичним мисленням, уміти бачити перспективу, 

бути ерудованим, комунікабельним, креативним і, що особливо важливо, 

грамотним. Ця професія потребує постійного підвищення освіти та 

майстерності, тому, на мій погляд, без покликання методистом-професіоналом 

стати, практично, неможливо. І це про Ніну Антонівну. Її багаторічна праця – 

приклад того, яким повинен бути методист, свідомий свого покликання та 

вболіваючий за долю своєї справи. Ніна Антонівна знає роботу у сільських 

бібліотеках, віддаючи професійні знання, зусилля і творче натхнення в 

організації та удосконаленні діяльності книгозбірень і формуванні їх 

позитивного іміджу. За усі роки методист спільно з колегами ЦБ, районної 

бібліотеки для дітей стільки виїзджала до бібліотечних установ, що й важко 

порахувати ці кілометри. Фахова підтримка працівників, проведення навчання, 

спілкування на робочих місцях посприяли великій пошані та увазі від колег. В 

області її також знають як висококваліфікованого спеціаліста-професіонала, 

людину натхненну, розсудливу і позитивну. Природа щедро наділила цю 

чудову жінку ще й неабияким інтелектом. Відверто кажучи, вона завжди 

знаходиться у творчому пошуку, готова підтримати нас, колег, мудрою думкою 

і конструктивною порадою. Її вагомий досвід роботи, бібліотечного життя в 



колективі ми відчуваємо. До речі, обласна методична служба неодноразово 

знайомила спеціалістів нашої області з досвідом роботи бібліотек Овруччини. 

За сумлінну працю наша колега нагороджувалась і грамотами, і подяками, і 

добрим щирим словом від колег та друзів. 

При всіх своїх чеснотах жінка має ще 

одну, і мабуть, головну як для жінки. Ніна Антонівна – турботлива мати для 

свого сина Ігоря і лагідна бабуся для онуків Богдана та Владислава. 

Вона – справжня щира українка, берегиня свого роду, вірна дочка своєї 

держави, щиро вболіває за її майбутнє. Від себе додам, що особисто для мене 

Ніна Антонівна, перш за все, - це професіонал високого рівня. Вона – моя 

вчителька як за професією, так і просто в житті. За що ціную, шаную і поважаю 

її. 

 

 

                                                  За дорученням колективу 

                                                М. Ф. Якимчук, директор 

                                 Овруцької ЦРБ. 

 

****           ****          **** 

 

Віддане служіння улюбленій справі. 

 

Колектив Попільнянської центральної 

бібліотеки – це хороші, працелюбні, духовно 

багаті фахівці, серед яких і завідувач 

організаційно-методичним відділом Олена 

Миколаївна Ковбаса. 

Березень – це її місяць. Адже щороку 

він дарує їй вітання друзів, колег, рідних і 

близьких з днем народження. А в цьому році 

в Олени Миколаївни ще й славний ювілей, 



тому це чудова нагода розповісти про нашу прекрасну колегу. 

Вже близько 30 років Олена Миколаївна працює в колективі 

Попільнянської центральної бібліотеки, пройшовши шлях від простого 

бібліотекаря до завідувача відділу. Саме це дає їй можливість використовувати 

нові форми і методи якісного обслуговування користувачів, про які грамотно і 

доступно розповідає на семінарах та практикумах бібліотечних працівників 

району. В її доробку велика кількість методичних матеріалів на різноманітні 

теми. За сумлінну працю Олена Миколаївна неодноразово була нагороджена 

почесними грамотами та подяками, є відзнака конкурсу «Золоті джерела – 

2008» та «Кращий бібліотекар 2011 року». 

Серед колег її авторитет завжди вагомий. Адже Олена – людина, закохана 

в свою справу, енергійна, життєдайна, турботлива і чуйна. Жодна справа чи 

подія не залишається без її уваги чи особистої допомоги. Порадившись з нею, 

обираєш ту думку, що, можливо, належала й тобі, але підтверджена Оленою – 

вже ставала дійсно правильною. Вона завжди в центрі наших бібліотечних 

справ, переживає за невдачі і радіє щасливим моментам, принципово відстоює 

свою точку зору, якщо впевнена в ній. 

Вона – керівник профспілкової організації працівників культури району. 

Також Олену обрали на 5 років головою районної виборчої комісії. 

Спостерігаючи за її роботою, ми, колеги, дивуємося, скільки терпіння і 

доброзичливості в її спілкуванні з людьми, сердечної відкритості до колег. 

Коли пройдено чимало років життєвого шляху, коли струни душі вже бриніли і 

радістю, і смутком, болем і любов’ю. Зберегти рівновагу у житті завжди 

допомагає невгасима енергія душевного тепла, віри і надії, яка живе в її душі. 

З Оленою легко спілкуватися, вона завжди розрадить в скрутну хвилину, 

допоможе порадою. А який співучий голос у неї! Вона, як кажуть, «душа 

компанії» та ще й добра господиня – відмінно готує різні смачні страви!  

Не зайве сказати, що Олена – гарна подруга. Працювати та дружити з 

Оленою не просто приємно, а й надійно. А ще, вона – любляча мати двох дітей 

та лагідна бабуся двох онуків. 

Тож хай щастить тобі, наша славна колего, а у задумах завжди буде 

мудрість, на роботі – підтримка, вдома – увага, в серці – світло від людської 

вдячності. Нехай завжди, аж до сторіччя, супроводжує щаслива зоря удачі, 

Боже благословення, а поруч панують любов, злагода та добробут на многая і 

благая літа, шановна наша ювілярко! 

 

Летять роки в міжзоряний політ, 

Але душа нехай про це не знає 

І хай так буде ще з півсотні літ, 

Нехай бадьорість Ваша не згасає! 



 

 

                                      За дорученням  колективу центральної бібліотеки та  

                                                                          бібліотечних працівників району  

                                                                           директор ЦБС В. Можарівська 

  

 

****           ****          **** 

 

 

Вибір на довгі роки. 

 

Є на світі люди, зустрічі з якими приносять радість, душевне задоволення і 

спокій. Саме такою є Тамара Сергіївна Ковальчук – методист 1-ї категорії 

Баранівської бібліотеки для дорослих та дітей. З цією людиною приємно 

розмовляти завжди, вона ніколи не буває непривітною, її невидима аура – 

суцільний позитив, який сприятливо впливає на оточуючих. 

Біографія, як кажуть, звичайна і не 

позначена якимись надзвичайними подіями. Народилася Тамара у 

мальовничому селі Мирославль Баранівського району. Батьки змалечку 

привчили її до праці, без якої і самі не уявляли свого життя. 

Закінчила школу, а далі настала пора визначення життєвих пріоритетів, 

коли від зробленого вибору залежить все твоє подальше життя. Тож до обрання 

професії Тамара Сергіївна підійшла дуже виважено і не помилилася. Адже 

професія методиста вимагає глибокої обізнаності з усіма складовими 

бібліотечної діяльності, систематичного оновлення знань, творчості та 

різноплановості, а ще – ознайомлення з новинками фахової літератури та 

періодичних видань. На посаді методиста Тамара Сергіївна працює вже понад 

30 років. Тут по-справжньому розкрились її ділові і професійні якості. 



Головним своїм завданням вона вбачає донесення до колег нової інформації, 

кращого практичного досвіду, новітніх форм роботи з користувачами. Її поради 

завжди слушні; бібліотекарі району отримують не тільки фахову консультацію, 

а ще й душевну підтримку та дружню пораду. По-справжньому віддана 

професійній бібліотечній справі і знавець, досвідчений спеціаліст у питаннях 

методичної роботи. Тож Тамара Сергіївна щиро ділиться своїми професійними 

секретами не лише з колегами ЦБ, сільських, шкільних книгозбірень району, а 

й з однодумцями – методистами області, коли часом випадає нагода зустрітись 

разом за «круглим столом» і відверто поспілкуватись, обговорити проблемні 

питання, робочі моменти, які нині є у всіх ЦБ тощо. Врівноважена, витримана, 

привітна, працьовита, відповідальна і авторитетна – таку характеристику можна 

почути від більшості колег методичних служб області та обласних методичних 

центрів. 

Хоч і кажуть, що незамінних людей не буває, але є неповторні, особливі, 

індивідуальні. Та все ж головна істина життя нашої Тамари – це доброзичливо, 

з повагою ставитися до людей. Ніби не складна це наука, але це дозволяє 

завжди бути на висоті, мати повагу в колективі і, як результат, – успішно 

виконувати свої завдання. 

І це їй вдалось. Тамара Сергіївна – гарна господиня, привітна, мудра, 

доброзичлива, чуйна людина, завжди здатна допомогти і підтримати. Наша 

колега виростила і виховала дочку і сина, які вже мають свої сім’ї. Радіє двом 

онукам – і всі люблять маму і бабусю. 

 

                                                     Колектив Баранівської бібліотеки 

                                                    для дорослих та дітей. 

 

****           ****          **** 

 

 

                      …Нести їм дар Мудрості і Знання, 

                      І доброти своєї сердечне світло, 

                      Нема на землі відповідальніше покликання, 

                      Почесніше і радісніше нема… 

 

Професійне сумління та глибоке розуміння свого обов’язку у наших 

досвідчених, кваліфікованих спеціалістів – передати знання молодим фахівцям, 

творчо навчити, як оволодіти процесами організаційно-методичної роботи.  



Не у всіх ЦБ області посади методиста 

займають працівники з великим досвідом роботи. А в Олевській ЦРБ за роботу 

методичної служби відповідає Тимощук Ірина. На посаді вона не так давно, та 

молодого колегу в усьому підтримує, допомагає висококваліфікований 

спеціаліст, мудрий наставник і керівник – директор ЦБС Лідія Василівна 

Сібірьова. Дуже позитивно відгукується вона про Ірину Вікторівну, а 

працівники сільських філій прислухаються до її порад. Методист вже обізнана з 

роботою кожної книгозбірні, є творче спілкування і взаєморозуміння з 

фахівцями. А здобування вищої бібліотечної освіти у Рівненському 

навчальному закладі допоможе краще у реалізації планів щодо підтримки 

бібліотек у регіоні.  

Побажаємо ж нашій молодій колезі віри і надії у професійні сили, 

небайдужості у подальшій праці. Нехай щастить Вам, Ірино Вікторівно! 

                     

 

                                                       Обласна методична служба. 

 

 

 

 

  


