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У виданні вміщено досвід роботи Черняхівської районної бібліотеки з
організації бібліотечного спілкування та ефективного соціального партнерства.
Бібліотека – один із каналів, через який все більше представників різних верств
населення приєднується до процесу співпраці. Видання містить матеріали, що
стануть у пригоді бібліотечним працівникам, які прагнуть ефективного
спілкування з користувачами та різними організаціями.
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У сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства зростає
соціальний ефект бібліотечної діяльності. Сьогодні бібліотека є тією
установою, яка може консолідувати громадськість щодо вирішення соціально
значущих проблем і бере участь у становленні громадянського суспільства в
країні.
Однією з прогресивних форм взаємодії бібліотек з різними структурами та
користувачами є соціальне партнерство, яке дозволяє учасникам, як
позиціонувати свої інтереси серед місцевої громади, так і враховувати інтереси
її членів. Соціальне партнерство історично грунтується на традиційній
взаємодії бібліотек з іншими установами й закладами для проведення спільних
заходів.
Впроваджуючи в життя цікаві проекти, забезпечуючи спілкування читачів
з книгою, з авторами, залучаючи їх до книгочитання, книгозбірні Черняхівщини
намагаються створити не тільки культ книжки, а й перетворити читання з
примусу, на читання – життєву потребу, на читання – задоволення, читання –
комунікацію. Адже інтелектуальною, духовно багатою та високого розвиненою
нацією може бути тільки читаюча нація.
Черняхівська ЦРБ альтернативою скромному, непомітному існуванню
обрала сучасну "прозору" бібліотеку, що "у всіх на слуху" і має сталу
позитивну репутацію в громадах району. Цьому певною мірою сприяло
соціальне партнерство, що стало однією з основних функцій бібліотеки,
прогресивною формою її взаємодії з іншими організаціями і користувачами.
Коло партнерів Черняхівської центральної районної бібліотеки досить широке і
постійно поповнюється.
Партнерство бібліотек і органів місцевого самоврядування знаходить
відображення в діяльності пунктів доступу громадян до офіційної інформації,
які пропонують користувачам дані про керівництво області та району, графіки
прийому депутатів різних рівнів, підбірки з місцевої періодики, що
висвітлюють факти з життя громади, різноманітні теки з проблемними та
дискусійними матеріалами на теми: «Субсидії», «Пенсійна реформа»,
«Керуючись законом», «Держава – молодій
родині», «Здійснив злочин – відповідай»,
«Шкідливим звичкам – ні», «Психолог
радить», «Молодіжна програма «Доступне
житло», «Молодіжне кредитування», «Служба
зайнятості
інформує»
«Вам,
військовозобов’язані», скриньки «Запитай у
представників влади», «Якщо ти власник
землі», «Держава – учасникам АТО».
На користь соціальної значимості бібліотек
свідчить те, що інформація про соціальні події
розміщується на сайтах місцевих органів
влади, на сторінках районної газети «Нове
життя».
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Крім того, бібліотекарі є помічниками своїх читачів у вирішенні
соціальних проблем, особливо пенсіонерів (збір довідок, спілкування з
керівництвом та інші побутові питання). Бібліотечні працівники, виконуючи
завдання органів місцевого самоврядування, працюють на задоволення потреб
громади (догляд за братськими могилами, прибирання кладовищ, участь в
сходах села, виборах і т. д.). Вони користуються авторитетом та повагою серед
односельчан, деякі з них (7) є депутатами місцевих рад та членами різних
депутатських комісій.
Одне із завдань співпраці з владою – участь у виконанні регіональних
програм.
В Черняхівському районі це:
«Районна цільова соціальна Програма розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року»;
«Районна Програма зайнятості населення на період 2017 року»;
«Районна комплексна Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів
війни та праці, пенсіонерів, незахищених верств населення на 2013 – 2016 рр»;
«Районна комплексна Програма щодо використання виконання заходів
загальнодержавної Програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2011 – 2016 рр.»»;
«Районна комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту на
2012 – 2016 рр.».
Реальними партнерами бібліотеки є відділи та служби районної ради та
райдержадміністрації – у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту
населення, центру зайнятості, охорони здоров’я тощо. Надаючи регулярну
інформаційну допомогу цим структурам, бібліотеки залучають їх представників
до проведення різноманітних заходів, спрямованих на правове виховання
населення, профілактику правопорушень, популяризацію здорового способу
життя, профорієнтацію молоді.
В бібліотеці створюються усі умови для зустрічей юристів з читачами. Тут
оформлено книжкову виставку «Юрист інформує», де розміщено консультації
фахівців щодо конкретних питань. В 2015 році проводилась зустріч з
представником пенсійного фонду, що надав консультації стосовно змін у
пенсійному законодавстві.
В районній бібліотеці часто організовуються зустрічі з представниками
владних структур, депутатами районної та селищної ради, представниками
різних політичних партій та громадських організацій. Проводячи змістовні
заходи, бібліотека намагається орієнтувати свою діяльність на інтереси місцевої
громади, співпрацю і взаємозв’язок з органами місцевого самоврядування,
органами виконавчої влади.
Як приклад, з нагоди відзначення 20-ї річниці Конституції України в
районній бібліотеці відбулась інформаційна година «Є Конституція –є міцна
незалежна держава». В читальній залі зібралось багато гостей, серед яких
історик-краєзнавець, депутат районної ради Юрій Малашевич.
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Юрій – знаний в районі та області
дослідник історії свого краю. Його
краєзнавчий календар – єдине джерело,
з якого ми можемо дізнатись про всі
історичні події, що відбувалися на
Черняхівщині від сивої давнини до
сьогодення. Він поділився своїми
думками щодо витоків українського
конституційного процесу, що має давні
історичні традиції.
25-ій
річниці
Незалежності
України
була
присвячена
патріотична година «Я вірю в
майбутнє твоє, Україно» що пройшла
в районній бібліотеці.
На заході також були присутні
представники
влади,
педагоги,
працівники культосвітніх установ,
начальник кримінально-виконавчої
інспекції. Усі присутні з інтересом
слухали розповідь членів Народного
Руху України Ігоря Бойка та Сергія
Деркача. Сергій Миколайович свої
роздуми та сподівання висловив поетичним словом.
Протягом 2015р. бібліотеками району мандрувала огляд-естафета
«Бібліотека і громада: шляхи співпраці». Основною метою естафети було
висвітлення роботи бібліотек в межах сільської ради, співпраці з установами,
підприємствами, окремими представниками кожної громади. Оргкомітет, що
був створений з метою якісного оформлення, наповнення змістом самого
альбому, розробив маршрут естафети так, щоб бібліотекарям зручно було
здійснювати передачу у визначену дату.
Основний зміст сторінок естафети полягає у висвітленні проблем взаємодії
бібліотекаря з місцевою громадою, його ролі у забезпеченні потреб
користувачів у читанні, наданні допомоги закладам освіти у проведенні
навчальної та виховної роботи, наданні соціальних послуг жителям сіл, вияві
турботи про тих, хто потребує особливої уваги через стан здоров’я та похилий
вік.
Особливо важливою для бібліотекаря є турбота про визначні місця села,
обеліски та пам’ятні знаки, догляд за їх станом, озеленення прилеглих
територій, вшанування ветеранів та воїнів АТО.
Вся ця та безліч іншої роботи стала змістом альбому, що подорожував від
бібліотеки до бібліотеки доки 30 вересня, в день, коли відзначалося професійне
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свято бібліотечних працівників, був переданий зав. сектору культури П. С.
Гриню.
В ході роботи над альбомом бібліотекарі виявили здібності
фотохудожника, історика, дизайнера, письменника, кореспондента. Тому
матеріали вийшли змістовними та наповненими яскравим оформленням.
Мета естафети досягнена. Це – документ, який в повній мірі відображає
роботу бібліотечних установ в непростий для країни час. Свої завдання
працівники виконують, вносячи свій вклад у загальнодержавну справу
розбудови України.
Надійними партнерами бібліотек у профорієнтаційній роботі є районна
служба зайнятості. Ведучі спеціалісти служби беруть активну участь у
районних семінарах, надають бібліотекам різноманітні інформаційні матеріали,
які допомагають обрати професію, а бібліотекарі, в свою чергу, є активними
учасниками «Ярмарки професій», які щорічно проводяться спільно із службою
зайнятості.
Цього року на юнацькому абонементі змістовно пройшов профтайм
«Йдучи у ВУЗ, намотай собі на вус», який включав в себе: екскурс в професію
«Світ професій», який провела бібліотекар І кат. Протасевич Д. С. та
інформацію «Професії, які потрібні в районі», що надала провідний фахівець з
профорієнтації Черняхівського районного центру зайнятості Шмалій О. М.

В умовах становлення України як суверенної і незалежної правової
держави особливо гостро постають питання правової допомоги громадянам.
Адже значний відсоток користувачів бібліотек становлять незахищені верстви
населення. Тому бібліотеки дедалі частіше стають осередками правової
культури, проводячи різні заходи правового спрямування, зустрічі зі
спеціалістами, усні журнали, презентації правової літератури, організовуючи
книжкові виставки та перегляди.
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Бібліотеки беруть участь в проведенні тижнів права, підтримуючи зв’язок з
фахівцями з права відділу в справах сім’ї, молоді та спорту, центру соціальних
служб для дітей, сім’ї та молоді, органами внутрішніх справ, кримінальновиконавчої інспекції, дільничними інспекторами на місцях. В ЦРБ було
проведено інформаційну годину «Права дитини: знати, розуміти, захищати», на
яку були запрошені фахівці кримінально-виконавчої інспекції, спеціалісти
центру соціальних служб. Під час заходу було переглянуто відеоролик «Права і
обов’язки молодого громадянина», роздано буклет «Молоді про право»

та пам’ятку «Молодому громадянину України». Пізнавальний характер приніс
у зустріч молодіжний флешмоб в рамках акції «Насильству – ні!».
Кожен учасник заходу мав змогу ознайомитись із книгами,
представленими на відкритому перегляді літератури «Як світло денне, нам
потрібне право, бо без законів не живе держава». Також у програму тижня
права увійшли коментовані читання «Нове в законодавстві України»
(абонемент), інформаційний куточок «Права людини і громадянина», година
спілкування «Стосується всіх: нове в законодавстві про вибори до місцевих
рад» (за участю фахівця з відділу юстиції І. Грінчук).
Вже стало традицією запрошувати
на зустрічі до бібліотеки особливий
контингент користувачів – це умовно
засуджені, достроково звільнені з місць

позбавлення
волі,
матері,
позбавлені
батьківських
прав,
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члени родин, що потрапили в тяжкі життєві ситуації. На таких зустрічах не
буває багато людей, завдяки чому розмова відбувається щира і проходить у
формі діалогу. Популярним є також анкетування. Наприклад, бесіду начальника
КВІ І. А. Ворончука на тему «Злочинність серед молоді: як її подолати»
доповнило анкетування «Твій вільний час: реальність і бажання». Ілюстрацією
до бесід завжди є демонстрація відеофільмів відповідної тематики, а на
зустрічах з матерями, що позбавлені батьківських прав – виступи дітей. Це
викликає особливі емоції та має виховний вплив. Результатом спільної роботи є
те, що 8 членів проблемних сімей стали постійними відвідувачами бібліотеки.
З травня 2016 року р районі
створено центр з надання вторинної
правової допомоги. В серпні 2016
року
районна
бібліотека
організувала
зустріч
сільських
бібліотекарів
з
фахівцями
створеного центру. На зустрічі
голова Житомирського місцевого
центру
та
Черняхівського
познайомили присутніх з основними
завданням установи та поставили
перед бібліотекарями завдання –
розповсюдити серед членів громад
інформацію про можливість скористатися послугами центру безоплатної
вторинної правової допомоги.
Сільські бібліотеки практикують зустрічі з дільничними інспекторами. В
Андріївській бібліотеці на зустріч був запрошений капітан Анатолій
Закревський, який провів інформаційну годину на тему «Є право – значить є
надія». Бібліотекар Т. Віговська підготувала юридичний куточок «Закон про
мене – мені про закон». Учасники зустрічі взяли участь у вікторині «Молодь у
правовій державі».
У Вільській сільській бібліотеці провели бесіду-діалог «Підлітковий
алкоголізм – дорога в нікуди», урок права «Хочеш змінити світ – почни з себе».
В Сліпчицькій бібліотеці проведено годину права «Азбука громадянина»,
в Браженській книгозбірні в ході Тижня права «Правова культура громадянина
України» проведено годину правових знань «Молодь. Мораль. Суспільство». В
бібліотеках сіл: Пекарщина, Стирти, Дівочки, Бежів проводились години права,
дискусії, правові розмови, виховні години для різних вікових категорій на теми:
«Дитинство в Україні: право, гарантії, захист», «Права людини: від витоків до
сьогодення», «Конституційне право України: історія, традиція, сьогодення»,
«Молодь і право: розуміти, знати, дотримуватися».
Значним підспір’ям в пропаганді правових знань для бібліотекарів є
періодична преса, особливо місцева. В районній газеті «Нове життя» постійно
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публікуються статті на правову тематику, роз’яснення нового в законодавстві,
пенсійному забезпеченні, з сімейного права, боротьбі з насильством в родині.
Всі ці матеріали використовуються при підготовці виставок, надання
інформацій та різного типу довідок.
Не менш важливою є співпраця з клубними установами, музичною
школою та Будинком дитячої та юнацької творчості, районним осередком
благодійної організації «Асет», районним відділенням товариства «Червоного
Хреста», ветеранами-чорнобильцями.
Щоб віддати належне подвигу і
самопожертві
героїв
боротьби
з
Чорнобильською бідою, у читальній залі на
зустрічі під назвою «Чорнобиль не має
минулого часу», приуроченої 30 роковинам
трагедії, зібралися працівники бібліотеки,
учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та
просто небайдужі черняхівці.
У цей день до бібліотеки завітали: О. М.
Чайківська
–
керівник
апарату
райдержадміністрації,
черняхівські
вогнеборці-ліквідатори А. І. Колесник, В. Д. Іванюха, Кукса К. Б. До розмови
долучився краєзнавець, літописець Чорнобильської трагедії С. В. Леус, який під
час аварії жив і працював в смт Поліське, автор збірки поезії «Я пам’ятаю».
Увазі присутніх була запропонована книжкова виставка «Терновий вінець
Чорнобиля», огляд літератури «Тема Чорнобиля в художній літературі». На
заході транслювались відео: «Героям Чорнобиля присвячується», «Мужність та
біль Чорнобиля». Бібліотечний актив району провів благодійну акцію зі збору
інформації про учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що проживають
на території Черняхівського району. Це дані про майже 200 осіб, що вже
померли або є інвалідами, які 30 років тому рятували світ від ядерного вибуху.
Ці люди є справжніми героями нашого часу. Відомості зібрані бібліотекарями
району ввійдуть до обласної Книги Пам’яті «Чорнобильська трагедія».
Тісний контакт підтримує районна бібліотека з місцевими волонтерами.
Волонтерство є обов`язковою складовою діяльності повноцінного громадянина
розвинутої країни. У нашій країні така соціальна відповідальність отримала
розвиток відносно недавно. За останні роки кількість активних та небайдужих
українців значно збільшилася. Широкої
популярності
набрали
благодійні
організації, проекти та акції .
З
нагоди
Міжнародного
дня
волонтера в районній бібліотеці відбулася
зустріч під гаслом "Воїни добра". Молодь
зустрілася з координатором благодійної
організації «Асет» в Черняхівському
районі Аллою Котнюк, волонтером
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Людмилою Совсімовою, учасником АТО Олександром Козачком, спеціалістом
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, керівником апарату
держадміністрації. Відбулась відверта розмова про роль волонтерства в житті
суспільства, про виховання милосердя, доброти, співчуття до потреб людей.
Воїн 95 аеромобільної бригади Олександр Козачок розповів про те, яку
роль відіграє волонтерська допомога
бійцям на передовій, і щиро
подякував
всім.
Присутні
переглянули відеоролики, розповіли
про волонтерську діяльність в
нашому районі. Бібліотекар Світлана
Красовська
нагадала
історію
волонтерського руху і закликала всіх
не бути байдужими до чужої біди.

Всі присутні направили вітальні листівки
воїнам АТО з побажаннями миру і
якнайшвидшого повернення додому.

На фото представник організації «Асет» на засідання клубу за інтересами
«Бригантина»
.

Активно співпрацює з волонтерською організацією «Асет» Головинська
селищна бібліотека. Наш спільний біль – військові дії, що проходять на Сході
України і забирають з домівок молодих хлопців для участі у захисті Вітчизни.
Всі, хто пройшов справжню школу мужності та героїзму, повертаються додому
морально виснаженими, пораненими, хворими. А 7 юнаків Черняхівського
району віддали своє життя, захищаючи Україну від сепаратистів та російських
військових. Багато справжніх героїв перебувають в зоні АТО і донині. Немає
серед нас сьогодні байдужих людей. Сільські громади як можуть підтримують
своїх героїв. Найактивнішими є бібліотекарі, які організовують, або є
активними учасниками акцій «Святкова посилка воїну АТО», «Намалюй
солдату сонце», «Зігрій теплом солдата», «Книга українського воїна» і ін.
Зібрані в ході акції більше 400 примірників книг передані у військовий шпиталь
м. Житомира та 30-ту механізовану бригаду. Кожен з нас – волонтер, а це
означає, що зібрані одяг, продукти харчування, ліки, засоби особистої гігієни,
книги, газети відправляються на передову, щоб воїни постійно відчували
підтримку та турботу земляків. Не стоять осторонь і читачі, учні шкіл та,
навіть, вихованці дитячих садочків. Діти надсилають воїнам свої малюнки,
поробки, організовують благодійні ярмарки. Учасниками зустрічей з юними
читачами стають воїни-односельці. Вшановувати пам’ять полеглих ми маємо
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вічно, адже, молоді хлопці віддали своє життя за наш мир і спокій. У мітингах
на честь відкриття пам’ятників своїм односельцям брали участь бібліотекарі сіл
Видибор, Селянщина, В. Горбаша, Головино, Городище, Жадьки. В бібліотеках
виготовлені пам’ятні стенди «Вони жили Україною» (Городище), «Вами
пишається наше село» (Високе), «Герої наших днів» (Селянщина).
Районна акція «Милосердя», яка стартувала в бібліотеках району в січні
2016 року, поставила за мету об’єднати всі зусилля працівників бібліотекарів, їх
читачів та громади сіл навколо ідей доброчинності, волонтерства,
толерантності, патріотизму. Її
умови передбачають взаємодію всіх
зацікавлених громадян в питаннях участі в благодійних акціях та проявах
милосердя до своїх односельців, а також збереження вдячної пам’яті про тих,
хто, не шкодуючи життя та здоров’я, у всі часи боровся за незалежність своєї
держави.
Бібліотекарі району з ентузіазмом сприйняли рекомендації районної
бібліотеки щодо участі в акції «Милосердя», в ході якої були активними
учасниками весняної толоки в своїх населених пунктах, прибирали місцеві
кладовища, фарбували огорожі (Головино, Осники, Жадьки, Стирти, Окілок,
Некраші), всі без винятку прибирали листя біля обелісків та пам’ятників в
селах, спільно з сільським активом вітали ветеранів Другої світової війни,
розносили за місцем їх проживання листівки, продуктові набори, грошову
допомогу. В полі зору бібліотек постійно перебувають діти війни, солдатські
вдови, а прізвища ветеранів, які проживають в селах, знають напам’ять.
Найперші помічники бібліотек у роботі з патріотичного виховання читачів –
ветеранські організації, рада Ветеранів, спілка воїн-інтернаціоналістів, бойове
братство воїнів АТО.
Статус ветеранів отримали сотні чоловік, які пройшли афганську війну.
Вона тривала 10 років і забрала життя 4-х юнаків з нашого район. Це – В. Най,
А. Корнійчук, А. Чернецький, В. Хмурич. А скільки їх пішло із життя вже після
війни! Афганська тема сьогодні хвилює молодь, так як події тих років
переплітаються із сьогоденням і кожен відчуває потребу висловити свою
підтримку захисникам Вітчизни. З нагоди Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення військ з Афганістану в
бібліотеці пройшов урок мужності «Свистіли кулі над Афганом», учасниками
якого стали читачі бібліотеки, які зустрілися з ветераном афганської війни,
головою районної спілки афганців Жовтовським Леонідом Євдокимовичем.
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Черняхівська районна бібліотека – не місце для зберігання книг, а
відкритий майданчик для просвітництва, творчості, дискусій, цікавих зустрічей.
Ми підтримуємо зв’язки з багатьма членами черняхівської громади, що дало
поштовх для створення клубу «Друзі бібліотеки».
Основною метою та завданням клубу є сприяння в створенні комфортних
умов для користувачів бібліотеки, підвищення їх культурного рівня, допомога в
освоєнні нових знань з різних галузей сучасного життя, виховання потреби в
книзі та читанні, реклама бібліотеки та підняття її іміджу. Почесні члени клубу
– це представники влади, освітніх та культурних закладів, місцеві поети,
краєзнавці, народні умільці, люди, які займаються просвітницькою діяльністю,
а головне – люблять і цінують книгу.
Заходи, проведені за участю членів клубу «Друзі бібліотеки» дуже
різноманітні за своєю тематикою і завжди цікаві для читачів. Це – родинне
свято «Барвисто вишита благодать» (зустріч з членом клубу – майстром
народної вишивки І. Легенчуком), міні-вистава «Казковий каламбур» під час
літніх читань (зустріч з членом клубу-лялькарем Нікітою Перцевим), «Гідні
спадкоємці» (зустріч членів клубу з воїнами АТО та ветеранами Другої світової
війни), в 2016 році – інформаційна година «Чи бути здоровим, вирішуєш ти»
(зустріч з лікарем інфекціоністом І. С. Поліщук), вечір-портрет на честь 145річчя Л.Українки «Вогонь її пісень не згасять зливи літ», зустріч з жінками –
активними читачами бібліотеки, присвячена 8 Березня «Весна прийшла, жіноче
свято принесла», зустріч з ліквідаторами аварії на Чоробильській АЕС «Вони
землю свою зберегли для нащадків», зустріч у літературній вітальні з
самодіяльною поетесою Ілоною Лисюк із с. Бежів. Одним із своїх завдань
бібліотека вважає пошук та популяризацію творчості самодіяльних місцевих
поетів, краєзнавців та народних умільців. Серед них: Сергій Леус, Микола
Косякевич, Сергій Деркач, Іван Легенчук, Оксана Борканин, Валентина
Єфимчук, Валерій Бондарчук, Григорій Маліновський, Юрій Малашевич.
Традиційними стали зустрічі з ними в
клубі «Друзі бібліотеки», виставки робіт
на районних та обласних святах,
сприяння їх участі в конкурсах,
презентації творчості.
Оскільки бібліотеки нашого району
працюють в межах культурно-освітніх
округів, наші найближчі партнери –
заклади освіти, в співдружності з якими
проводиться значна робота, особливо з
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дітьми та юнацтвом. Нашими надійними партнерами є вихователі дошкільних
закладів, вчителі, психологи та шкільні бібліотекарі. Інформаційна підтримка
навчального процесу – головне завдання бібліотек. Інформування викладачів
шкіл, вихователів про нову методичну літературу, залучення школярів та
студентів до бібліотечних установ – основні напрями співробітництва.
Результатом наших спільних
дій стали цікаві масові заходи,
проведені як в стінах бібліотеки,
так і безпосередньо в навчальних
закладах. Це – інтернет-турне
«Подорож
країнами
Європи»,
інформаційна година «На Україну
поверну через роки, через віки…»
(в
рамках
проведення
на
Житомирщині огієнківських днів),

зустрічі з лікарями із циклу «Бути
здоровими – вирішувати вам» (до Дня
боротьби з туберкульозом та боротьби із
шкідливими звичками), бібліотечний
урок «Книга – джерело духовності»,
молодіжний фотокрос «Книга в руках
молодих»,
презентація
тематичної
картинної галереї «Рослини – символи,
рослини – обереги», презентація
виставки – ювіляра «Віще слово
каменяра» та літературно-музичний коктейль, під час якого читачі декламували
вірші Івана Франка.
Особливо активізувалась співпраця із закладами освіти в літній період.
Бібліотека запросила до себе школярів, що оздоровлювались в пришкільних
таборах. Наприклад, в 2016 році протягом двох тижнів на базі бібліотеки
провели своє дозвілля більше 600 дітей, підлітків та юнацтва. Це – казкова
подорож з чарівним клубочком, інсценування відомих українських народних
казок, бібліоквест «Людина: життя в довкіллі». Юнацький абонемент зібрав
старшокласників літнього мовного табору Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ст., на
флеш-моб «English в бібліотеці». Присутні з радістю декламували вірші
Шекспіра, Байрона, Шеллі, Мура, Гуда в оригіналі. Діти вдосконалили свої
вміння і навички читати англійською, познайомилися з творчістю видатних
англійських поетів.
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З метою підвищення фахового рівня сільських бібліотекарів, був
проведений семінар-тренінг, який передбачав участь кожного у всіх
вищевказаних заходах. Така форма роботи була сприйнята з захопленням.
Методична служба району тісно співпрацює з бібліотеками інших систем і
відомств. Це бібліотека районної лікарні, Головинського вищого професійного
училища нерудних технологій. Бібліотекарі беруть активну участь в проведенні
семінарів, практикумів, різноманітних заходах. З метою координації роботи з
бібліотеками інших систем та відомств, працівники ЦРБ беруть участь в
семінарах вихователів дошкільних закладів, шкільних бібліотекарів. На одному
з таких семінарів було обговорено питання «Українські письменники – дітям»
та оформлено книжкову виставку.
Методичний кабінет продовжує випуск бібліотечної газети «Бібліохвиля»,
що є одним із перспективних напрямків діяльності та своєрідною рекламою
нашої роботи. Газета користується попитом не лише серед бібліотечних
працівників, а і серед користувачів нашої бібліотеки, працівників відділів
держадміністрації, районної ради, сектору культури, відділу освіти. В
середньому видається більше 50 примірників. Видавнича діяльність відіграє
позитивну роль у підвищенні кваліфікації кадрів. Наявність комп’ютерної
техніки дає можливість створювати різноманітну друковану та інформаційну
продукцію, яка розповідає про роботу та рекламує різноманітні соціокультурні
заходи. Так, в 2016 році методичним кабінетом видано та розповсюджено серед
бібліотек району та партнерських організацій району буклет «Рідне село в
творчості Михайла Сича» (до 75-річчя з дня народження), дайджест «…Ні, я
жива! Я буду вічно жити, бо в серці маю те, що не вмирає» (до 145-річчя Лесі
Українки), краєзнавчий екскурс «Чорнобиль: загублений світ» (до 30-річчя
Чорнобильської катастрофи), сценарій інформаційної години «Є Конституція –
є міцна незалежна держава», перегляд-панораму «Я вірю в майбутнє твоє,
Україно» та ін.
Дружні зв’язки районної бібліотеки з Черняхівським відділенням
Червоного Хреста підтримуються вже давно. Працівники відділення проводили
тренінги, де вчили надавати першу допомогу потерпілим та хворим,
зустрічались із читачами молодшого віку, а напередодні жіночого свята
завітали, щоб перевірити стан здоров’я всіх працівниць.
Зустріч пройшла під девізом «Здорова жінка – активна працівниця».
Червоний Хрест – громадська організація, що проводить велику благодійну
роботу. ЇЇ шанують і підтримують у всьому світі, бо без Червоного Хреста не
можна собі уявити ліквідацію наслідків катастроф, стихійних лих, а нині його
активісти постійно допомагають бійцям на передовій в АТО.
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Працівники районної бібліотеки, в свою чергу, підтримують цю
благодійну громадську організацію, хоча б придбавши членський квиток, бо за
ці кошти отримують підтримку та догляд наші одинокі земляки.
Реальну підтримку відчуває районна бібліотека завдяки партнерським
зв’язкам з промисловими підприємствами та приватними фірмами району через
надання ними спонсорської допомоги. Бажаними гостями завжди є депутат
обласної ради, генеральний директор
ТОВ «Нива-ЕКСПО» Руденький А.
О, та директор ТОВ «АЛЕНРУД» А.
В. Маційчук, які дарують солодощі
учасникам різних заходів,
що
відбуваються в бібліотеці і надають
практичну допомогу в зміцненні
матеріально-технічної бази. Таку ж
допомогу бібліотека отримала від
депутата обласної ради Н. І Рибак, В.
Д Кузьменка – керівника ТОВ
«ВІТАКОМС», С. Г. Путя – керівника
ТОВ «ВІТЯЗЬ», Ю. М. Журбенка – приватного підприємця та ін.. Бібліотекарі
вдячні також Черняхівському селищному голові І. В. Бабицькому за надання
грошової допомоги в сумі 1 0000 тис. гривень на придбання книг для районної
бібліотеки та бібліотеки с. Новосілки.
На території Черняхівського району створено Високівську територіальну
громаду. Завдяки тісній співпраці з районною бібліотекою вдалося зберегти на
її території 4 книгозбірні, працівники яких є активними учасниками всіх
заходів, що проводить районна бібліотека. Одна з бібліотек громади – Осницька
претендує на отримання нового статусу – бібліотека-музей (бібліотекар
Ковпака Т. П.).
На сьогоднішній день традиції соціального партнерства в Черняхівській
ЦРБ набувають подальшого розвитку. Про соціальну значущість бібліотек
свідчить і те, що інформація про бібліотечні події розміщується на сайтах
місцевих органів влади. Таким чином, в останні роки за Черняхівською
центральною районною бібліотекою поступово все більше закріплюється статус
соціального,
освітнього,
інформаційно-культурного
закладу,
центру
міжособистісного спілкування і змістовного проведення дозвілля.
Добра робота працівників книгозбірень в районі певним чином оцінюється
представниками органів місцевого самоврядування. Значна кількість була
нагороджена
грамотами
управління
культури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, районної ради та грамотами та подяками районної
бібліотеки. А за підсумками роботи минулого року районна бібліотечна
установа
отримала
відзнаку
управління
культури
Житомирської
держадміністрації «Золоті джерела».
Розвиваючи партнерські стосунки та різноманітний спектр ресурсів та
послуг для задоволення освітніх та інформаційних потреб фахівців, бібліотека
підтверджує свої пріоритети та на ділі демонструє свою цінність для громади.
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