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Видання містить матеріали з досвіду роботи бібліотек, визнаних 

найкращими за результатами обласного конкурсу «Краща бібліотека 

Житомирщини».  
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Проведення обласних оглядів-конкурсів серед публічних бібліотек 

Житомирщини вже стало традиційним. 

У 2019 році з 1 березня по 30 вересня управлінням культури і туризму 

облдержадміністрації, ЖОУНБ ім. О.Ольжича, а також за участі обласної 

бібліотеки для юнацтва та обласної бібліотеки для дітей було проведено 

обласний конкурс «Кращі бібліотеки Житомирщини». Конкурс проводився для 

публічних бібліотек Житомирської області та визначив кращих серед: 

централізованих бібліотечних систем (ЦБС), 

         опорних (публічних, центральних) бібліотек ОТГ 

         сільських бібліотек, сільських та міських бібліотек-філій. 

Конкурс проводився в три етапи: 

 перший етап Конкурсу проходив з 1 березня до 1 липня цього року 

та передбачав підготовку і подання матеріалів до центральних 

районних (міських) та опорних бібліотек від сільських бібліотек, 

сільських та міських бібліотек-філій на участь у Конкурсі; 

підготовку центральними районними (міськими) та опорними 

бібліотеками власних матеріалів на участь. 

 другий етап Конкурсу проводився з 1 липня до 15 серпня поточного 

року та передбачав визначення центральними районними 

(міськими) та опорними бібліотеками (за підтримки районних 

(міських) відділів культури та відповідних структур в ОТГ) за 

конкурсними матеріалами бібліотек-переможниць та подання як 

власних матеріалів, так і матеріалів бібліотек-переможниць до 

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. 

Ольжича. 

 третій етап Конкурсу проходив з 15 серпня по 30 вересня поточного 

року та передбачав перегляд, аналіз та оцінювання журі конкурсних 

матеріалів та визначення переможців окремо серед центральних 

районних (міських), опорних бібліотек ОТГ, окремо серед сільських 

бібліотек, сільських та міських бібліотек-філій. 

При визначенні кращих – основна перевага надавалася нестандартним, 

творчим та перспективним ідеям, які сприяють розвитку бібліотеки та 

задоволенню запитів користувачів.  
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Розглянувши подані матеріали, конкурсне журі визначило переможців у 

номінаціях: 

 «Краща центральна бібліотека по роботі з молоддю» – Малинська районна 

бібліотека; 

 «Краща міська централізована бібліотечна система області» – бібліотека  

м. Коростеня; 

 «Краща дитяча бібліотека» – центральна міська дитяча бібліотека  

м. Бердичева; 

 «Краща сільська бібліотека» - бібліотека села Полянки Баранівського району 

та книгозбірню села Радча Народицького району. 

Також журі відзначило якість поданих матеріалів центральної бібліотеки 

Ємільчинського району та села Середи цього ж району. Вказані бібліотеки були 

відзначені подякою за участь в обласному конкурсі. 

 

Номінація  

«Краща міська централізована бібліотечна система області» – 

Бібліотека м. Коростеня 

Директор ЦБС – Боцман Галина Іванівна 

Методист – Коржук Світлана Михайлівна 

 

Столітня і сучасна бібліотека м. Коростеня 

 

Централізована бібліотечна система м. Коростеня представила свою 

діяльність на конкурсі презентацією «Центральна бібліотека м. Коростеня». 

Центральна бібліотека міста Коростеня була заснована у 1919 році. Тож у 

цьому році книгозбірня відсвяткувала свій славетний столітній ювілей. 

Історичні події літа 1919 року стали першим етапом у житті бібліотеки. Її 

засновником вважається Ілля Дмитрович Блінков – командир бронепоїзда  

ім. О. Невського, який наказом дільниці фронту за особистий героїзм був 

нагороджений асигнуванням у 5000 карб. для заснування бібліотеки у 

бронепоїзді. Після прибуття фортеці на колесах у Коростень, Ілля Дмитрович 

передав бібліотеку у дар місту. Цей дарунок став основою для створення у 

липні 1919 року першої публічної бібліотеки. 

За рішенням Коростенської міської ради у 1964 році міській бібліотеці 

присвоєно ім'я письменника Миколи Островського. 

У 1965 році бібліотека переселяється в нове приміщення по вул.  

К. Лібкнехта, 6. У цьому приміщенні бібліотека знаходиться і по сьогоднішній 

день. 



6 
 

У 1979 році було проведено централізацію бібліотечних закладів у місті і 

створено централізовану бібліотечну систему, керівним і методичним центром 

якої стала бібліотека ім. М. Островського. 

Сьогодні Центральна бібліотека ім. Островського – це одна із найбільших 

книгозбірень міста з універсальним фондом 102 571 документів; інформаційно-

бібліографічний, науково-методичний і координаційний центр для усіх 

бібліотек міста Коростеня. 

Центральна бібліотека – центр культурного дозвілля коростенців, що надає 

свої послуги більш ніж 7200 

користувачам. Колектив 

книгозбірні бере активну участь у 

міських грантових програмах. 

Центральна бібліотека разом з 

партнерами ГО «Молодіжна 

міська рада» стали переможцями 

міського конкурсу соціальних 

програм з проектом «Вільний 

простір». 

Прикладом успішної роботи 

центральної бібліотеки є її участь 

у проектній діяльності, яка розпочалася у 2010 році. Першу перемогу ЦБ 

отримала у конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням 

вільного доступу до Інтернету в рамках програми «Бібліоміст». 

У 2018 році ЦБ отримала перемогу у міському конкурсі соціальних 

проектів серед неприбуткових громадських організацій міста з проектом 

«Вільний простір: об’єднуємось за покликом душі». Мета проекту – створити у 

бібліотеці майданчик живого 

спілкування і творчого середовища, 

відкритого для молоді за її 

інтересами та вподобаннями. 

Нині у міській бібліотеці 

користувачі можуть не тільки 

працювати з друкованими 

книжковими і періодичними 

виданнями, відвідувати 

різнотематичні масові заходи та 

брати в них активну участь, а й 

скористатися послугами 

інноваційно-інформаційного центру з вільним безкоштовним доступом до 

Інтернет-мережі. У школі комп’ютерної грамотності «Освіта протягом життя» 

всі бажаючі можуть безкоштовно отримати навички роботи на комп’ютері й 

пошуку в Інтернеті. 
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У 2019 році підготували та подали на міський конкурс соціальних проектів 

проект «Бібліотека суспільного простору». Мета проекту – наблизити книгу, 

інтелектуальне дозвілля до містян, створити простір, в якому активна роль буде 

належати користувачам як учасникам практики культурного діалогу. 

Працівники Центральної 

бібліотеки змінюють свої 

професійні підходи та 

професійний менталітет і 

залучають громадськість, 

волонтерів до участі у проектній 

діяльності, масових заходах. 

У мешканців міста є 

можливість навчатися он-лайн і 

дистанційно, оскільки на базі 

читальної зали діє територіальний 

центр дистанційних комунікацій 

Сумського державного 

університету. Це дає можливість коростенцям отримати освіту, не залишаючи 

межі міста. 

На сьогодні молодь міста має 

можливість брати участь у роботі 

юнацьких клубів, які працюють при 

бібліотеці: «Данко» та «Відродження». 

Клуб Данко» у минулому році проводив з 

учнями НВК №12 засідання з правової та 

морально-етичної тематики. А от 

учасники клубу «Відродження», учні 

ЗОШ № 3, розширювали свої знання з 

історії України, української літератури та 

народознавства. 

Ось таким цікавим, багатогранним і 

динамічним є життя у бібліотеки-

ювілярки. Вітаємо! 
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Номінація 

«Краща центральна бібліотека по роботі з молоддю» - 

Малинська районна бібліотека 

 

Директор – Бідун Тетяна Петрівна 

Методист – Ковальчук Тамара Володимирівна 

 

Бібліотека – інформаційний, дозвіллєвий центр місцевої громади  

(з досвіду колег) 

 

Презентацію «Малинська центральна районна бібліотека ім.  

В. Скуратівського. Сучасна. Креативна. Відкрита» було представлено 

бібліотекою м. Малина. 

Малинська ЦРБ ім. В.Скуратівського 

сьогодні – це інформаційно-освітній, 

культурно-дозвіллєвий центр з широким 

спектром різнопланових послуг. 

В своїй роботі бібліотекарі 

намагаються втілювати в життя цікаві 

проекти, інноваційні форми роботи з метою 

відродження соціальної ролі книги та 

читання, як процесу культурного, духовного 

та інтелектуального збагачення населення, 

привернути до цього процесу громадські та 

владні структури, підвищити імідж бібліотеки. 

Приєднання ЦРБ до мережі пунктів доступу громадян до офіційної 

інформації користувачам бібліотеки дало можливість здійснювати пошук 

правової інформації на урядових сайтах та дізнаватись, яким чином можна 

долучитися та впливати на законодавчий процес, що дуже важливо сьогодні для 

нашого суспільства. 

З часу відкриття в бібліотеці 

Пункту євроінформації «Все про 

Європу: читай, слухай, дізнавайся в 

пунктах європеської інформації в 

бібліотеках» інтерес відвідувачів до 

його роботи не згасає, особливо молоді. 

Тільки за 2018 рік його послугами 

скористалися 397 разів. 
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Пункт євроінформації надає доступи усім користувачам бібліотеки, всім 

жителям і гостям Малинщини до інформаційних ресурсів та електронних баз 

даних щодо функціонування інституцій та інших програм ЄС. 

З метою поширення іміджу бібліотеки та сприяння залучення до бібліотеки 

нових користувачів, бібліотека проводить соціальні акції, як от: вулична PR-

акція «Бібліотека просто неба», яка сприяє відродженню соціальної ролі 

книги, долучає до цієї роботи громаду міста. Акція «Подаруй бібліотеці нову 

книгу» сприяє значному поповненню книжкового фонду бібліотеки. З початку 

року фонд поповнився майже 250 новими виданнями. Активність проявляють 

не тільки користувачі бібліотеки, а й місцева влада, громадські організації і 

просто пересічні громадяни. 

Ділові, культурно-мистецькі зустрічі з представниками влади, 

громадськими організаціями міста та району дають можливість бібліотеці 

використовувати свій інформаційно-освітній потенціал на користь громаді. 

Зокрема, це проявляється в 

поліпшенні матеріально-технічної 

бази бібліотеки, в співфінансуванні 

цікавих культурно-мистецьких 

заходів та залучення до участі в 

їхньому проведенні активних 

громадян міста та волонтерів. 

Так за фінансової підтримки 

депутатського корпусу Малинської 

районної ради було випущено 

видання краєзнавчої книги 

кандидата історичних наук Василя 

Тимошенка «Малинщина. Нариси 

історії. Т.1». 

Видання має велику історичну та культурну цінність для громади. Воно 

було презентовано в бібліотеці та до сотні екземплярів поповнили краєзнавчий 

фонд бібліотек Малинщини. Бібліотека 

надає свій простір і сприяє своєю 

діяльністю до залучення нових 

користувачів, для активного читання, до 

презентації творчих здібностей і 

можливостей малинчан. 
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Номінація  

«Краща дитяча бібліотека» –  

центральна міська дитяча бібліотека м. Бердичева 
 

Директор – Кущук Тетяна Вікторівна 

Заступник директора з обслуговування дітей – Петрухіна Валентина Олександрівна 

 

Новий простір бібліотеки. Досвід роботи 

 

Бердичівська міська бібліотека для дітей (далі МБД) є 

багатофункціональною та має гнучку модель, де третина бібліотечного 

простору наповнена додатковою соціальною та культурною діяльністю. 

Яскравим свідченням того є змістовна презентація «Дитяча класна 

бібліотека. Бердичівська міська бібліотека для дітей», представлена на 

розгляд журі обласного конкурсу.  

Працівниками МБД було проведено соціокультурні заходи, що сприяють 

об’єднанню громади, утворення порозуміння й толерантності між 

підростаючим поколінням та людьми старшого віку, між батьками й дітьми.  

 

Робота бібліотеки в цифрах станом 

на 01.08.2019 р. 

Кількість користувачів – 3162 

Кількість відвідувань – 32415 

Кількість книговидачі – 34612 

Проведено 112 соціокультурних 

заходів. 

Музей єврейства міста Бердичева: з 

01.01.2019 р. – проведено 230 

екскурсій. 

 

Бердичівська міська бібліотека для 

дітей у соцмережах: 

FB – Бердичівська міська бібліотека 

для дітей та Музей єврейства міста 

Бердичева. 

Сайт: Музей єврейства міста Бердичева 

Блог: «Чомусики та Читайлики». 

 

Проекти та гранти 
 

Проект «Лаунж зона у дитячій бібліотеці» Британська Рада підтримала 

ПСД програми «Активні Громадяни» для молоді у галузі міжкультурного 

діалогу і соціального розвитку».  
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Мета проекту – створення зони комфорту, активізація у місцевої громади 

інтересу до читання, творчості, 

естетичності та забезпечення 

позитивного емоційного стану; 

залучення батьків та дітей до 

спільного створення неформального 

осередку для творчості та спільного 

відпочинку на базі Бердичівської 

міської бібліотеки для дітей. 

 

Проект «Захистимо пам'ять»  

Участь у проекті  «Захистимо 

пам'ять» німецького фонду 

«Меморіал убитим євреям Європи»: 

збереження пам’яті та вшанування 

загиблих у роки Другої світової 

війни, пошук та збір інформації про Голокост у м. Бердичеві у роки Другої 

світової війни. Урочисте відкриття інформаційних стендів відбулося у вересні 

2019 року. Завдання бібліотекарів – збір інформації та зустрічі із очевидцями 

Голокосту у м. Бердичеві. 

Бібліотека взяла участь у конкурсі Жива сучасна бібліотека – БФ 

Бібліотечна країна і увійшла до десятки бібліотек-переможниць ( всього у 

конкурсі взяли участь 75 бібліотек). 

У рамках проекту «Літературні посиденьки» відбулися зустрічі із 

дитячими письменниками Т. Винник, С. Дерманським, С. Куцаном, Н. Найдич, 

скайп-зустріч із Зіркою Мензатюк. 

У липні започаткували проект «ArtKITchen» під гаслом: «Творчість – від 

слова Творець!» Відвідувачі студії розширюють свій культурний кругозір, 

навчаються дивитися, бачити і розуміти мистецькі твори. 

 

Ляльковий театр «У гостинах 

тітоньки Даринки» нараховує у 

своєму репертуарі 45 вистав. 

З початку року проведено 32 вистави, 

кількість присутніх – 1284 особи. 

Участь у загальноміських заходах до: 

Дня Європи, Дня вишиванки, Дня 

родини, Дня міста.  

 

Музей єврейства міста Бердичева – 

структурний підрозділ МБД  

У Музеї започаткували  проект 

«Бердичів Incognita: за лаштунками 

file:///C:/Users/Valentina/Desktop/ГРАНТИ%20і%20КОНКУРСИ/Краща%20бібліотека/німецького%20фонду
file:///C:/Users/Valentina/Desktop/ГРАНТИ%20і%20КОНКУРСИ/Краща%20бібліотека/німецького%20фонду
file:///C:/Users/IRBIS/Desktop/документи%20з%20робочого%20стола/РОБОЧА%20ПАПКА/Актори%20міми
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таємниць». З 2015 року заклад відвідали 16 002 особи; з початку року – 1872. 

Серед відвідувачів Музею є громадяни Великобританії, Німеччини, Ізраїлю, 

Італії, США, Франції, Австралії, країн Прибалтики і т. д. ; 

Проведено заходи зі збереження та увічнення пам’яті загиблих євреїв у 

роки Другої світової війни; 

літературно-мистецький захід  

«Ніс крихту радості, згораючи 

від горя», у бердичівському Музеї  

єврейства згадували Шолом-

Алейхема . 

Бібліотекарі залучають 

користувачів до дослідження 

історії єврейської громади та 

впливу на розвиток міста: робота 

в архівах, зустріч зі старожилами-

євреями. Зібрана та презентована 

інформація про медиків-євреїв 

Бердичева. Наразі проводиться робота  над проектом про місцевих педагогів-

євреїв.  

 

 

 

Номінація  

«Краща сільська бібліотека» -  

бібліотека села Полянки Баранівського району 

 

Завідувачка бібліотеки – Марія Кирилівна Собецька  

 

Сільська бібліотека: пріоритети діяльності 

 

«Полянківська бібліотека – центр 

місцевої громади» - під такою назвою 

завідувачка бібліотеки Марія Кирилівна 

Собецька надіслала свою презентацію на 

обласний конкурс.  

Бібліотека в селищі Полянки є 

найбільш доступним закладом місцевої 

громади і є багатофункціональною. Це 

своєрідний довідковий, інформаційний та 

освітній центр, місце психологічної 

реабілітації для соціально незахищених 
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категорій населення, центр організації дозвілля, місце, де можна відпочити, 

поспілкуватись, цікаво провести час на засіданнях клубу за інтересом «Між 

нами дівчатами». 

Загальний книжковий фонд бібліотеки становить близько 9580 

примірників друкованих видань універсального змісту. Бібліотека щорічно 

обслуговує понад 700 користувачів, з них: 226 – дошкільнята і учні 1-9 класів, 

70 користувачів групи юнацтво, 404 – дорослі користувачі. Свою роботу 

організовує, виходячи із соціальних та життєвих потреб кожного члена 

громади.  

Учні середнього та старшого шкільного віку з цікавістю відвідують 

бібліотеку, тому що тут не лише можна взяти і почитати хорошу книгу. 

Бібліотекар завжди поцікавиться успіхами у навчанні, захопленнями своїх 

юних читачів. У її полі зору – робота з молоддю, школярами, виховання в них 

етичних, моральних, духовних цінностей. Бібліотекар підтримує тісні зв’язки з 

вчителями школи, інформує їх 

про нові надходження та 

цікаві матеріали до уроків 

історії, української мови та 

літератури, географії. 

 

Свято селища «Живи, 

Україно, живи для краси, для 

сили, для правди, для волі» не 

залишило байдужим нікого: 

від малого, до старого. 

Окрасою свята була 

літературно-музична композиція, музичні твори українських поетів та 

композиторів у виконанні місцевих аматорів сцени. Гості свята мали чудову 

нагоду побачити та оцінити виставку робіт місцевих умільців, де були вироби з 

лози, вишивки нитками та бісером, роботи з дерева та картини. 

Відродженню народних звичаїв, родинних традицій, зміцненню зв’язків 

між поколіннями сприяють 

заходи, які проводяться 

бібліотекою за листком народного 

календаря впродовж року. 

Наприклад, народознавча година 

«Сяйво різдвяної зірки», 

краєзнавча подорож «Мій край – 

моя історія жива», конкурс на 
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краще виконання колядок «Від хати до хати йдемо колядувати». Бібліотека 

активно залучає до народної творчості читачів-дітей. Їх безпосередня участь у 

національних святах виховує любов до рідного краю, до землі своїх предків, до 

рідної мови, України. Всі ці заходи бібліотека проводить у тісній співпраці з 

місцевим краєзнавчо-етнографічним музеєм «Поліська хата», Будинком 

культури, при підтримці в .о. старости селища Ільчук Любові Володимирівни. 

 

 

Номінація  

«Краща сільська бібліотека» - 

бібліотека села Радча Народицького району 
 

Завідувачка бібліотеки – Марія Михайлівна Кобилінська 

 

Соціокультурна діяльність бібліотеки. З досвіду роботи 

 

Актуальною була тема презентації завідувачки бібліотеки с. Радча 

Кобилінської Марії Михайлівни – «Збідніє небо без лелеки, а село без 

бібліотеки». Бібліотекар презентувала соціокультурну діяльність своєї 

книгозбірні, інноваційні форми роботи, роботу з громадою. 

У мальовничому куточку Народицького району, серед дрімучих лісів 

розташоване село Радча. Весною воно потопає у білосніжному цвітінні садів, а 

ввечері лягає спочивати, заколисане чарівними трелями солов’їв. 

Давні перекази твердять, що збираючись до знатних місць, наші предки 

неодноразово зупинялись на своєму шляху. Це і було вказівником в «ради». 

Таким чином виникали і поселення 

з подібними назвами. Так, зокрема, 

утворилось і село Радча. Назва, яка 

увібрала усі принади 

навколишнього світу і озивається 

сердечним щемом у кожного, хто 

народився і виріс на цій рідній 

йому землі.  

Зміни соціального, 

економічного характеру, які 

відбуваються у суспільстві, 

звичайно не можуть не торкнутися 

і роботи бібліотечних закладів. 

Професія бібліотекаря набуває 
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нового звучання, розширюється коло його професійних умінь та навичок. Саме 

це і стосується бібліотеки села Радча, де вже більше ніж 25 років працює 

Кобилінська Марія Михайлівна, талановитий, досвідчений та безмежно 

відданий своїй роботі бібліотекар. Вона намагається не втрачати свого читача, 

тому понад 450 користувачів, різної вікової категорії, відвідують бібліотеку 

протягом року. 

Сьогодні сучасні бібліотеки – це простір для життя. Можна прийти, сісти, 

розмовляти, читати книжки. В бібліотеках можуть відбуватися навіть такі 

заняття, як гімнастика для жінок чи курси танцю, заняття для дітей, театр. 

Бібліотека є найбільш демократичною установою на світі – вона й для молодих 

і для старших, безкоштовна, отже для бідних і для багатих, для чоловіків та для 

жінок, для дітей та для дорослих... 

Сільська бібліотека… Сьогодні цей заклад в селі – територія духовності та 

знань, перший помічник в освіті, професійному становленні, центр організацій 

дозвілля населення. На жаль, 

нині сільські бібліотеки 

переживають не кращі часи – це і 

вкрай обмежене фінансування, 

недостатній рівень заробітної 

плати та матеріально-технічного 

забезпечення, мізерні 

надходження до бібліотечного 

фонду, холодні, неопалювані 

приміщення. Але все ж таки 

книгозбірні працюють, 

виконуючи своє нелегке 

соціальне призначення. Вони 

виступають своєрідним 

захисником права населення на доступ до інформації та залишаються 

осередками збереження національної культури, народних традицій і звичаїв, 

історії свого села.  

Радчанська сільська бібліотека знаходиться в центрі села, поряд з 

сільською радою, ФАПом, в приміщені, де зроблений ремонт, завжди чисто, 

затишно. Бібліотека не може похвалитися сьогодні великим набором послуг для 

своїх користувачів. На жаль, у користувачів бібліотеки не має можливостей у 

доступі до комп’ютерних технологій, а книжковий фонд налічує всього 4500 

примірників книг, але бібліотека працює. Цьому сприяє тісна співпраця з 

місцевою владою, спонсорами, читачами бібліотеки та мешканцями села. 

Основні завдання бібліотеки: 

- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти та культури; 
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- вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів; 

- створення комфортного бібліотечного середовища; 

- накопичення та зберігання матеріалів народознавчого характеру; 

- популяризація матеріалів про історію та народні звичаї рідного краю. 

Бібліотека виступає посередником між жителями села та місцевою владою, 

забезпечуючи «прозорість» прийнятих нею рішень, які розміщені на стенді 

«Сільська влада інформує». В окремих папках зібрані матеріали, які 

користуються популярністю у користувачів бібліотеки: «Субсидії для 

населення», «Пенсійне забезпечення», «Соціальний захист населення» та інші. 

Інформація, залежно від наявності та актуальності у користувачів, 

поповнюється новими темами. 

В бібліотеці ведеться робота 

з популяризації літератури 

національних традицій, 

звичаїв та збереження 

історії свого села. Зокрема, 

оформлена постійно діюча 

книжкова виставка: «Мій 

край, моя земля, Полісся 

синьооке», а також при 

бібліотеці працює 

літературно-музичний 

клуб: «Вербиченька», який 

популяризує українську 

пісню, українські звичаї. 

При участі колективу 

проводяться літературні 

вечори, тематичні години: 

«Поліссю спів дарую свій», «Уквітчаємо матір і країну», «І музику і спів я 

донесу до Вас», брали участь у міжнародному святі літератури і мистецтв 

«Лесині джерела» у Новограді-Волинському, до речі, Марія Михайлівна теж 

активна учасниця всіх заходів. 

Щоб залишатися цікавою, 

привабливою і потрібною для 

користувачів, сільська 

бібліотека проводить масові 

заходи для громади села: дні 

краєзнавства, інформаційні 

години, бібліографічні огляди 

літератури, оформляє 

книжкові виставки, папки-

досьє, тематичні полички. 

Актуальними залишаються 

літературні перегляди до Дня 

Перемоги: «І знову білим 
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цвітом зацвітуть сади», про чорнобильську трагедію: «Сльоза омиває 

опалену землю», пробуджують інтерес читачів до книги поетично-літературні 

години до ювілейних дат письменників: «В Лесиному краї», «Літописна 

земля древлянська», «Я відданий душею Україні», проведені останнім часом 

в бібліотеці. 

Часті гості у бібліотеці студенти спеціальних та вищих навчальних 

закладів та молодь села. Для них оформлені папки-досьє «Куди піти вчитись», 

«Екологічні проблеми і молодь», «Будьте обережні», «Життя проти СНІДу», 

«Знай свої права». 

Цікавим дня них є альбом: «Моє село, краплиночка на карті», де 

ретельно зібрані бібліотекарем різноманітні матеріали про історію рідного села, 

про відомих людей краю. 

Бібліотекар завжди намагається 

особливу увагу приділяти юнацтву, бо 

молодь повинна знати свої права, бути 

інформованою. 

Не обділені увагою Марії 

Михайлівни і наймолодші користувачі 

бібліотеки. Для них у бібліотеці 

оформлені кольорові тематичні 

виставки: «Від казки до казки», 

«Пізнаємо світ», «Світ дитячих 

захоплень», проводяться дитячі ранки, 

екскурсії: «ЇЇ величність, 

бібліотека», гра-подорож: 

«Прочитай та відгадай», «З якої це 

казки?».  

У всіх заходах, проведених Марією Михайлівною Кобилінською, 

відчувається творчий підхід, високий професіоналізм. 

 

Живе бібліотека у селі 

Для того, щоби серцем зрозумів ти, 

Що хліб і книга - на столі –  

Як щастя і добро, повинні жити. 

       

Підсумовуючи цьогорічний обласний Конкурс «Краща бібліотека 

Житомирщини», потрібно зауважити, що бібліотеки творчо підійшли до 

виконання умов конкурсу, цікаво і змістовно розкрили потенціал сучасної 

бібліотеки, активно використовували новітні технології. Більшість бібліотек-

учасниць важливими напрямками діяльності вважають інформування та 

просвітницьку роботу серед жителів громади, участь в акціях та соціальних 

проектах, які сприяють згуртуванню громадськості та більш широкому 

впровадженню інновацій у всі сфери суспільного життя. Використовуючи свої 

широкі можливості, інтелектуальні надбання, сучасні бібліотеки прагнуть 
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привернути до себе ще більше прихильників шляхом безперервної участі в 

житті громади.  
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