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ПЕРЕДСЛОВО 
 

Діяльність публічних бібліотек Рівненщини у 2019 році була спрямована 
на збереження соціальної значимості закладів та розвитку інформаційних, 
освітніх, культурних послуг для мешканців краю. 

Проводилася активна промоція книги та читання із використанням 
нестандартних прийомів та актуальних трендів сучасності. Традиційно 
підтримувалися такі дозвіллєві послуги бібліотеки як майстер-класи з 
рукоділля, інтелектуальні ігри в бібліотеках – шахові та шашкові турніри, ін.  

Набули поширення екскурсійні бібліотечні послуги, що розкривають 
туристичний потенціал села, містечка, міста, створюються мультимедійні 
ресурси про туристичні об’єкти та місця. Урізноманітнилися літні бібліотечні 
програми, що пропонують інтерактивні форми роботи з дітьми.  

В стадії реалізації знаходяться проекти, спрямовані на протидію булінгу 
в дитячому середовищі, підвищення рівня самосвідомості та безпеки 
школярів через діалог з поліцією, формування культури здорового способу 
життя серед молоді та покращення поінформованості про світ професій та 
сучасний ринок праці. 

Уперше апробовані нові практики залучення різних представників 
громади, молодіжних груп, професійних громадських спільнот до 
відвідування бібліотеки через спортивні руханки, танці, співи та мистецькі 
воркшопи, кіноперегляди, фотосесії у бібліотеці тощо. 

Змінилися види підвищення кваліфікації персоналу. Бібліотекарям 
запропоновані тематичні освітні програми, дистанційні інтерактивні 
програми, що дозволяють розвивати нові компетенції та технологічні знання, 
наприклад, особливості репортажної, предметної, вуличної та інтер’єрної 
зйомки, організація фотоекспозиції у бібліотеці; інноваційні засоби 
підтримки читання молоді, соціальні медіа в роботі бібліотекаря, 
медіаграмотність, як написати цікаву статтю або пост, інше. 

Реалізовані міжнародні та всеукраїнські проекти за участі бібліотек 
Рівненщини:  

– Міжнародний онлайн-проект «Ми – українці. Я і ти!» (реалізується за 
ініціативи Львівської обласної бібліотеки для дітей та пунктів вивчення 
української мови Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі). Мета 
проекту – популяризація української класичної та сучасної літератури, історії 
України, її традицій та звичаїв серед українців, що живуть за кордоном; 

– програма «ПОЛіС: Поліція і Спільнота» (за підтримки Міжнародної 
організації IREX). Бібліотекарі спільно з правоохоронцями підвищували 
ефективність превентивних заходів та надавали дітям більш якісні знання і 
навички безпечного руху на дорозі; 

– проект «Zero Waste School» («Нуль відходів в школі») від «Klitschko 
Foundation», спрямований на поширення ідеї екологічного споживання і 
використання через екологічну освіту молоді.  
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У полі особливої уваги публічної бібліотеки залишаються літні люди та 
інваліди, котрим пропонуються голосні читання, інтелектуальні розваги, 
майстер-класи з рукоділля, імпрези з вшанування до дат та тем, консультації 
від фахівців, корисні лекції та заняття з основ комп’ютерної грамотності та 
пошуку інформації в Інтернеті. 
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м. РІВНЕ 
 
1. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
33028, вул. Короленка, 6, м. Рівне, 
http://www.libr.rv.ua, е-mail: library@libr.rv.ua 
Автор: Хамедюк А. І., завідувачка відділу обслуговування документами з 
мистецтва 

Бібліотечні локації – для тематичних груп 
Сучасні бібліотеки вже давно не сприймаються як склади книжок. 

Бібліотечний простір дивує нетрадиційними для класичної бібліотеки 
територіями, наповненими новим змістом. Це майданчики, де люди 
спілкуються, вчаться, отримують нову інформацію. Бібліотекарі у своїй 
роботі орієнтуються на соціальний запит громади та ефективно взаємодіють з 
нею.  

Відділом обслуговування документами з мистецтва проводиться 
систематична робота із залучення до книгозбірні нових груп користувачів та 
створенню для них комфортного середовища. 

 
Клуб любителів анімації 
На базі відділу кілька років поспіль діє клуб любителів анімації 

«Junketsu RV», що нараховує понад 50 учасників – це молоді люди, які 
цікавляться мультиплікацією 
і збираються у бібліотеці 
щосуботи для перегляду, 
обговорення аніме фільмів, 
участі у тематичних іграх та 
для приємного спілкування з 
однодумцями. Бібліотека 
надає їм технічні можливості 
та сприяє в організації 
заходів, а також залучає до 
участі у різноманітних 
подіях, що відбуваються у 
книгозбірні відповідно до 
їхньої вікової категорії. 

 
«Поетичне коло» 
Для любителів поезії та 

людей старшого віку які 
пишуть вірші, але не є 
фаховими письменниками, 
створено літературне 
об’єднання «Поетичне 
коло», що діє на базі відділу 

http://www.libr.rv.ua/
mailto:library@libr.rv.ua
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понад чотири роки. І якщо на початках на літературні читання збиралося 10-
12 чоловік, то у цьому році – 20-30. Для них працівники бібліотеки 
організовують творчі зустрічі з рівненськими письменниками, 
літературознавцями, тематичні заходи. Щороку учасники «Поетичного кола» 
презентують кілька нових поетичних збірок. 

 
«Тангенс – Аргентинське танго в Рівному» 
Незмінну популярність серед рівнян мають бібліотечні танцювальні 

вечори. Традиційними стали танго-вечірки. Це привернуло увагу учасників 
спільноти «Тангенс – Аргентинське танго в Рівному», які оцінили затишок та 
комфорт бібліотеки і ось уже впродовж року щотижня збираються у нас. Як 
підсумок плідної співпраці з ними було організовано спільну танцювальну 
вечірку, що проходила у доволі пізній час (з 18.00 до 23.00) і складалася з 
трьох блоків: презентація історії танцю, майстер-клас та мілонга. Цей вечір 
зібрав понад півтори сотні шанувальників вишуканого танцю і викликав 
чималий позитивний резонанс, що дозволило розширити як коло учасників 
спільноти, так і кількість користувачів бібліотеки. Подібні заходи ми 
плануємо проводити й надалі. 

 
Рухова терапія 
 
 
 

Популяризація здорового способу життя набирає обертів у всьому світі. 
Не лишилася осторонь цього процесу й наша книгозбірня. Особливий акцент 
робиться на оздоровчій руховій терапії для людей старшого віку. Було 
налагоджено співпрацю з тренером із ГО «Спорт для всіх», який тричі на 
тиждень проводить рухові тренінги, та тренером, що спеціалізується на 
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оздоровчій гімнастиці «Хаду». Ці заняття проходять щонеділі й участь у них 
беруть люди різного віку. 
 

Група психологічної взаємодопомоги «Фенікс» 
Чимала ділянка роботи нашої бібліотеки спрямована на допомогу 

інтеграції людей з інвалідністю в суспільство через культуру та мистецтво. 
Мистецька зала бібліотеки виявилася комфортною для групи психологічної 
взаємодопомоги «Фенікс», якою опікується о. Віталій Поровчук. Група була 
створена за зразком аналогічних груп психіатричної допомоги, що діють за 
кордоном. Їх філософія – це відхід від психоневрологічних установ із метою 
позбавлення від так званого явища «стигматизації» – нав’язування пацієнтам 
певних ярликів та комплексів, котрі вони болісно переживають. Це 
стосується і залежності від психотропних, токсичних речовин. У бібліотеці 
для членів групи проводяться читання Святого письма, психологічні 
тренінги, зустрічі з рівненськими письменниками, істориками, митцями. Це 
допомагає людям відчувати себе повноцінними членами суспільства, а не 
викинутими на маргінес життя.  

 
«Вільна музика» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І

дея створення спільноти, яку умовно назвали «Вільна музика», належить 
користувачу бібліотеки, активному тангеро Іллі Яременку.  

Думка виникла спонтанно: коли Ілля грав на роялі, до нього 
«підключилась» дівчина, яка підхопила мелодію на піаніно, а коли до них 
приєднався незнайомий хлопець з гітарою, що зайшов до бібліотеки здавати 
книги, вийшов справжній джем-сейшн з якого все й почалося. Суть ідеї 
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полягає у тому, що кожен може спробувати себе у музичних імпровізаціях на 
різних інструментах, долучившись до гурту.  

Імпровізації на гітарі, скрипці, дощовиці, шейкері, джембе, сопілці, 
губній гармошці, роялі і фортепіано неабияк зацікавили дорослих рівнян і 
ЗМІ, що активно популяризували новостворений гурт. Такі зустрічі 
відбуваються раз на тиждень, де незнайомі люди – поціновувачі музики – 
окрім спільного виконання нескладних музичних творів, знайомляться, 
спілкуються, обмінюються досвідом, пізнають нове. Спробувати себе в ролі 
піаніста, гітариста, скрипаля чи барабанщика може кожен охочий.  

Відеосюжет про спільне виконання можна переглянути на каналі 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VfyFPPlcmWE 

 
 

 
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
33028, вул. Короленка, 6, м. Рівне, 
http://www.libr.rv.ua, е-mail: library@libr.rv.ua 
Автор: Хамедюк А. І., завідувачка відділу обслуговування документами з 
мистецтва 

«ART-палітра: локація бібліотека» 
(переможець конкурсу міні-грантів від ГО «РОВ УБА») 

 
У цьому році був реалізований проект, спрямований на підтримку 

молодих митців Рівненщини та розвиток культурного дозвілля містян 
шляхом створення бібліотечної мистецької локації, проведення культурно-
просвітницьких заходів (виставок, публічних лекцій, воркшопів) для 

громади. 
 Ідея організації 

проекту «ART-
палітра: локація 
бібліотека» полягала у 
створенні додаткової 
мобільної мистецької 
локації в 

бібліотечному 
просторі за допомогою 
сучасних засобів 
(мольбертів), яка стала 
платформою для 

дебютного представлення творчості саме молодих митців.  
Учасниками проекту стали митці-аматори, творча молодь, фахівці у 

сфері мистецтва, волонтери, громада та гості міста. 

https://www.youtube.com/watch?v=VfyFPPlcmWE
http://www.libr.rv.ua/
mailto:library@libr.rv.ua
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У межах проекту було 
проведено 13 культурних 
імпрез: 

- шість художніх виставок: 
виставка живопису рівненської 
художниці Наталії Серветник 
«Мерехтіння літа»; серії 
портретів молодого 
ілюстратора Антона Філика 
«Pop Corn»; фотовиставка 
рівненського митця Олеся 
Самчука «За крок до мрії»; 
витинанки рівненських 
майстринь Тетяни та Анастасії 
Мельник, персональна виставка графіки Олександри Промської та виставка 
колажів за результатами воркшопу; 

- чотири публічні лекції від Наталії Кушнірук, викладача історії 
мистецтв Національного університету «Острозька академія» («Ренесанс – 
епоха Леонардо да Вінчі», «Проторенесанс») та художниці Олександри 
Промської («Ілюстрація в техніці колажу», «Нові супергерої української 
ілюстрації»); 

- два воркшопи: «Колаж» та «Витинанка»; 
- зустріч з українським художником Володимиром Гарбузом та перегляд 

арт-хаусного фільму «Чорний квадрат». 
Кожен із проведених заходів зібрав свою аудиторію. Понад 400 рівнян 

скористалися новими культурними послугами бібліотеки. Покращилася 
соціальна взаємодія творчої молоді, культурно-мистецьких об’єднань міста, 
чимало молодих митців відкрили для себе бібліотеку, як центр культурних 
інновацій та підтримки молодіжних ініціатив.  

Проведені заходи згуртували креативних і неординарних молодих людей 
довкола мистецтва та дозволяють їм реалізувати потребу в творчості і 
представити свої творчі досягнення на суд глядача. Вони також сприяють 
популяризації мистецтва, поширенню нових культурних знань та мистецьких 
практик для громади краю.  

Проект був підтриманий медійно, ним зацікавилися місцеві ЗМІ. 
Мистецькі імпрези активно висвітлювали: у своїх программах телебачення, 
регіональні інтернет-видання, веб-сайт бібліотеки та соцмережі. 

Після закінчення дії проекту робота з творчою молоддю продовжується 
через спільні мистецькі події. Налагоджено партнерство з арт-об’єднаннями 
та фахівцями у сфері мистецтва для нових спільних проектів. 
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3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
33028, вул. Короленка, 6, м. Рівне, 
http:// www.libr.rv.ua; e-mail: library@libr.rv.ua 
Автор: Усович І. В., провідний методист 
 

Літній фото-інтенсив для бібліотекарів 
(проект-переможець конкурсу міні-грантів від ГО «РОВ УБА») 

 
У більшості громад Рівненщини діюча публічна бібліотека залишається 

єдиним неформальним місцем зустрічі, комунікації, комфорту та соціальної 
активності мешканців. Бібліотека, з її інформаційними ресурсами та 
технічними можливостями, сьогодні реалізує як традиційні, так і інноваційні 
послуги для своїх громад, сприяючи їхньому освітньому, культурному 
розвитку, зменшенню інформаційної та цифрової нерівності, соціалізації 
вразливих верств населення. 

Бібліотека виступає комунікативним майданчиком, де успішно 
взаємодіють державні та громадські інституції, органи влади й депутатський 
корпус, бізнес тощо. Календар подій бібліотеки насичений мистецькими, 
культурними, просвітницькими, інформаційними та іншими заходами, 
покликаними заповнити лакуни в культурному житті людей, знизити 
напругу, що утворилася через соціальні, економічні, інформаційні виклики 
суспільства. Бібліотека стала територією отримання знань, нових 
компетенцій, комфортного місця перебування, відпочинку, локацією для 
фрілансу, взаємодії дітей, молоді, дорослих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однак можливості та пропозиції бібліотеки залишаються неоціненими 

громадою через непрофесійну візуалізацію події або ідеї на веб-сайті 
бібліотеки чи партнера, відсутність релевантних каналів поширення 
інформації, наприклад, підтримки інстаграм-сторінки бібліотеки для 
комунікації з молоддю. 
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Вирішенню проблеми сприяло набуття бібліотекарями нових 
компетенцій з фотомайстерності в межах проекту «Літній фото-інтенсив для 
бібліотекарів», підтриманого міні-грантом від ГО «Рівненське обласне 
відділеня Української бібліотечної асоціації». 

Під час реалізації проекту було проведено 6 майстер-класів з 
особливостей репортажної, предметної, вуличної та інтер’єрної зйомки, 
організації фотоекспозиції для 15 бібліотечних працівників області за участю 
Олександра Харвата (український фотограф, член правління Національної 
спілки фотохудожників України, заслужений фотохудожник EFIAP  –
Міжнародної федерації фотомистецтва). 

Через фотознімки бібліотекарі вчилися демонструвати атмосферу 
бібліотечної події, емоції учасників, бібліотеку, як місце культурного життя 
громади з цікавими локаціями для розвитку, відпочинку, гри та навчання 

Фінальною подією стала виставка кращих світлин (45 робіт), що 
продемонструвала зміну бібліотечного середовища, яскраві сторінки життя 
сільських і міських бібліотек Рівненщини, використання їх ресурсів та 
послуг. Офіційне відкриття відбулось у межах відзначення Всеукраїнського 
дня бібліотек (30 вересня).  

Медійна підтримка проекту здійснювалася через публікації на сайті, 
сторінки соціальних мереж бібліотек та партнерів. Комунікація учасників 
літнього фото-інтенсиву для бібліотекарів відбувалася через групу проекту в 
Фейсбуці «Локація бібліотека». 
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4. Рівненська обласна бібліотека для молоді 
33027, вул. Київська, 18, м. Рівне,   
http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail:  kz.robm@gmail.com 
 

Вебінар, як форма підвищення кваліфікації персоналу 
 
Рівненська обласна бібліотека для молоді впродовж останнього часу 

практикує проведення вебінарів. Використання такої форми підвищення 
кваліфікації дозволяє бібліотекарям області оперативно отримувати 
кваліфіковану допомогу. На вебінарі «Сучасна бібліотека в 
соціокультурному просторі громади: пошук нових форм і методів роботи» 
(30 фахівців з 8 ОТГ та ЦСПШБ області) йшлося про діяльність бібліотек як 
центру задоволення потреб громадян в публічній інформації та зміцнення їх 
позицій у новостворених громадах. Представники бібліотек зі Смизької, 
Бугринської та Миляцької ОТГ розповіли про оптимальні моделі розвитку 
своїх закладів, позитивні зміни в покращенні матеріально-технічної бази та 
фінансуванні на поповнення бібліотечних фондів, поділилися досягненнями 
в сфері співпраці з різними організаціями та активній соціокультурній 
діяльності.  

Вебінари «Бібліотека – осередок інтелектуального дозвілля та 
спілкування молоді» та «Творчі ініціативи на підтримку читання серед 
молоді» було організовано для фахівців, які обслуговують юнацтво та 
молодь. Програма вебінару була насиченою і цікавою. Своїм баченням 
організації діяльності бібліотеки та напрацюваннями поділилися провідні 
фахівці Рівненської ОБМ у виступах «Сучасні підходи у партнерській 
діяльності бібліотеки», «Соціальні медіа як інструмент комукаційно-
іміджевої політики бібліотеки», «Бібліотека – інтелектуальний центр 
інформування молоді про Європу», «Поліваріантні методи масової роботи в 
дозвіллєвій діяльності бібліотеки». Вебінари є своєрідною платформою 
обговорення актуальних професійних проблем та сприяють практичному 
застосуванню отриманих знань в подальшій діяльності. 
 
 
5. Рівненська обласна бібліотека для молоді 
33027, м. Рівне, вул. Київська, 18, 
http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 
 

Літній табір «Summer Camp» 
 
Рівненська обласна бібліотека для молоді запрошує всіх охочих 

щосереди весело і креативно провести вільний час в літньому таборі 
«Summer Camp». Бібліотекарі організували програму змістовного дозвілля 
для читачів, де вони знайомляться, розповідають про свої уподобання, 
спілкуються, розкривають свої можливості та приховані таланти, читають та 

mailto:kz.robm@gmail.com
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дивляться різноманітні фільми. 
Значну зацікавленість 
викликають майстер-класи з 
кулінарії, вишивки, створення 
ляльки-мотанки за участі 
майстрів з народного 
мистецтва, де учасники 
опановують техніки створення 
виробів та оволодівають 
певними навичками. Такі 
заняття сприяють поглибленню 
знань про етнічну самобутність 
українців, приносять радість та 

чимало щасливих спогадів.  
Бажаючі радо відвідують творчі майстер-класи з акторської 

майстерності, що проходять у формі різноманітних вправ та ігрових 
прийомів. Тут вони отримують навички щодо вміння триматися на публіці, 
впевнено спілкуватися з аудиторією, ефективно працювати в команді, 
швидко приймати рішення та імпровізувати. Відвідувачі також пройшли 
тренінг з безпекової поведінки напередодні навчального року. Крім того, до 
послуг читачів виставки-рекомендації «Читай найкраще, читай українське», 
«Тисяча книг і одне літо», «Книги, якими захоплюється світ».  
 
 
6. Рівненська обласна бібліотека для молоді 
33027, вул. Київська, 18, м. Рівне,   
http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

 
Бібліотечна Поттеріана 

 
Залучити сучасних 

школярів до читання та 
домогтися, щоб відвідування 
бібліотеки було цікавим і 
пізнавальним, прагнуть 
бібліотекарі обласної 
бібліотеки для молоді. Вони 
запрошують своїх читачів 
стати учасниками квестів, які 
сьогодні вважають головним 
конкурентом комп’ютерних 
ігор. 

У дні проведення таких 
заходів бібліотека перетворюється на школу магії і чаклунства, адже квест 

mailto:kz.robm@gmail.com
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проходить по книгах Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Усе тут нагадує 
сторінки улюбленої книги. Приміщення перетворюється на декоровану 
інсталяцію, що розкриває енергетику та зміст творчості Джоан Роулінг.  

Передусім учасники глибше знайомляться з серією книг про Гаррі 
Поттера. Гравці розбиваються на команди, беруть у «валізи» інтелект, 
ерудицію і удачу, й вирушають уперед. Створені команди змагаються на 
імпровізованих локаціях, де їх зустрічають маги-провідники, які дають 
різноманітні завдання. Учасники послідовно їх виконують, виявляючи не 
тільки розум, а й кмітливість та винахідливість. Вони з ентузіазмом і запалом 
відповідають на запитання, а потім енергійно поспішають на наступну 
локацію. Прихильники авторки мають можливість відчути себе героями 
роману та дізнаються різноманітні таємниці і загадки. Крім того, на них 
очікує чимало сюрпризів та несподіванок.  

Ця гра є справжнім випробуванням на літературну ерудицію, уміння 
працювати в команді та інтуїцію. Учасникам квестів довелося згадати багато 
подробиць саги про Гаррі Поттера, щоб дістатися фіналу. А на закінчення 
учасники отримують дипломи та солодощі. Зазвичай такі заходи приносять 
їм заряд бадьорості, гарного настрою і справжню насолоду, дають змогу 
перевірити знання улюбленої книги. Учасники розходяться по домівках з 
частинкою чарівного світу в душі та вірою в те, що добро завжди перемагає. 
 
 
7. Рівненська обласна бібліотека для молоді 
33027, вул. Київська, 18, м. Рівне,  
http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 
 

Французька весна у молодіжній бібліотеці 
 

У межах культурного 
фестивалю «Французька весна 
в Україні» та завдяки співпраці 
з культурним центром «Альянс 
Франсез Рівне» відбулася 
зустріч із франко-швейцарсь-
ким режисером-документаліс-
том Емануелем Граффом з 
переглядом фільму «Українські 
записники». Стрічка склада-
ється з 4-х частин − 4 ситуації, 
4 перехресні погляди, де в 
центрі уваги постає Україна. 

Глядачі дізналися про моторошну історію трудового табору часів Другої 
світової війни Бан Сан-Жан, де поховано понад 20 000 в’язнів, в основному з 
України, про життя української діаспори у французькій Лотарінгії та правову 
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допомогу від швейцарської неурядової організації «Вівере» тим українцям, 
які потрапили під різного роду насильницькі дії в країнах Західної Європи. 
Фільм викликав багато емоцій в аудиторії. Тому після показу Емануель 
Графф отримав чимало запитань щодо його творчості на кінематографічній 
ниві, історії створення стрічки, популяризації української культури в Європі. 
Перекладачем заходу була його дружина Анна, а син Роман був поруч. Показ 
ретроспективної програми «Роман з кіно: екранізація французьких 
бестселерів» також зібрав чимало охочих. 

Усім відвідувачам прийшлась до вподоби вечірка в франкомовному 
стилі «Під небом Парижу». Потрібну атмосферу створила стилізація під 
мистецьке кафе: столики зі скатертинами-постерами краєвидів французької 
столиці, репродукції знаменитих картин та кольори французького триколору. 
Присутні помандрували у часі країною, визначними історичними та 
культурними місцями, відчули величність та красу Парижу. Колективні 
імпровізації студентів музичного училища, які виконали твори композиторів-
класиків та імпресіоністів занурили в атмосферу французьких кварталів. 
Присутні відчули чарівність країни через чудові ронделі рівненської 
письменниці Ірини Мельник, які вдало поєднують французьку поетичну 
традицію з українською.  

Храмом книги крокує мистецтво, саме так окреслили модне дефіле 
подіум-шоу «Від КОКО до CHANEL» присутні. Воно почалося з дискурсу в 
минуле, коли ведучі розповіли про дев’ять найпопулярніших трендів 
фірмового стилю Шанель. Свято французького настрою продовжилось 
демонстрацією вишуканої колекції капелюшків різних фасонів. Жіночність, 
чарівність – такий настрій панував на подіумі під час показу. Присутні в залі 
також продемонстрували яскраві приклади стилю Коко: маленькі чорні сукні 
у всіх її різновидах, намиста з перлин, або декількох низочок такого намиста. 
Зацікавив усіх майстер-клас «Зачіски в стилі 20-30 років», make up в стилі 
Chanel та аромо-дегустація парфумів. Гостей чекала захоплива екскурсія біля 
фотозони «Коко Шанель: ікона стилю», що знайомила з головними 
відкриттями в жіночій моді ХХ століття.  

 
 

8. Рівненська обласна бібліотека для молоді 
33027, вул. Київська, 18, м. Рівне,   
http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 
 

Бібліотечні кінозустрічі «Рівні рівних» 
 
Програма XV Мандрівного міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA з головною темою «Рівні рівності», 
презентована в бібліотеці, привернула увагу студентської та учнівської 
молоді. У його межах відбулися зустрічі-спілкування з представниками 
РОГО «Комітет виборців України» Миколою Глотовим, Святославом 
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Дубовим та Тетяною Кушнірук, які розповіли присутнім про історію та тему 
цьогорічного фестивалю − «Рівні рівних» та представили фільми 
«Вихідний», «Сіева», «Вєаюфром», «Гірчиця в садах». Кінопрограма була 
присвячена суспільним викликам, пов’язаним із поняттями рівності та 
проблемами дискримінації. Відкриті покази зібрали чимало бажаючих. Після 
переглядів відбулися жваві обговорення кінострічок, що вразили глядачів. 
Останні зазначили, що фільми спонукають їх замислитися над важливістю 
прав людини, допомагають переосмислити деякі погляди та упереджені 
стереотипи.  

 
 

9. Рівненська обласна бібліотека для молоді 
33027, вул. Київська, 18, м. Рівне,  
http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 
 

Свої права ти добре знай, їх вивчай і пам’ятай 
 
Плідною та насиченою є співпраця бібліотеки з фахівцями Головного 

територіального управління юстиції в Рівненській області та Центру 
безоплатної вторинної правової допомоги в царині правопросвітницької 
діяльності. Такі заходи дають можливість читачам отримати корисну 
інформацію, поставити запитання і отримати компетентні відповіді. 
Відбулись інформаційно насичені правові години «Право, свобода, обов’язок 
та відповідальність», «Молодь, право, закон», де батьки підлітків з 
інвалідністю обговорювали важливі проблеми захисту прав та забезпечення 
рівних можливостей на гідне життя, розширили свою обізнаність з 
отримання первинної медичної допомоги, порядку надання субсидій та 
отримали практичні поради.  

Цікавою і корисною була вікторина в ігровій формі «Наші права – 
щасливе дитинство», де учасники більше дізналися про права, закріплені в 
Конвенції про права дитини. Лейтмотивом заходу став слоган «Свої права ти 
добре знай, їх вивчай і пам’ятай».  

Читачі мали змогу отримати інформацію про норми поведінки в 
громадських місцях, школі, вдома, розглянули конкретні ситуації з 
порушення прав людини. Вони перевірили набуті знання та активно 
проявили себе, відповідаючи на запитання. Життєві приклади змусили 
присутніх замислитись над необхідністю знати, поважати та дотримуватись 
законів України. 

 
 

10. Рівненська обласна бібліотека для дітей  
33028, вул. Петлюри, 27, м. Рівне, 
http://rdobd.com.ua, е-mail: dtbiblioteka@gmail.com 
Автор: Войтович І. М., провідний бібліотекар відділу обслуговування  

mailto:kz.robm@gmail.com
mailto:dtbiblioteka@gmail.com


19 
 

Онлайн-проект «Ми – українці. Я і ти!» 
 

Рівненська обласна бібліотека для дітей приєдналася до міжнародного 
онлайн-проекту «Ми – українці. Я і ти!», ініційованого Львівською обласною 
бібліотекою для дітей та пунктами вивчення української мови Вармінсько-
Мазурського воєводства Польщі. Працівники відділу обслуговування дітей 
середнього та старшого шкільного віку провели скайп-зустріч «Закодована 
вічність в узорах», присвячену українській вишиванці. З цією метою для 
польських дітей була підготовлена слайдова презентація, що розкриває 
різновиди технік вишивання, значення кольорів та елементів орнаменту 
вишитих сорочок. 

У заході взяли участь учениці 7-го класу ЗОШ № 18 Рівного Людмила 
Овчар та Анна Пасічник, які читали вірші та виконували пісні про 
вишиванку. На завершення рівненські п’ятикласники поспілкувалися з 
учнями польського міста Cвйонтки, побачили виставку вишитих виробів у 
класі польської школи, де відбуваються уроки української мови, почули 
історію унікальних вишиванок з представленої експозиції.  

Друга скайп-зустріч була проведена для молоді з Міжшкільного 
відділення навчання української мови у місті Ольштин (Польща), керівником 
якого є Мирослава Четирба. Для неї [молоді. – ред.] працівники Рівненської 
ОБД підготували літературну інтерактивну гру «У просторі слів». Серед 
завдань були наступні: прочитати слово у зворотньому напрямку; скласти 
нове слово, з’єднавши перші букви; із поданого слова утворити нове слово, 
анаграми, скоромовки, прислів’я; описати враження від побаченого малюнка. 
Відповідаючи на запитання інтерактивних завдань, діти з Ольштина показали 
чудове володіння українською мовою, а також збагатили свій словниковий 
запас колоритними українськими словами. 

Таке онлайн-спілкування між рівненськими дітьми та дітьми української 
діаспори в Польщі сприяє культурному обміну між країнами та покращує 
імідж бібліотеки на міжнародному рівні. 

 
 

11. Рівненська обласна бібліотека для дітей  
33028, вул. Петлюри, 27, м. Рівне, 
http://rdobd.com.ua, е-mail: dtbiblioteka@gmail.com 
Автор: Молчанова С.М., завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу 

 
Бібліотрансформери – жива форма бібліографічної продукції 

 
Інформаційно-бібліографічний відділ Рівненської ОБД продовжує 

працювати над створенням бібліотрансформерів – інноваційної форми 
рекомендаційної бібліографії. Щорічно об’єктами бібліографування стають 
найбільш відомі сучасні українські та зарубіжні письменники. Максимально 
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повна фактографічна і бібліографічна інформація щодо автора міститься з 
таких модулях, як: 

•  мультимедійна презентація; 
•  книжкова закладка; 
•  бібліографічна пам’ятка або список літератури; 
•  інтерактивне завдання. 

Ця форма рекомендаційної бібліографії дає широкі можливості для 
використання, цілком або лише окремих модулів, в індивідуальній та масовій 
роботі. 

Цьогоріч до 105-річчя від дня народження Туве Янсон готується 
бібліотрансформер «Казки смішні та добрі» для дітей молодшого шкільного 
віку. У 2018 році підготовлено бібліотрансформери «Мрія усім домальовує 
крила» (до 60-річчя від дня народження Віри Правоторової) та «Мовою 
доброї душі» (до 80-річчя від дня народження німецького письменника 
Пауля Маара).  

 
 

12. Рівненська обласна бібліотека для дітей  
33028, вул. Петлюри, 27, м. Рівне, 
http://rdobd.com.ua, е-mail: dtbiblioteka@gmail.com 
Автор: Романова М. М., провідний бібліограф 

 
Буктрейлер краєзнавчої книги 

 
Бібліотека використовує інноваційні форми в краєзнавчій роботі, 

зокрема, популяризації книг місцевих авторів. Однією із ефективних форм є 
буктрейлер. Оскільки він є не лише посередником між книгозбірнею і 
читачем, а й між автором книги і читачем. 

У 2018 році був створений буктрейлер на книгу «Кольорові равлики» 
Олени Медведєвої, рівненської дитячої письменниці, журналістки, майстра 
народної творчості, засновниці арт-видавництва «Креативна книга». Даний 
електронний ресурс за способом візуального втілення тексту є анімаційним, у 
вигляді мультфільму, що значно підвищує читацьку активність та спонукає 
до читання казки. В основі як книги, так і буктрейлера – казкова історія про 
виникнення кольорів прапора міста Рівного.  

Мультимедійний продукт є на YouTube-каналі Рівненської обласної 
бібліотеки для дітей. Він уже неодноразово використовувався для 
проведення краєзнавчих заходів з дітьми молодшого шкільного віку: 
літературних читань, вікторин, презентацій тощо. 
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13. Рівненська обласна бібліотека для дітей  
33028, вул. Петлюри, 27, м. Рівне, 
http://rdobd.com.ua, е-mail: dtbiblioteka@gmail.com 
Автор: Озімковська Н. Ю., , завідувачка відділу обслуговування дітей 
середнього та старшого шкільного віку 

 
Міжнародний день ігор у бібліотеці 

 
Щороку в листопаді у багатьох країнах світу проводять Міжнародний 

день ігор. Упродовж останніх чотирьох років обласна бібліотека для дітей є 
учасницею цього цікавого дійства.  

Мета – використання ігор та навчально-ігрових програм для 
популяризації читання серед різних категорій читачів та запровадження 
нових видів бібліотечних послуг – інтерактивних, навчальних, настільних, 
інтелектуальних, розвиваючих, спортивних та інших комбінованих видів 
ігор.  

Впродовж дня у відділі обслуговування дітей середнього та старшого 
шкільного віку школярі активно та з користю проводять своє дозвілля. 
Учасникам до вподоби пізнавальні ігри, що дають великі можливості для 
розширення обсягу інформації, розвивають інтелектуальні й творчі здібності. 

Яскравим моментом став бібліотвістер «Шляхами казкових героїв», під 
час якого учні продемонстрували не лише свою ерудицію, а й витримку та 
фізичну підготовку. Проводяться ігрові розваги «Веселі перегони», 
«Приходь, не пошкодуєш!» та інтерактивні ігри «Мій край – частинка 
України», «Пізнавальний калейдоскоп», літературне бібліолото «Перехрестя 
казкових забав». Популярними серед старшої категорії дітей стали ігрові 
години «Де заховалась удача?» та турніри з шахів, шашок і доміно. Жваві 
ігри завжди вимагають від гравців рухливих дій, спрямованих на досягнення 
мети, одночасно розвивають інтелектуальні якості: спостережливість, 
пам`ять, логічне мислення та кмітливість.  

 
 
14. Рівненська обласна бібліотека для дітей  
33028, вул. Петлюри, 27, м. Рівне, 
http://rdobd.com.ua, е-mail: dtbiblioteka@gmail.com 
Автор: Русіна Т. Ф., завідувачка відділу масової роботи та естетичного 
виховання 

 
Маловідомі архітектурні пам’ятки Рівного 

 
Рівненська обласна бібліотека для дітей популяризує історичну та 

культурну спадщину Рівного. У 2018 році дитяча книгозбірня за підтримки 
Українського культурного фонду виграла грант «Маловідомі архітектурні 
пам’ятки Рівного». Мета проекту – збільшити суспільну поінформованість 

mailto:dtbiblioteka@gmail.com
mailto:dtbiblioteka@gmail.com


22 
 
щодо архітектурної спадщини міста через залучення дитячої аудиторії та 
використання цифрових технологій. Партнерами у реалізації проекту стали 
Рівненська державна дитяча художня школа ім. А. Мартиненка та рівненська 
арт-студія «Step-art». 

Результатом проекту стало створення мультфільму «Зупинись! Тут живе 
історія», в роботі над яким взяли участь діти віком 6-11 років. Три частини 
фільму розповідають про старовинні споруди центру міста: будівлю обласної 
бібліотеки для дітей, Будинок учених та Свято-Успенську церкву. У 
бібліотеці організовано виставку художніх робіт, на яких відображено 
архітектурні пам’ятки. Основою експозиції стали малюнки учнів дитячої 
художньої школи, які взяли участь у проекті. Підготовлено промоційні 
рекламні матеріали: банер про архітектурні об’єкти, настільні календарі, 
рекламні буклети та плакати. 

Родзинка проекту – в залученні дітей до творчої роботи з відображення 
архітектурних пам’яток міста. Наш досвід є унікальним для бібліотек 
України. Вперше за участю дітей створено мультиплікаційний фільм, який не 
тільки розповідає про споруди, а й містить головний меседж для дітей і 
дорослих – робити все можливе для збереження історичної пам’яті рідного 
краю. Перегляд електронних ресурсів нині доповнює масові заходи 
бібліотеки історичного, краєзнавчого характеру, екскурсії тощо. 

Презентації проекту, мультфільму та виставки стали інформаційним 
приводом для обговорення рівнянами актуальності збереження культурної 
спадщини міста. 
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Навчання медіаінформаційної грамотності в бібліотеці 
 

Протягом 2018-2019 рр. Рівненська обласна бібліотека для дітей 
перейшла від традиційного формування інформаційної культури 
користувачів-дітей (популяризація бібліотечно-бібліографічних знань; 
формування навичок орієнтації в сучасному інформаційному просторі) до 
комплексного формування основ медіаінформаційної грамотності відповідно 
до сучасних вимог.  

Підготовлено та проведено заняття з основ медіаінформаційної 
грамотності на теми: «Медіасловничок для малечі», «Рекламна інформація», 
«Медіагігієна», «Медіапростір. Історія розвитку», «Безпечний Інтернет» та 
ін., а також День медіаінформаційної грамотності. 

mailto:dtbiblioteka@gmail.com


23 
 

Розуміння значення медіаграмотності в сучасному, перенасиченому 
інформацією суспільстві, актуальність медіаосвіти як дітей, так і дорослих 
спонукали бібліотекарів Рівненської ОБД до подальших дій. 

Працівники інформаційно-бібліографічного відділу стали учасниками 
двох тренінгів для тренерів з медіаграмотності: в межах проекту «Поширення 
інструментів медіаграмотності серед мешканців Рівненської та Волинської 
областей» за підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в 
Україні (м. Рівне), а також від Академії української преси та DW Akademie 
(м. Тернопіль). 

Тренінг «Медіаграмотність – ключова компетентність сучасного 
бібліотекаря» для колег з Рівненської ОБД став першим з низки медіаосвітніх 
заходів для дорослих, що проведені як в бібліотеці, так і за її межами. 

Завдяки співпраці з кабінетом виховної роботи та позашкільної освіти 
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, до 
циклу тренінгів з медіаграмотності були залучені методисти районних, 
міських методичних кабінетів, ОТГ, які координують роботу шкільних 
бібліотек та бібліотекарі освітніх закладів області. Було проведено вступний 
вебінар «Медіаосвіта в світі та Україні», а також тренінги на теми: «Основні 
принципи та поняття медіаграмотності», «Довіряй, але перевіряй: критичний 
аналіз інформації», «Практична медіаграмотність». 

1 березня 2019 року Рівненська ОБД долучилася до Всеукраїнського 
заняття з медіаграмотності «Не вір – перевір», котре було присвячене 
передвиборчим маніпуляціям (організатор заходу – міжнародна організація 
IREX). 

Загалом у першому півріччі 2019 року для бібліотекарів різних 
відомств, методистів та педагогів закладів загальної середньої освіти Рівного 
й області проведено більше десяти тренінгів з медіаграмотності, учасниками 
яких стали понад 200 осіб. 
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Програма «ПОЛіС: Поліція і Спільнота» 
 

Під час реалізації програми «ПОЛіС: Поліція і Спільнота» (за підтримки 
Міжнародної організації IREX) у відділі обслуговування дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку бібліотекарі спільно з правоохоронцями 
підвищували ефективність превентивних заходів та надавали дітям більш 
якісні знання і навички безпечного руху на дорозі. 
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У межах програми був проведений ігровий круїз «В країні знаків 
безпеки» за участю працівника патрульної поліції м. Рівне Іванни 
Бояківської. Під час превентивного вікенду «Патрульні та їх помічники» 
поспілкуватись з дітьми прийшли молодший лейтенант поліції Віктор Зозуля 
та капрал поліції Тетяна Ятчук. Присутні дізнались, що помічником 
патрульних може стати кожен громадянин, і навіть дитина. Відчути себе 
помічником патрульних школярі змогли під час гри «Якби я був 
поліцейським».  

Незвичним для дітей став захід, проведений у формі бібліотечного 
детективу «Справу ведуть патрульні». Школярі стали учасниками 
поліцейського розслідування, під час якого разом з патрульною поліцією 
здійснювали пошуки зниклих подарунків. Кожен мав змогу відчути себе і в 
ролі патрульного поліцейського, і в ролі свідків пригоди.  

Справжнім театралізованим дійством з онлайн-вікториною став ігровий 
турнір «Галерея дорожніх знаків». 
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Інноваційний проект з профорієнтації учнів 

 
Протягом 2018-2019 року Рівненська обласна бібліотека для дітей 

спільно з Рівненським обласним центром зайнятості реалізувала 
інноваційний проект з профорієнтації учнівської молоді «ПрофіКемп», який 
був частиною міжрегіонального проекту, започаткованого Херсонською ОБД 
ім. Дніпрової Чайки та Херсонським ОЦЗ. Мета проекту – сприяння 
національно-патріотичному вихованню підлітків, вивчення туристично-
привабливих об’єктів краю, знайомство підлітків з професіями туристичної 
галузі. У проекті брали також участь Львівська та Закарпатська області. 

Працівниками бібліотеки та ОЦЗ було розроблено пакет документів: 
спільний наказ Рівненського обласного центру зайнятості, управління 
культури і туризму, освіти і науки, управління у справах молоді і спорту 
ОДА; умови проведення; етапи реалізації: склад обласного організаційного 
комітету; критерії оцінювання роботи учасників. 

У нашій області проект проходив під назвою «Знай і люби свій край». 
Протягом визначеного періоду в усіх районах області було створено 19 
команд по 10 учнів 8-9-х класів у кожній. Згідно визначених етапів проекту 
команди провели дослідницькі походи з метою вивчення історичних, 
культурних, природних пам’яток рідного краю, вивчали необхідну 
літературу, відвідували архітектурні споруди, прокладали нові туристичні 
маршрути, знайомились з традиційними народними ремеслами Рівненського 
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Полісся та десятками сучасних професій. Діти готували рекламні матеріали 
та сувенірну продукцію, популяризували свої маршрути через Інтернет.  

За підсумками проведеної роботи восени 2018 р. відбулись зональні 
змагання команд у Вараші, Здолбунові, Костополі та Дубно, на яких вони 
представляли свої здобутки в наступних номінаціях: кращий туристичний 
маршрут (сценічний виступ команди), кращий екскурсовод, краща PR-
кампанія. У лютому 2019 р. 4 команди, переможці зональних турів з 
Рокитнівського району, Березного, Рівного, Демидівки та команда – призер 
глядацьких симпатій – з Гощанського району змагались за першість в 
обласному турі проекту в Рівненському міському будинку культури. 
Перемогла команда «Вільний вітер» з с. Синів на Гощанщині, яка 
представила велосипедний туристичний маршрут «Неповторні куточки 
Погорини». Синівські учні, а також юні екскурсоводи Анна Цимбалюк з 
Демидівки та Юрій Ігнацевич з Млинова, захищали у червні 2019 р. честь 
нашої області на міжрегіональних змаганнях у фіналі проекту в м. Скадовськ 
Херсонської області.  

Рівненська ОБД здійснювала інформаційну підтримку проекту: вела 
методичну переписку з дитячими бібліотеками області, котрі брали участь у 
проекті; організовувала навчання працівників бібліотек, центрів зайнятості та 
освітян під час скайп-конференції та обласного семінару; висвітлювала хід 
реалізації «ПрофіКемпу» у спільному блозі проекту 
https://proficamp.blogspot.com, на власному сайті, сторінці у Facebook, 
друкованих та електронних ЗМІ; збирала та аналізувала всі інформаційні та 
PR-матеріали учнівських команд. У стінах книгозбірні було організовано 
виставку рекламних продуктів усіх команд проекту (буклетів, брошур, 
листівок, закладок, магнітів, календариків тощо), пройшли майстер-класи з 
виготовлення саморобної сувенірної продукції. 

У ході реалізації масштабного проекту налагодилась тісна співпраця між 
дитячими бібліотеками, районними та міськими центрами зайнятості, 
школами, музеями та станціями юних туристів. Проект об’єднав зусилля 
дорослих і дітей у справі вивчення та популяризації туристичних принад 
рідного краю, розуміння перспектив професій туристичної галузі.  
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Профістудії «Дегустація професій» 
 

З метою розширення знань молодших школярів про різноманітний світ 
професій, надання можливостей дитині визначити свої здібності, реалізувати 
інтереси та в подальшому вдало обрати свій вид діяльності, у відділі 
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обслуговування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
започатковано профістудії «Дегустація професій». Діти знайомляться, 
зустрічаються та спілкуються з різними професіями та їх представниками, 
відвідують установи нашого міста, формують свій інтерес до певної професії. 

Цікаво пройшла зустріч-інтерв’ю з продюсером новин телеканалу 
«UA:Рівне» Сергієм Татаренком та кореспондентом, ведучою новин 
телеканалу Тетяною Климчук, які розповіли про свою діяльності. У рамках 
профістудій була організована захоплююча арт-подорож «Світ крізь призму 
об’єктива» до фотостудії «У фарватері істин» та знайомство з відомим 
рівненським фотохудожником Олександром Харватом, який ділився 
тонкощами та секретами професії фотографа.  

З професією кухаря учасники профістудій знайомились, відвідавши 
італійську кухню-піцерію «Сицилія». Присутні отримали майстер-клас від 
професійного піцейоло, дізнались, як і де народжується піца, стали 
дегустаторами різних видів цього смачного шедевру.  

З азами перукарського мистецтва, манікюру та візажу діти знайомились 
під час екскурсії до салону-перукарні «Красуня», де справжні майстри-
професіонали на практиці показали, як робити зачіски, стрижки, нарощувати 
вії та нігті, дозволили зазирнути до масажного кабінету та солярію.  

Пізнавальною стала подорож «Кінолог навчить собаку, як прогнати 
розбишаку», яку провели справжні професіонали кінологічного центру 
ГУНП України в Рівненській області. Вони розповіли дітям про свою 
професію та продемонстрували комплект спеціального спорядження і 
предметів догляду за собакою. 

Профістудії стали для дітей також місцем зустрічі та знайомства з 
професіями орнітолога, військовослужбовця, актора, художника, 
програміста. 
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Творчі студії «Кольорові намистинки» 
 
Творчі студії «Кольорові намистинки», що активно діють у відділі 

обслуговування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку відкривають 
малюкам чудовий світ прикладного мистецтва. Діти відвідують години 
творчості, веселих ідей, майстер-класи з різних сучасних технік (оригамі, 
квілінгу, об’ємної аплікації, колажу, торцювання, витинанки). Під час таких 
занять вони власноруч роблять цікаві та корисні речі з паперу, ниток, 
пластиліну, природних матеріалів тощо.  
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Цікаво відбулася арт-майстерня «Осінні листочки сплелись у віночки», 
під час якої діти створювали з опалого листя чудові осінні композиції, на 
яких були дерева, квіти, сонечко і їжачок. 

 Весна спонукає до народження найбільш яскравих і веселих ідей. Учні 
довели це під час аукціону творчих ідей «Весняний розмай», виготовляючи 
різноманітні весняні квіти з паперу. Жваво пройшла година фантазії «Ці 
мультфільми добрі та веселі». Знайомство з технікою колажу дозволило 
кожному з присутніх відчути себе художником-мультиплікатором. 
Напередодні Великодня під час арт-години «Сяду скраєчку і розмалюю 
яєчко» школярі, взявши до рук писачки, освоювали техніку писанкарства.  

До творчої діяльності залучалися вихованці навчально-реабілітаційного 
центру «Особлива дитина». Завдяки цим заняттям діти пізнають світ, у них 
розвивається логічне і просторове мислення, дрібна моторика, координація 
рухів. Під час майстер-класів малеча випробувала свої сили у виготовленні 
картин із круп, веселих гусеничок із ниток. Захоплення викликало створення 
робіт зі стружки кольорових олівців.  

Заняття у творчих студіях «Кольорові намистинки» – один із способів 
виховання у дітей почуття прекрасного та організації змістовного дозвілля в 
умовах бібліотеки. 

 
 

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН 
 
20. Публічно-шкільна бібліотека-філія с. В. Поле 
34631, вул. Молодіжна, 11, с. Велике Поле, Березнівський район, 
e-mail: leskivinna@ukr.net 
Автор: Лесків І. М., завідувачка ПШБ 

 
Бібліотечний хендмейд: захоплюйся і твори! 

 

Творча майстерня «Креативчик» у 
публічно-шкільній бібліотеці-філії с. Велике 
Поле діє уже понад 3 роки.  

Діти і дорослі, які є учасниками 
майстерні, розкривають свої різнобічні 
таланти, а також з радістю беруть участь у 
різних заходах і майстер-класах. Тепер у 
бібліотеці систематично збираються ті, хто 
має творчі захоплення, щоб поспілкуватися, 
презентувати свої роботи та освоїти нові 
види рукоділля. У творчій майстерні 
шанувальники творчості хендмейд 

займаються виготовленням легких і тендітних квілінгових шедеврів, які 
дивують своєю простотою і оригінальністю, виплітають віночки, прикраси 
для волосся, займаються вишивкою бісером, нитками та стрічками. Навіть 
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роблять букети-сюрпризи із солодощами всередині і всіх бажаючих цьому 
навчає бібліотекар. Творчі заняття залучають дітей до художньої творчості, 
розвивають у них пізнавальну активність, допитливість, творчі здібності та 
художній смак. Адже дуже багато різного спробували за ці роки учасники 
творчої майстерні «Креативчик» і на цьому вони не зупиняються.  

Вироби учасників майстерні постійно презентуються на заходах у 
навчальному закладі села, а також на «Тижні мистецтва», який щороку 
проходить у районному будинку дитячої та юнацької творчості, районному 
конкурсі «Талановиті рученята», організованому Березнівською районною 
дитячою бібліотекою. 

Також у творчій майстерні займаються діти з особливими потребами, 
вироби яких щороку подаються на щорічний районний конкурс «Змалюю 
світ своїми кольорами». Творчі роботи також продаються на благодійних 
ярмарках, а кошти передаються на потреби дітей-сиріт.  

Напередодні новорічних та різдвяних свят, Великодня, дня Захисника 
України виготовляються подарунки для учасників АТО. 

Діяльність творчої майстерні при бібліотеці показала, що бібліотекар, 
окрім залучення користувачів до читання, сприяє розвитку їх творчих 
здібностей. 

 
 
21. Соснівська міська бібліотека-філія для дорослих 
34652, вул. Шевченка, 5, смт Соснове, Березнівський район,   
e-mail: sosnivka_bibl@ukr.net 
http://www.berezne.libr.rv.ua/others/sosnove/index.html 
Автор: Ковальчук І. В., бібліотекарка  
 

Проект «Оптиміст срібного віку» 
(переможець конкурсу міні-грантів від ГО «РОВ УБА») 

 
Цього літа Соснівська бібліотека стала простором для неформального 

спілкування, навчання, культурного та інтелектуального дозвілля жителів 
селища, зокрема людей похилого віку. 

 Об’єднавши зусилля дорослих, молоді та дітей, заручившись 
підтримкою селищної ради й депутатського корпусу, Соснівського центру 
дитячої та юнацької творчості, центральної районної бібліотеки, відділу 
обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в 
Рівненській області, Територіального центру соціального обслуговування, 
Соснівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступеня», Соснівська бібліотека реалізувала проект «Оптиміст 
срібного віку». 

Мета – підтримка соціальної активності людей похилого віку, сприяння 
їхньої соціалізації та адаптації до реалій сучасного життя, розвитку нових 
інтересів, впровадження нових бібліотечних послуг.  

mailto:sosnivka_bibl@ukr.net
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 Реалізація даного проекту розпочалася зі створення робочої групи, 
розподілу обов’язків та затвердження плану заходів та подій за напрямами: 
комп’ютерна грамотність, зустрічі з фахівцями, інтелектуальні ігри, 
творчість, культурне дозвілля.  

Розроблені та проведені уроки 
для 12 пенсіонерів «Абетка ком-
п’ютерної грамотності». Волонте-
рами у проведенні практичних 
занять стали учні 9-11 класу 
місцевої школи, студенти і майстри 
професійного ліцею. Учасники 
навчилися працювати з текстом, 
зберігати інформацію, користува-
тись Інтернетом та знаходити 
корисні матеріали, листуватися 
через електронні скриньки, 

опанували соціальні мережі.  
Забезпеченню різних сфер життєдіяльності громади села сприяли 

тематичні зустрічі з фахівцями Березнівського відділу обслуговування 
громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській 
області, соціальним працівником Територіального центру соціального 
обслуговування. Під час таких зустрічей обговорювалися найбільш 
проблемні питання, що турбують містян. 

Міська бібліотека стала майданчиком для зустрічей, спілкування, 
знайомств, обміну та пізнання нового, запропонувавши дорослим та дітям 
спільні ігри, майстер-класи, культурні імпрези. 

 Так, у бібліотеці пройшла зустріч «Вишивана моя Україно» з місцевими 
майстринями. Солодкий стіл, музичні вітання від молодих виконавців, 
захоплюючі розповіді про мистецтво вишивки та майстер-класи не залишили 
байдужими гостей заходу.  

Збереженню активної 
інтелектуальної діяльності, 
покращенню взаємин між 
старшими та юними мешкан-
цями, сприяли шахові та 
шашкові турніри «Інтелекту-
альна Соснівщина» між пред-
ставниками різних поколінь, 
що проходили у бібліотеці. 

Така інтелектуально-
спортивна ініціатива 
бібліотеки була підтримана 

місцевими депутатами, які подарували у бібліотеку 9 комплектів шахів та 
шашок. Переможці турніру були нагороджені грамотами та подарунками. 
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Соснівчани завжди готові опановувати нове, тому великої популярності 
здобули родинні майстер-класи з оформлення фотоальбомів в стилі 
хендмейд. Були створені фотоальбоми «Діалог поколінь», що містили 
світлини представників однієї родини, наприклад: бабуся в молодості – юна 
донька – юна онука. 

У межах святкування Дня Незалежності України учасникам проекту 
була запропонована розважальна програма «Українські посиденьки», де 
односельці дивували своїми кулінарними та артистичними здібностями 
відвідувачів свята.  

Також було віднайдено відомості, виготовлено 20 фотографій та 
організовано фотовиставку «Гордість Соснівщини» про відомих вихідців з 
Соснового, які прославили селище та живуть у різних країнах світу. 
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ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН 
22. Великотелковицька публічно-шкільна бібліотека 
34309, вул. Шевченка, 81, с. Великі Телковичі, Володимирецький район 

 
Бібліотерапія – лікування людини словом, книгою 

 
Гарна книга піднімає настрій, налаштовує на позитивні думки, додає 

енергії. 
Щоб наблизити книгу 

до жителів села, які 
перебувають на лікуванні 
на денному стаціонарі 

Великотелковицької 
сільської амбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини було 
вирішено забезпечувати 
цю категорію населення 
бібліотечними книгами, 
періодичними виданнями. 

Після погодження з 
головним лікарем закладу, 

раз на тиждень, завідувачка публічно-шкільної бібліотеки приходить до 
пацієнтів денного стаціонару амбулаторії. 

Нові періодичні видання, книги, брошури знаходять свого читача. 
Читання спеціально підібраних книг дозволяє вивести людину з пригніченого 
стану. Це одна з форм допомоги користувачам бібліотеки, що дозволяє 
останнім побачити у житті щось нове й красиве. 

Будь-якому пацієнту – і дорослому, і дитині, потрібні книги, сповнені 
глибокої віри в життя, що пробуджують оптимізм, відволікають від сумних 
думок, важких переживань. Правильно підібрана книга, яка викликає 
позитивні емоції, не менш важлива, ніж правильно підібрані ліки. 

Після спілкування з бібліотекарем у денному стаціонарі пацієнти стають 
читачами бібліотеки. Налагодився зв'язок по телефону: можна замовити 
книжки, які хотіли б почитати, інформацію, котру хотіли б отримати прямо 
вдома. Щоразу з нетерпінням чекають на прихід бібліотекаря. 

На допомогу бібліотечному працівникові прийшли учні школи, які у 
вільний час заносять книги, періодичні видання. Люди з радістю сприйняли 
ініціативу бібліотеки. Висловлюють вдячність у своїх відгуках. 

Читачі бібліотеки, які через проблеми зі здоров’ям та похилим віком 
перестали відвідувати бібліотеку, знову читають. Уже п’ятеро пенсіонерів 
стали активними читачами.  

Коли людина з книгою – вона не одна. Книги для неї радість, розрада, 
ліки для душі. 
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23. Лозківська публічно-шкільна бібліотека 
34302, пров. Шкільний 1, с. Лозки, Володимирецький район 

 
Бібліотечний уїкенд 

 
Спланувати вихідний день інколи буває досить складно, а ще складніше 

спланувати неділю наприкінці зими, коли вдома вже не всидіти, а довго 
гуляти ще прохолодно. Що робити? 

Саме час завітати на творчий майданчик, що відкрився в нашій 
бібліотеці.  

Сьогодні бібліотека надає чимало можливостей для розвитку творчості, 
фантазування. І це не лише добре сформований фонд літератури та 
періодичних видань, комп’ютер, мережа Інтернет. Перш за все, це 
можливість спілкуватися, навчатись один в одного, демонструвати власні 
досягнення на виставках бібліотеки, брати участь у конкурсах і відкривати 
власні, нові можливості.  

Відпочинок у бібліотеці дозволяє читачам дізнатися про історію 
виникнення мистецтва оригамі, квілінг, познайомитися з техніками роботи, 
прийняти участь у майстер-класах, навчитися складати різноманітні паперові 
фігурки, цікаво провести вільний час. Виставки творчих робіт користувачів 
бібліотеки з бісеру, із солоного тіста та виставки рушників дають змогу 
відвідувачам бібліотеки ознайомитися з роботами, поспілкуватися з 
майстрами, придбати роботи майстрів, освоїти техніку роботи. 

Години фітодизайну «Квіти: букет, композиція», «Квіти на вашому 
подвір’ї» дозволяють дізнатися що таке «фітодизайн», спонукають любити 
природу. Яскраві, оригінальні і дуже життєрадісні квіткові композиції, 
зроблені своїми руками, дарують усім присутнім море веселих усмішок і 
гарний настрій. 

 

 
 

Незабутні враження залишились у читачів-дітей від екскурсії на 
страусиній фермі місцевого лісництва під час проведення бібліотекарем 
краєзнавчої мандрівки рідним краєм, бібліофізкультхвилинки на свіжому 
повітрі, заходів на зеленій галявині, змагання із шахів і шашок, сімейних 
перегонів «Тато, мама і я – читаюча сім’я».  
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Прагнучи відволікти своїх односельчанок від повсякденних турбот і 
одноманітних буднів, допомогти жінкам відпочити, бібліотекарем було 
запропоновано створити клуб. Читачі відгукнулися на цю пропозицію і 
«Калинонька» запрацювала. Хто ж вони, учасниці клубу? Насамперед, це 
сучасні жінки різних професій і віку, гарні дружини, люблячі матері, милі 
берегині затишку і тепла, миру і спокою. Проводяться вечори відпочинку, 
святкові вогники, організовуються вікторини, виставки, різноманітні 
конкурси. Цікаво проведено засідання «Українська пісня – душа народу», 
«Вінець творіння – є сім’я». Учасниці клубу у невимушеній атмосфері, за 
чашкою чаю, діляться своїми кулінарними рецептами, жіночими 
проблемами, слухають музику. 

Розгорнута у книгозбірні народознавча виставка робіт народних 
умільців «Народне мистецтво – душа народу» не залишає байдужим жодного 
відвідувача.  

Привертають увагу створені тематичні папки «Любисток» (публікації 
про сімейні стосунки), «Наша садиба» (практичні поради садівникам, 
городникам), «У світі кулінарії» (рецепти страв), «Ваше здоров’я» (рецепти 
народної медицини). 

Бібліотекар уміло передає відвідувачам небайдуже ставлення до історії 
свого краю, його традицій, звичаїв, обрядів, потяг до прекрасного. Зберегти 
безцінну спадщину і передати нащадкам – у цьому вбачають своє завдання 
члени клубу «Калинонька». Проведено вечорниці, присвячені народним 
святам: Різдву, Великодню, Трійці («В нічку різдвяну колядка дзвенить у 
вікно», «На Великдень сонце красується», «Гілки зелені у храмах ваших», 
бібліотечні посиденьки із залученням вчителів трудового навчання: «В’язати 
– це економити сімейний бюджет», «Голки. Нитки. Намистинки».  

Привертає увагу до бібліотеки оформлений інтер’єру у національному 
стилі – рушники, килими, серветки, вишиванки, облаштовані дитячі куточки, 
цікаві звернення «Надворі спека! Заходь до бібліотеки!», «Сучасна бібліотека 
тут!». 

Жителі намагаються завітати сюди зі своїми сусідами, кумами, рідними 
людьми, однолітками, товаришами. Книгозбірня в свою чергу отримує 
нового користувача. 

Мета проекту – створення сприятливих умов для виявлення творчих 
уподобань і здібностей користувачів бібліотеки, розкриття їх творчого 
потенціалу, залучення до участі у культурно-просвітницькій діяльності, 
поширення літератури з культури і мистецтва, організація дозвілля. 

Розмаїтий світ книг, чудова музика, приємний затишок – все це 
допомагає учасникам духовно збагатитися, поповнити знання з тих чи інших 
питань і викликає бажання знову зійтися до бібліотеки. 
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ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОН 
24. Зарічненська центральна районна бібліотека 
34000, вул. Грушевського, 4, смт Зарічне,  
e-mail: zaribiblioteka@gmail.com 
Автор: Бондаренко Т. А., завідувачка відділу обслуговування 
 

Літня тераса в бібліотеці 
 

З метою привернення уваги жителів 
селища до книг, бібліотеки, розвитку культури 
читання протягом літа щоп’ятниці і щосереди 
Зарічненська ЦРБ організовує роботу Літньої 
тераси. На дитячому майданчику селища, в 
зоні відпочинку над річкою Стир, мешканці 
районного центру з цікавістю знайомляться з 
книжковими новинками, свіжою пресою, а 
також просто насолоджуються читанням. У 
межах роботи Літньої тераси проводяться 
різноманітні пізнавально-розважальні заходи. 
Нинішнім спекотним літом відвідувачам Літньої тераси актуальною стала 
розгортка-пам’ятка «Сонячний удар: симптоми і перша допомога». 

Літня тераса – це місце спілкування, де діти й дорослі можуть читати, 
гратися, малювати, ліпити, відпочивати і просто 
спілкуватися. Заходи, проведені на Літній 
терасі, проходять з користю та задоволенням, як 
для дорослих, так і для дітей. Для більш 
успішної роботи Літньої тераси в кошторисі 
ЦРБ передбачені кошти на придбання дитячих 
ігор, розмальовок, пазлів тощо.  

Літня тераса популяризує бібліотеку й 
залучає нових користувачів. Проведена робота 
висвітлюється в соцмережах і додає друзів і 
користувачів бібліотеці.  
 
25. Зарічненська центральна районна бібліотека 
34000, вул.  Грушевського,  4, смт Зарічне,  
e-mail: zaribiblioteka@gmail.com 
Автор: Бондаренко Т.А., завідувачка відділу обслуговування 

 
Фотозона у бібліотеці 

 
У практику роботи Зарічненської ЦРБ успішно увійшла робота зі 

створення фотозон до державних, релігійних і народних свят. Креативні 
фотозони привертають особливий інтерес у жителів селища.  

mailto:zaribiblioteka@gmail.com
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До Дня Незалежності України ЦРБ 
були організовані не тільки книжкові 
виставки і масові заходи, але й цікаво 
оформлена біля районного Будинку 
культури фотозона «Усім серцем любіть 
Україну». Громада селища отримала 
велике задоволення від яскравої фотозони 
і на її фоні з задоволенням робили селфі.  

Особливою популярністю у 
відвідувачів районного свята проводів 

зими користувалася фотозона 
бібліотеки «Зиму проводжаємо, 
весну зустрічаємо».  

На фоні фотозони під час 
проведення народного свята було 
зроблено більше сотні селфі. У 
фойє бібліотеки постійно діє 
фотозона «Державні символи 
України». Завдяки цим заходам у 
громади і користувачів бібліо-
теки формується ставлення до 
цієї соціальної структури, як до 
сучасного закладу.  

 
 

26. Зарічненська центральна районна бібліотека 
34000, вул. Грушевського, 4, смт Зарічне,  
e-mail: zaribiblioteka@gmail.com 
 

Проект «Комп’ютерні курси для старших людей» 
 

Завдяки програмі «Бібліоміст» в ЦРБ працюють ознайомчі комп’ютерні 
курси для літніх людей. Основна мета цього проекту – показати, що люди 
похилого віку можуть йти в ногу з часом. Пенсіонери, які відвідують 
інтернет-центр ЦРБ, відкривають для себе світ нових можливостей, а саме: 
мають змогу самостійно опановувати комп’ютерні ази. 

Отже, життя сучасних пенсіонерів набуває нового змісту, відкриваються 
нові можливості. Є бажання засвоїти комп’ютерні науки, які дозволять 
спілкуватися з родичами та друзями, дізнатися про корисну інформацію та 
новини, переглянути фільми, сплатити комунальні послуги. З цим пенсіонери 
приходять на заняття до бібліотеки. Організували їх працівники 
Зарічненської ЦРБ і своїми силами навчають усіх бажаючих основам 
користування комп’ютером та Інтернетом безкоштовно. Проект 
«Комп’ютерні курси для старших людей» розраховано на довгостроковий 

mailto:zaribiblioteka@gmail.com
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термін. Після закінчення, а також впродовж роботи цього проекту всі 
користувачі бібліотеки мають можливість приходити до нас у зручний для 
кожного час і безкоштовно користуватися комп’ютерами з виходом в 
Інтернет.  

Сьогодні, в інформаційну еру, в період переходу до суспільства знань, 
відбувається певна трансформація діяльності публічних бібліотек. Окрім 
традиційних, важливими складниками бібліотечних ресурсів стають 
електронні та мобільні ресурси. 

Зарічненська районна бібліотека приєдналася до цього процесу, 
відкривши своїм відвідувачам нові можливості. Тепер усі, в кого є мобільний 
телефон, нетбук або ноутбук з налаштуванням Wi-Fi, завітавши до 
бібліотеки, можуть не тільки взяти книгу та погортати журнали, а й 
безкоштовно підключитися до Інтернету в зоні дії Wi-Fi (без кабелів і 
модемів). 

Працювати в зоні Wi-Fi у бібліотеці можна безоплатно в межах 
читальної зали. Доступ до бездротової мережі Wi-Fi надається 
зареєстрованим користувачам районної бібліотеки для роботи на власних 
переносних і кишенькових комп'ютерах (нетбуках, ноутбуках, планшетах) з 
підтримкою Wi-Fi, мобільних телефонах (смартфонах), інших гаджетах. 
Доступ до мережі Інтернет здійснюється за кодом, що надається користувачу 
бібліотекарем.  

 
 

27. Зарічненська центральна районна бібліотека 
34000, вул. Грушевського, 4, смт Зарічне,  
e-mail: zaribiblioteka@gmail.com 
Автор: Ліпко М. І., бібліотекарка читальної зали  

 
Проект «Літературний пеленг» 

 
Популяризуючи літературу про рідний край та про відомих земляків, які 

живуть за межами країни, бібліотека тісно співпрацює з літературним 
об’єднанням «Ріднокрай» та місцевими краєзнавцями, організовуючи творчі 
зустрічі та презентації.  

Надзвичайно цікавою як 
для користувачів районної 
бібліотеки, так і для членів 
літературного об’єднання 
«Ріднокрай», громадськості 
району була презентація нової 
книги письменниці з Польщі 
Ганни Кондратюк «Па 
Прип’яці па Нобель». На заході 
присутні спілкувалися з 
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письменницею, гостями з Білорусії та Польщі. «До витоків своїх вертаюсь» – 
під такою назвою відбулася творча зустріч шанувальників поетичного слова з 
поетесою Зінаїдою Савіло, уродженкою села Прикладники, яка майже 40 
років живе в м. Пінськ (Білорусь). 

Поетеса презентувала присутнім збірку поезій «Я боль свою отдам 
ветрам», у якій зібрані поезії українською та російською мовами. 

Проведення таких заходів сприяє підвищенню іміджу бібліотеки, 
розширенню міжнародних культурних відносин, підвищенню зацікавленості 
до Зарічненщини, як культурно-туристичного краю і, звичайно, поповненню 
бібліотечних фондів подарованими книгами з автографами.  

 
 

28. Зарічненська районна бібліотека для дітей 
34000, вул. Грушевського, 4, смт Зарічне,  
e-mail: zarichne_drb@ukr.net 
Автор: Старжинська С. Г., бібліотекарка шкільного відділу РДБ в 
Зарічненському НВК 

 
Виставки-інсталяції у бібліотеці 

 
Враховуючи вимоги сьогодення, бібліотека шкільного відділу РДБ в 

Зарічненському НВК використовує в своїй роботі нові і цікаві форми роботи. 
Адже завдяки інноваційним формам, нетрадиційним масовим заходам можна 
зацікавити сучасного читача і залучити до читання. 

Зокрема, стали використовувати таку форму роботи як виставка- 
інсталяція, спрямовану на те, щоб зацікавити і привернути увагу читача до 
книги. Одна з таких інсталяцій «Літо з цікавою книгою» була оформлена 
напередодні літніх канікул. 

З учнями 8-А класу було проведено бібліофреш «Цікава книга на 
щодень», під час якого діти ознайомилися з книжковими новинками 
бібліотеки, переглянувши буктрейлери на деякі з них. 

Новий підхід використовуємо до змісту та організації бібліотечних 
уроків. Так, для прикладу, з учнями 3-А класу було проведено заняття 
«Книги, які знають усе», під час якого учні ознайомились з довідковою 
літературою (словниками, енциклопедіями, довідниками) в паперовому 
форматі, а також мали змогу побачити на екрані онлайн-словники, якими так 
само можна активно користуватися, готуючи домашні завдання. 

В блозі бібліотеки «Бібліотека. Зарічненський НВК» 
(https://svitlanastarzhinska.blogspot.com) нещодавно створено рубрику 
«Мозаїка книжкових новинок», в якій розміщується цікава інформація про 
книжкові новинки бібліотеки Зарічненського НВК. Дописи з блогу 
систематично поширюються в мережі Фейсбук. 
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29. Публічно-шкільна бібліотека с. Вичівка 
34050, вул. Центральна, 1А, с. Вичівка, Зарічненський район, 
Автор: Шикіло С. В., бібліотекарка 

 
Проект «Золота осінь життя» 

 
Одним із напрямів роботи Вичівської ПШБ є робота з людьми похилого 

віку, зокрема з жителями будинку престарілих, що розташований на 
території села. Партнерами в реалізації проекту «Золота осінь життя» є 
Вичівська ЗОШ I-III ступеня, сільська рада, клуб, працівники 
територіального центру, медпрацівники амбулаторії, Зарічненська ЦРБ, 
відділ культури та туризму Зарічненської РДА. 

Пріоритетом для бібліотеки доцільно вважати надання довідково-
консультаційної допомоги з проблем пенсійного забезпечення і соціального 
захисту людей похилого віку, інвалідів, ветеранів, малозабезпечених. 
Основна мета цього проекту – забезпечення потреб в інформації, книзі, 
культурному дозвіллі мешканців будинку престарілих та мешканців села 
поважного віку. 

З цією метою Вичівською ПШБ разом з медпрацівниками проводяться 
екскурсії «У світі лікарських рослин», спільно зі школою – вечір вшанування 
«Хай доброта і милосердя єднають наші серця», година доброти «Схилюсь в 
пошані перед сивими літами», година спілкування «Посієш людяність у душу 
і виростає доброта», бібліотечні посиденьки «Летять роки, як білі журавлі», 
година доброти «Людським теплом і добротою хай зігріваються серця» та 
інші заходи. Не забувають бібліотечні працівники завітати до будинку 
престарілих 1 жовтня, щоб привітати стареньких з Днем людей похилого віку 
та 3 грудня в Міжнародний день інвалідів. 

Допомагають бібліотекарям у роботі з людьми похилого віку 
волонтери з числа успішних та креативних старшокласників. Разом із 
бібліотекарями вони носять книги читачам в будинок престарілих та людям 
похилого віку додому. Разом зі школою бібліотека брала участь в акції «Крок 
до милосердя», під час якої було організовано збір продуктів для мешканців 
будинку престарілих, а також у межах акції була організована книжкова 
виставка «Добро і милосердя – два крила», на якій були представлені 
випуски бюлетеню «Інва.net», книг про лікарські рослини, журналу «Пенсія». 
 

 
30. Публічно-шкільна бібліотека с. Кухітська-Воля  
34035, вул. Центральна, 3, с. Кухітська Воля, Зарічненський район, 
Автор: Осєння Н. Л., бібліотекарка 

 
Проект «Родинні скарби мого народу» 

Село моє – це наша велика родина, наше коріння і батьківщина. Для 
кожної людини найдорожчий той край, де вона народилася, звідки пішла у 
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світ. Для усіх нас найдорожче, найкраще у світі – наше село. Тут жили наші 
діди, прадіди, тут живуть і працюють наші батьки. 

У самій глибині Полісся, в зеленій гущавині безмежних лісів, таємничих 
боліт, степів, розташований мальовничий куточок – с. Кухітська Воля. 
Неподалік села протікає річка Веселуха. Межує село з волинськими землями, 
недалеко від кордону з Білорусією. 

На території сільської ради діє Українська православна церква 
Московського Патріархату, дім Молитви громади п’ятидесятників, 
загальноосвітня школа, лікарня, дитячий садочок, працюють торгові заклади, 
аптеки. Культурно-освітнє забезпечення сільської громади здійснює 
сільський клуб та бібліотека.  

Сучасна бібліотека виконує 
різноманітні завдання, одним із 
яких є збереження і відтворення 
соціально-культурної пам’яті, що 
здійснюється не лише за рахунок 
поповнення книжкового фонду, 
але й через вивчення збереження 
та використання пам`яток 
матеріальної і духовної культури, 
залучення громадян до надбань 
національної і світової історико-
культурної спадщини, зацікав-

лення молоді глибше пізнати історію свого рідного села, його традиції, 
звичаї, виховання любові до рідного краю, до отчого дому, прагнення дбати 
про добробут рідного села. 

Саме з цією метою і була 
створена музейна кімната «Родинні 
скарби мого народу», що має 
історико-етнографічний напрям. 

Краєзнавча кімната 
представляє експонати, знаряддя 
праці, предмети побуту народного 
вжитку, старовинний одяг жителів 
села Кухітська Воля. Основна 
частина музейної колекції 
подарована жителями села. 

Гордість експозиції – колекція 
вишитих рушників та одягу. Матеріали експозиції використовуються у 
навчально-виховному процесі Кухітськовільської ЗОШ І-ІІІ ст. Тут 
проводяться оглядові екскурсії, конкурси, майстер-класи, літературно-
мистецькі заходи. Відвідувачами музейної кімнати є також мешканці 
навколишніх сіл. «Родинні скарби мого народу» є активними учасниками 
районних фестивалів: «Бурштиновий шлях» та «Журавлина». 
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Пошуково-дослідна робота музею проводиться в тісному зв’язку з 
учнями школи, громадою села. 

Завдяки створенню музейної кімнати було залучено нових 
користувачів до бібліотеки, які з цікавістю відносяться до новоствореної 
експозиції, з великим бажанням долучаються до участі в пошуковій роботі.  
 

 
 
 
31. Публічно-шкільна бібліотека c. Неньковичі 
34020, с. Неньковичі, вул. Центральна, 142,  
e-mail: nenkovichibibl@ukr.net  
Автор: Ляльович Н. С., бібліотекарка 
 

Проект «Моє село – краплиночка на карті» 
 

Неньковицька публічно-шкільна бібліотека активізувала роботу з 
бібліотечного туризму. Заклад проводить екскурсії вулицями рідного села, 
збирає спогади старожилів села про різні історичні періоди, організовує 
зустрічі з відомими односельцями, збирає відомості про видатних людей, які 
жили в селі. Зібрані матеріали опрацьовуються, на їх основі формується 
ресурс з питань краєзнавства, розширюється тематика заходів.  

Однією з форм популяризації місцевої історії є краєзнавчий експрес 
«Моє село – краплиночка на карті України». Це комплексна форма 
краєзнавчих заходів, які проводить бібліотека згідно з розробленим 
маршрутом та тематичними зупинками: краєзнавчий брейн-ринг «Моє рідне 
село – Неньковичі»; пошукова web-експедиція «Неньковичі на карті 
України»; краєзнавчий бенефіс «Відомі люди села» (слайд-презентація). Такі 
заходи формують зацікавленість до пізнання та вивчення історії села, а 
бібліотека, в свою чергу, надає доступ користувачам до краєзнавчих ресурсів. 

mailto:nenkovichibibl@ukr.net
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32. Публічно-шкільна бібліотека с. Новорічиця  
34040, вул. Центральна, 20, с. Новорічиця, Зарічненський район, 
Автор: Борисюк Л. Ф., бібліотекарка. 
 

Проект «Літо з книгою»  
 

Новорічицька публічно-шкільна бібліотека під час літніх читань є 
справжнім центром пропаганди та популяризації книги. Адже книга є 
незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного багатства 
кожної дитини. Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти певною 
сумою цих знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає її до 
надбань та цінностей українського народу, спонукає шанувати звичаї і 
традиції. До недавнього часу книга була основним джерелом інформації, 
популярним засобом дозвілля. А тепер у неї з’явилися могутні суперники – 
смартфони і комп’ютери. Тому завдання Новорічицької публічно-шкільної 
бібліотеки – залучити якнайбільше дітей до читання книги, до бібліотеки. 

Із цією метою була проведена екскурсія «Цей дивний світ – бібліотека»: 
майбутні першокласники відвідали бібліотеку. Діти ознайомилися з чарівним 
світом книги. Під час заходу їм були представлені дитячі книги, журнали. 
Маленьких читачів ознайомили із правилами поведінки з книгою. Також 

була проведена літературна 
вікторина «Кошик казкових 
запитайликів та чомучок» та 
цікава гра «Так чи Ні», які дуже 
зацікавили відвідувачів. Майже 
всі учасники екскурсії стали 
новими користувачами нашої 
бібліотеки.  

Початок літніх читань 
співпадає зі святом дитинства – 
Днем захисту дітей. Бібліо-
текою був організований 
конкурс дитячого малюнка 

«Мій улюблений книжковий герой». Також під час свята був проведений 
флешмоб «Веселімося, читаймо, літечко зустрічаймо». 

Новорічицька публічно-шкільна бібліотека під час літніх читань 
організовує виїздні виставки-мандрівки «Книжковий фуршет», «Вишнева 
книгоманія», «Світом дитячої книги», похід до озера «Відпочиваємо з 
книгою» та ін.  

Під час літніх читань діти залюбки відвідували заняття із виготовлення 
оригамі «Умілі ручки». Вони із задоволенням приносили свій матеріал для 
роботи і втілювали свої задуми на власноруч виготовлених виробах цього 
цікавого виду мистецтва. 
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33. Здолбунівська центральна районна бібліотека 
Шкільна, 39, м. Здолбунів,  
https://www.facebook.com/zdcenterlib, e-mail: zdlib@ukr.net 
Автор: Г. Гаврилюк, завідувачка відділу обслуговування  
 

Проект «Стоп булінг»  
 

За даними Всеукраїнської організації охорони здоров’я Україна є одним 
із лідерів за рівнем проявів агресії підлітків, а саме: насильства та 
жорстокості відносно окремої дитини не тільки вдома, а й у школі, на вулиці, 
на роботі, в соцмережах. Більшість українських школярів ставали об’єктами 
насмішок і цькувань, проте ніколи не розповідали про це. Наслідки таких 
явищ жахливі і, подекуди, непоправні. 

Бібліотека не могла залишитись осторонь такого негативного 
соціального явища як булінг1. 

З метою роз’яснення проблематики даного питання в межах реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
працівники Здолбунівської центральної районної бібліотеки започаткували 
проект «Стоп булінг». 

Партнерами в реалізації проекту стали провідні спеціалісти 
Здолбунівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції в Рівненській області, 
працівники поліції, психологи, класні керівники, батьки, бібліотекарі. 

Учасники заходів 
більше дізналися про булінг, 
його види та наслідки. 
Розглядали схеми булінгу та 
відповідальність за 
вчинення дій, які чинять 
моральний, матеріальний чи 
психологічний тиск, 
переглядали відеоролики, де 
на прикладах продемон-
стровано випадки булінгу, 
визначали як потрібно діяти 
під час цькування. На 
продовження проекту «Стоп 
булінг» було проведено тренінги та анкетування з ініціативи класних 
керівників та учнів, за підтримки батьків та взаємодії поліції, презентовано 
книги по темі «Стоп булінг». 

                                                             
1 Термін «булінг» визначається як утиск, дискримінація, цькування, форма насильства у вигляді травлі, 
бойкоту, насмішок, дезінформації, псування особистих речей, фізичної розправи тощо. 

mailto:zdlib@ukr.net
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34. Міська публічна бібліотека селища Мізоч 
35740, вул. Т. Якимчука, 14, смт Мізоч,  
e-mail: oksana_svit@ukr.net 
Автор: О. Пальчевська, завідувачка бібліотеки 

Скарбниця історичної пам’яті 
Пріоритетним напрямом роботи Мізоцької міської бібліотеки є 

краєзнавча робота, що реалізується через акумуляцію відомостей про Мізоч 
та його околиці. На основі зібраного матеріалу – документів, статтей, книг, 
фотографій, наукових робіт, інтерв’ю, спогадів очевидців подій, фільмів, 
презентацій – у бібліотеці організовуються краєзнавчі виставки, проводяться 
краєзнавчі вечори, зустрічі із видатними землякам тощо.  

Підтримці інтересу і популярності ресурсів краєзнавчого змісту сприяє 
підтримка бібліотечного акаунту в мережі Фейсбук та блогу «Мізоч 
історичний» (http://mizoch.blogspot.com). 

Бібліотека тісно співпрацює з науковцями, дослідниками, краєзнавцями 
з України та закордону. У різні роки гостями бібілотеки були: історик та 
священик із Франції Володимир Бойчук, який досліджував трагедію 
Мізоцьких євреїв під час ІІ світової війни; Володимир Демидюк – викладач 
хімії в Королівському університеті м. Белфаста (Великобританія), у колі його 
наукових інтересів промислові підприємства Мізоча ХХ ст.; Крістоф Гаргас 
із м. Ольштин (Польща) – дослідник історії Волині, автор сайту 
http://www.wolhynia.pl. На основі зібраного матеріалу в бібліотеці готуються 
та видаються невеликі тематичні брошури за серіями: «Історія краю», 
«Фольклор», «Видатні мізочани». 

У 2019 році вийшла друком книга «Не(відомі) мізочани: 50 імен»2, яка 
готувалася в тісній співпраці із Мізоцькою міською бібліотекою. Тут 
записували біографії видатних людей, відшуковували світлини для 
розміщення в книзі, уточнювали різноманітні дані про життя мізочан… 

На сторінках вільної енциклопедії Вікіпедія розміщено матеріал про 
мізочанку заслужену артистку України, народну артистку України, провідну 
актрису Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного 
театру ім. Івана Франка Перету (Барановську) Терезу Семенівну та про 
уродженку Мізоча заслуженого майстра народної творчості України Нечаєву 
Ольгу Костянтинівну. 

Завідувачка бібліотеки – активний учасник наукових краєзнавчих 
конференцій, де висвітлює питання ролі публічної бібліотеки в збереженні 
історичної пам’яті Мізоча та оприлюднює нові факти та відомості з минулого 
краю: «Краєзнавчі ресурси бібліотек: формування та популяризація» (2017, 
м. Рівне); Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція «Дерманська та 
Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі» (2018,  
с. Дермань). У подальшому планується видати брошуру, присвячену історії 
підприємств Мізоча. 
                                                             
2 (Не)відомі мізочани: 50 імен / упор. Р. Михальчук. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – 168 с. 

http://www.wolhynia.pl/
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35. Здолбунівська міська бібліотека 
35702, вул. Фестивальна, 2, м. Здолбунів,  
 e-mail: zmb1@ukr.net 
Автор: Ющук О. А., завідувачка бібліотеки 
 

Проект «Ліберика та ментальна арифметика у бібліотеці» 
 
Запорукою успіху кожної людини є добре розвинута пам'ять та здатність 

швидко обробляти та засвоювати матеріал. 
Швидкочитання, висока швидкість усного рахунку – це гарантія 

покращення успіхів у навчанні, швидкого та легкого запам’ятовування 
великого об’єму інформації. 

Завдяки методиці швидкочтання діти від 7 років здатні перевершити свої 
та наші очікування. 

В Здолбунівській міській бібліотеці було реалізовано проект «Ліберика 
(швидкочитання) та 
ментальна арифметика у 
бібліо-теці». Реалізувати 
проект допомогли 
викладачі Академії 

інтелектуального 
розвитку «Smartum» 
міста Рівне.  

Метою курсу є 
прищеплення любові до 
читання. Завдання – 
навчити читати швидше 
в 5 і більше разів зі 

стовідсотко-вим 
розумінням про-
читаного. 

Завдяки виклада-чам 
відвідувачі діз-налися 
про три тех-ніки, що 
дозволять фізично 
пришвидши-ти процес 
читання. В ігровій 
формі вони мали змогу 
засвоїти необхідні 
знання, по-кращити 

швидкість читання, одночасно вирішувати декілька задач і навчитися 
рахувати за допомогою рахівниці абакус. Такі види інтелектуальних занять 
та спільна робота в команді сприяли розвитку лідерських якостей та 
можливості більше читати. 
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36. Публічно-шкільна бібліотека-філія села Підлужне 
35024, вул. Жовтнева, 1, с. Підлужне, Костопільський район,  
Автор: Глебік В. В., бібліотекарка 
 

Сортуємо сміття разом із бібліотекою 
 
Бібліотека – це світ знань та змін! Цьогоріч публічно-шкільна бібліотека 

ЦСПШБ вирішила розпочати зміни з себе та свідомості своїх користувачів.  
Актуальною проблемою с. Підлужне є екологічне, раціональне освоєння 

та використання природних ресурсів, зменшення обсягів відходів, 
скорочення потрапляння шкідливих речовин у навколишнє середовище, 
зменшення негативного впливу на здоров’я людей. Саме такі екологічні 
аспекти визначені в Цілях сталого розвитку ООН на 2016-2030 роки, зокрема 
– «Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 
виробництва». 

Ідея екологічного 
споживання і використання 
через екоосвіту молоді 
втілилася через реалізацію 
соціального проекту від 
«Klitschko Foundation» Zero 
Waste School (Нуль відходів 
в школі), що об’єднав 
бібліотекаря, бібліотеку та 
активну шкільну молодь 
Великолюбаської ЗОШ. 
Відповідно до умов конкурсу 
від «Klitschko Foundation» 
необхідно було відзняти 
мотиваційне відео. Команда 
Великолюбаської ЗОШ ввій-
шла до 100 учасників-переможців. 

Згодом був візит до Києва на тренінги, де команда мала можливість 
дізнатися та навчитися: як відповідально ставитися до споживання, як 
сортувати та компостувати відходи, як все переробляться на вторинну 
сировину. Учасники навчилися правильно створювати команду, ефективно 
взаємодіяти, досягати своїх цілей та якісно управляти проектами! 

Після навчання були організовані екотолоки у селі Велика Любаша та 
тренінги у школах м. Костопіль. Учасники проекту гуртували людей та 
розповідали, що сортування – це весело, корисно та красиво. Звісно ж вони 
знайшли однодумців, які прагнуть теж розпочати сортування сміття у своїх 
навчальних закладах та вдома. 
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На черзі чекає екофест «Zero Waste Day», де команда зможе долучити до 
цієї справи ще більше людей та започаткувати зміни, що нині вкрай важливі.  

Даний соціальний проект сприяв утвердженню іміджу бібліотеки, дав 
змогу налагодити більш тісні зв’язки з місцевою владою, залучити спонсорів 
та партнерів до співпраці, розширити роботу бібліотеки в екологічному 
напрямі, змінити свідомість людей щодо бережного ставлення до 
навколишнього середовища. 
 
 
37. Публічно-шкільна бібліотека-філія села Головин 
35041, вул. В. Прищепи, 24, с. Головин, Костопільський район, 
Автор: Сівук С. Д., бібліотекарка 

 
Бібліокінозал 

 
Позитивні емоції, інтелектуальний гумор, ніжний спів, запальні танці, 

виготовлення декорацій – це повсякдення Головинської бібілотеки. 
Юні актори студії 

«Бібліокінозал», яка діє при 
бібліотеці вже кілька років 
поспіль, вражають майстер-
ністю і талантом. Саме тут 
користувачі мають можли-
вість спробувати свої дик-
торські, акторські, співочі, 
танцювальні здібності. Мо-
жуть стати учасниками вис-
тав, веселих інсценівок та 
свят. Чи то дитяча казочка 
«Червона Шапочка», чи 
складна дія з твору М. Ста-

рицького «За двома зайцями» – у них є свій глядач, а вдало підібрані ролі для 
юних акторів дають свій результат. Це повні зали вдячних глядачів і 
неймовірні емоції.  

Діти розвивають уяву, увагу, вчаться вільно спілкуватися, відчувати себе 
спокійно і впевнено перед аудиторією. Звичайно, не всі вони стануть 
професійними артистами, але ж акторські здібності необхідні й у зовсім 
інших сферах діяльності, пов’язаних з комунікацією. Успішні переговори, 
продажі, презентації та публічні виступи вимагають таких умінь та навичок. 
Це якості справжнього лідера, які молоді зараз вкрай необхідні.  

Учасники «Бібліокінозалу» не тільки виступають, а й беруть участь у 
підборі репертуару, розробці сценаріїв, створенні образів літературних 
героїв, займаються виготовленням декорацій. Щоб краще пізнати таємницю 
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слова, в бібліотеці проводяться зустрічі з поетами рідного краю, 
організовуються поїздки на вистави.  

«Бібліокінозал» представляє свої надбання – веселі інсценівки, вистави 
літературно-музичні й танцювальні композиції на святах, дитячих ранках, 
зустрічах, що проводяться в бібліотеці, сільському будинку культури, ліцеї, 
дитячому садочку. Цьогоріч Головинська книгозбірня взяла участь у проекті 
депутата Рівненської обласної ради Ксенії Павловської «Інтелектуальне 
село». Публіці і поважному журі було представлено «Шоу в бібліотеці». 
Виступ юних акторів не залишився невідзначеним, вони здобули перше 
місце. Нагородою став ноутбук і підбірка цікавої літератури, що так 
необхідні бібліотеці.  

Головинська книгозбірня – місце, де можна спробувати свої здібності і 
таланти, цікаво й змістовно провести дозвілля, поспілкуватися та відпочити. 

 
 

КОРЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 
38. Корецька районна бібліотека для дітей 
34700, вул. Київська, 45, м. Корець,  
http://bibl.korets.in.ua, е-mail: korecbibl@meta.ua 

 
Проект «Стоп булінг!» 

 
У наш час проблема булінгу стала доволі розповсюдженим явищем: 

серед підлітків продовжують набувати поширення прояви жорстокості, 
агресії та психологічного тиску. При цьому жертвами булінгу стають не 
тільки в реальному, а й у віртуальному світі – сьогодні неабияку небезпеку 
несе в собі так званий 
«кібербулінг». Це соціальна 
проблема всього світу, однак 
нині вона ще не зовсім вивчена. 
Потрапляючи в складну 
ситуацію, дітям важко 
визначитися в стратегіях 
поведінки. 

Психологи вважають, що 
дитяча жорстокість набуває 
масового характеру. Проте у 
ЗМІ та на розсуд громадськості 
потрапляють лишень поодинокі 
випадки. Більшість сумних історій знущань дітей один над одним у школі чи 
поза нею свідомо приховуються. 

Саме тому районна бібліотека для дітей спільно з відділом сім’ї та 
молоді Корецької РДА, загальноосвітніми школами міста ініціювала 
створення проекту «Стоп булінг!», в рамках якого проводять інформування 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-358023217891904/?hc_ref=ARSngnrBjZl3HjFDSNxdLPzwkqvP0wEvrlKaFnjOixpTbn5LPnMpMjT-_Sp_m16mWIE&__xts__%5B0%5D=68.ARABnrl20PL-xUqjRWWO10YFPbiJ4A3FNAzot2c2S5RWGr7sIyDQPw8BpXTwEr7b56y2X0D8N7J5Fm_b19vLAdTq1zPO-gFtKO00KNegRCljNqkNuK7u-z8RO0pXOzJ_ae6WUBmbAm19y2Qp5CZxkpui_eQ2OB8Nznw92XbOQqoq-dQrDLXXC7t8zMqSLIYp-ZzWNXQ6xAjjohpD7rFNdUJFLgZzIaRZFW8O2grTshLE-Ba4E4JeoqlJ5WK125Ws21K-0GuBAY0ccZd9r7XYpusKlIU2sLximnis8qAcxv2c_9yIif51ItXxck0X6OOVL9cYCcm7RmFE26dggH9BFXU&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-358023217891904/?hc_ref=ARSngnrBjZl3HjFDSNxdLPzwkqvP0wEvrlKaFnjOixpTbn5LPnMpMjT-_Sp_m16mWIE&__xts__%5B0%5D=68.ARABnrl20PL-xUqjRWWO10YFPbiJ4A3FNAzot2c2S5RWGr7sIyDQPw8BpXTwEr7b56y2X0D8N7J5Fm_b19vLAdTq1zPO-gFtKO00KNegRCljNqkNuK7u-z8RO0pXOzJ_ae6WUBmbAm19y2Qp5CZxkpui_eQ2OB8Nznw92XbOQqoq-dQrDLXXC7t8zMqSLIYp-ZzWNXQ6xAjjohpD7rFNdUJFLgZzIaRZFW8O2grTshLE-Ba4E4JeoqlJ5WK125Ws21K-0GuBAY0ccZd9r7XYpusKlIU2sLximnis8qAcxv2c_9yIif51ItXxck0X6OOVL9cYCcm7RmFE26dggH9BFXU&__tn__=kC-R
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дітей щодо насильства та допомагають вийти зі скрутної ситуації. Проект 
охоплює дітей віком 9-14 років різних уподобань, їх батьків та вчителів шкіл 
міста і створений для того, щоб дати дітям можливість для самовираження, 
творчого розвитку, самореалізації та змістовного дозвілля. І всіх їх бібліотека 
об’єднує навколо себе та згуртовує довкола спільної діяльності. 

При бібліотеці створена відкрита зона «Хаукаст», де діти за переглядом 
відеороликів спілкуються, обговорюють побачене, вчаться на прикладах 
побаченого правильно виходити із неприємних ситуацій. За допомогою 
прочитаних книг та переглянутих відеороликів формуються уміння та 
навички запобігання булінгу в шкільному середовищі як основного 
інструменту зміни соціальної поведінки. А також у дитячому середовищі 
формується культура толерантного спілкування, безпечної та відповідальної 
поведінки в мережі Інтернет. 

В межах проекту проходять тренінги «Життя без насильства», 
«Профілактика булінгу в учнівському середовищі», відео-обговорення «Як 
боротися з булінгом», круглий стіл для батьків та вчителів «Поговоримо про 
булінг та кібербулінг», заняття-тренінг «Спілкування між однолітками», 
година відвертого спілкування «Що посієш, те й пожнеш…» , арт-терапія 
«Стоп! Тут мій кордон або правила безпечної поведінки», інформ-коктейль 
«Маски булінгу», квести, флешмоби. 

При бібліотеці працює консультативний пункт «Скринька довіри». 
Бібліотека виготовляє та розповсюджує серед учнів листівки, пам’ятки 

на тему «Стоп булінг», «Життя без насильства». 
Різноманітні рекламні повідомлення, оголошення, публікації бібліотека 

розміщує на сайті закладу, на офіційній сторінці бібліотеки у Facebook, на 
сторінках районного часопису «Вісник Кореччини». 

Отже бібліотека модернізується, попереджає випадки булінгу серед 
дітей, що привертає увагу дітей до можливостей сучасної бібліотеки. 
 
39. Корецька районна бібліотека для дітей 
34700, вул. Київська, 45, м. Корець,  
http://bibl.korets.in.ua, е-mail: korecbibl@meta.ua 
 

Духовні ранки у бібліотеці 
 

Корецька районна 
бібліотека перетворюється на 
інформаційний центр для 
громади, стає осередком 
взаємодії з органами 
центральної та місцевої влади, 
трансформується в центр 
духовного спілкування й обміну 
думками. Саме духовна і 
культурна складові є 

mailto:korecbibl@meta.ua
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найважливішими аргументами існування районної книгозбірні. Сьогодні 
наша бібліотека є територією духовності та знань, осе-редком духовного 
збагачен-ня дітей і молоді. Адже духовна основа є вкрай важливою для 
розбудови успішної незалежної країни. В інформаційному турис-тичному 
центрі, що функ-ціонує при районній бібліо-теці, проходять Духовні ран-ки, 
основна мета яких – вивчення Книги книг, що завжди і для всіх актуально, а 
також налагодження міжконфесійного діалогу та об’єднання зусиль 
релігійних організацій у добродійній діяльності для дітей, молоді, учасників 
АТО та інших категорій людей. Тому до спілкування може долучитись кожен 
бажаючий. Духовні ранки відбуваються за участю служителів різних 
конфесій та представників влади, районної адміністрації, міста та 
громадськості, депутатів, громадських організацій. 

Теми духовних ранків різноманітні: «Блаженні миротворці, бо синами 
Божими назвуться», «Інклюзивне суспільство. Ісус лікує рани», «Формування 
етичного суспільства. Слово Боже в допомогу у вихованні дітей», «Біблійні 
принципи у формуванні щасливої та гармонійної сім'ї», «Роль Держави та 
Церкви у формуванні духовно свідомої молоді». 

За доброю традицією Духовні ранки розпочинаються зі спільної 
молитви «Отче наш», яку читають служителі різних конфесій.  

На заходи запрошуються представники освіти, медицини, служби у 
справах дітей та молоді райдержадміністрації, громадських організацій, 
молодіжного православного руху на Кореччині, батьки дитячого будинку 
сімейного типу з с. Гвіздів, учасники АТО, люди з інвалідністю. 

Присутні обмінюються думками щодо обговорюваних тем духовності. 
На заходах проходять презентації «Подолання труднощів з допомогою Бога», 
лекції та уроки щодо культури здорового виховання молоді, відео- та музичні 
супроводи у виконанні Максима Бондаря (з інвалідністю) авторської пісні 
«Для чого я живу», соліста Рівненської обласної філармонії Павла Мищука – 
пісня «Кришталевий храм», пісні у виконанні сім'ї Харченків дитячого 
будинку сімейного типу й інші. 

Досвід роботи бібліотеки свідчить, що в наш час бібліотечні працівники 
постійно шукають шляхи вдосконалення своєї роботи та надання нових 
послуг. А районна бібліотека стала територією духовності, де панує особлива 
аура та створюються комфортні умови для її відвідувачів. 
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ОСТРОЗЬКИЙ РАЙОН 
 
40. Центральна районна бібліотека 
35800 вул. Східна, 33, м. Острог,  
http://ostlibrery.com.ua, е -mail: ostrogbibl@gmail.com 
Автор: Федорчук І. В., провідна методистка ЦРБ 
 

Школа бібліотечного журналіста 
 

Професія бібліотекаря 
тісно пов’язана з 
психологією, мистецтвом, 
театром та журналістикою. У 
своїй роботі бібліотекарі 
часто пишуть статті, 
висвітлюють книжкові події 
та самі стають героями 
бібліотечних історій. Тому 
вкрай важливо грамотно 
надавати інформацію, 
зацікавлювати аудиторію, 

налагоджувати комунікацію з громадськістю через ЗМІ. 
Саме тому Острозька центральна районна бібліотека ініціювала новий 

навчальний проект «Школа бібліотечного журналіста». Протягом двох днів 
найактивніші сільські бібліотекарки району вчилися медіаграмотності, брати 
інтерв’ю, працювати у соціальних мережах та майстерності фотографування. 

Проект підтримали головна редакторка газети «Замкова гора» Інна 
Собко та відомий місцевий фотограф Олег Коваль. 

Усього було проведено чотири уроки. Учасники школи спробували себе 
в ролі медіакухарів та намагалися приготувати якісну медіастраву, пробували 
брати інтерв’ю в своїх колег, налаштовувати фотоапарати, підбирати фон та, 
навіть, позувати перед камерою. На завершення, кожен учасник отримав 
сертифікат. 

Навчальний проект – гарна нагода підвищити професійні знання, знайти 
партнерів, обмінятися ідеями та удосконалити власну роботу. 
 

http://ostlibrery.com.ua/
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РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН 
 
41. Рокитнівська центральна районна бібліотека  
34200, вул. Піонерська, 2А, смт Рокитне, 
http://roklibr.at.ua, rvbiblio@gmail.com 
Автор: Лісовець О. М., провідна бібліотекарка ЦРБ  
 

Бібліотека як творча майстерня: «Biblio-Art майданчик» 
 

Творчо обдарованих користувачів різного віку та здібностей наша 
книгозбірня згрупувала у креатив-майстерні «Biblio-Art майданчик». 
Учасники з радістю беруть участь у різних творчих майстернях, популярність 
і життєздатність яких визначається насамперед цікавим і невимушеним 
спілкуванням. Творчі майстерні знайомлять користувачів з різноманітними 
техніками рукоділля: малюванням, вишивкою, художнім розписом, 
квілінгом, декупажем тощо. У креатив-майстерні бібліотеки проходять 
майстер-класи з народних українських ремесел, що притаманні нашій 
культурі і зберігають народні традиції: лялька-мотанка, витинанка, 
писанкарство, виготовлення жіночих прикрас, обереги для дому тощо. 

У читальній залі книгозбірні проводяться майстер-класи до традиційних 
календарних свят, наприклад, до Дня дарування книг учасники заняття 
робили подарунок своїм книгам – чудові книжкові закладки. Вони навчилися 
власноруч робити закладки «котики», «смайлики», «сердечка», «стрічки». 
Усі присутні переконалися, що «закладка книжкова – помічниця чудова». До 
романтичного свята, Дня Валентина, учасники майстерні власноруч роблять 
головний атрибут свята Дня закоханих, чудове сердечко-валентинку. Уже 
стало традицією, що напередодні свята Великодня, працівники Рокитнівської 
районної бібліотеки для всіх бажаючих упродовж дня проводять майстер-

клас «Розмалюємо писанки». У 
минулі роки проводилися майстер-
класи, де було показано розпис 
великодніх яєць різними 
способами. Учасників майстер-
класу ознайомлювали з натураль-
но-листовою технікою, кислотою, 
розписом, травленням крапанки, 
декупажем великодньої писанки, 
виготовленням крашанок, яєць під 
мармур, дряпанок, двоколірних 
писанок тощо. А в нинішньому 

році на розпис крашанок за восковою технікою зібралися наші молодші 
користувачі, яких цей вид розпису найбільше зацікавив. На імпрезі були 
виготовлені листівки для мами «З любов’ю до матусі» (до Дня матері) і для 
батька «Для тата з любов’ю» (до Дня батька) тощо.  
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Популярність наших майстер-класів уже «вийшла за стіни» нашої 
книгозбірні. Вiblio-майстринь запрошують до участі у районних заходах. 
Проведено майстер-клас із розмальовування та оздоблення писанок та 
крашанок «Великодня писанка власноруч!» під час проведення районного 
святкового заходу «Великодня гулянка». Майстер-клас з виготовлення 
ляльки-мотанки «Український оберіг – лялька-мотанка» (2017 рік), майстер-
клас з виготовлення патріотичних оберегів: «Патріотичні браслети – 
фєнічки» (2018 рік) в межах районних святкувань Дня Незалежності України. 
Майстер-клас «Мішечок гарного настрою» (2018 рік) під час святкування 
Дня селища, 130-го ювілейного Дня народження. Навчали бажаючих 
власноруч робити хороший, позитивний подарунок, що стане в нагоді на 
будь-яке свято й буде приємним презентом.  

Креатив-майстерня «Biblio-Art майданчик» – це корисно, цікаво та 
творчо проведений час. Чудові поробки, невимушене спілкування та 
хороший настрій. 

 
 

42. Рокитнівська центральна районна бібліотека  
34200, вул. Піонерська, 2А, смт Рокитне,  
http://roklibr.at.ua, rvbiblio@gmail.com 
Автор: Лобач Т. П., бібліотекарка ЦРБ  

 
Буккросинг «виходить» за межі бібліотеки 

 
Буккросинг – явище давно не нове, але досі популярне в усьому світі. 

Буккросинг в бібліотеках Рокитнівщини діє ще з початку 2012 року. 
З 2018 року в Рокитно 

соціальний рух буккросинг 
стартував за межами бібліо-
теки. Вуличні бібліотечки-
хатинки для обміну книжок 
були встановлені в корчмі 
«Старий млин», парку від-
починку в центрі селища, на 
території Рокитнівської цент-
ральної районної лікарні 
(вул. Руслана Дубовця, 24, 
зона відпочинку біля лікар-
ні), і в Рокитнівськиму 
районному центрі фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Біля хатинок розвішені 
роз’яснювальні повідомлення з короткою інформацією про суть дії бук-
кросингу. Книги та періодичні видання міняються двічі на місяць. 
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Популярність буккросингу спростовує теорію про те, що друкована 
книга доживає свій вік. Незважаючи на масове використання електронних 
носіїв, ніщо не замінить шелесту сторінок і зворушливих нотаток на полях. 
Популярний книгообмін – це не просто обмін, але й нові емоції, спілкування 
і знайомства. Міняючи партію книг, ми часто бачимо, що є книги,  принесені 
користувачами буккросингу, лишаються листи-послання, листівки, 
фотокартки та адреси попередніх читачів. Отже маємо надію, що книги та 
періодика стануть корисними, як пацієнтам лікарні, так і жителям селища, які 
люблять і хочуть читати, мають бажання поділитись власними книгами з 
іншими.  

 
 
43. Рокитнівська центральна районна бібліотека  
34200, вул. Піонерська, 2А, смт Рокитне,  
http://roklibr.at.ua, e-mail: rvbiblio@gmail.com 
Автор: Лісовець О.М., провідний бібліотекар ЦРБ  

 
Фотозона в бібліотечному просторі! 

 
Працівники Рокитнівської центральної районної бібліотеки постійно 

знаходяться в творчому пошуку нових форм популяризації читання, 
інноваційних підходів в PR-рекламі книгозбірні, залученні користувачів. 
Власними руками бібліотечні майстрині створюють чудові святкові фотозони 
для своїх відвідувачів. 

Позитивно й патріотично в нашій книгозбірні святкували «День 
вишиванки – 2018». До Дня вишиванки, Дня Європи в Україні в бібліотеці 
була оформлена святкова фотозона «Святкуємо День Вишиванки, День 
Європи». Протягом дня наші користувачі та гості бібліотеки, радували нас 
своїми посмішками, талантами та позитивом. Усі, хто завітав до бібліотеки у 
вишиванці гарантовано отримали гостинець. Бонус+ отримали користувачі, 
які декламували вірші на патріотичну тематику (про вишиванку, Україну, 
рідний край…). Раді, що до нашого флешмобу долучились голова 
райдержадміністрації Микола Захарович Кушнір та заступник голови 
райдержадміністрації Олександр Миколайович Крупенко. У цьому році 
святкова фотозона «Вишиванка єднає» була оформлена в фойє 
райдержадміністрації, біля неї протягом дня можна було сфотографуватись у 
межах святкування Дня вишиванки. 

До Міжнародного дня захисту дітей та Всесвітнього дня батьків діяла 
святкова зона здійснення мрій «Бажаємо щастя кожній дитині!». З нагоди 
свята для наших юних користувачів ми оформили святкову зону здійснення 
мрій, де на квітці побажань можна було написати своє найзаповітніше 
бажання, а ромашка з побажаннями пророкувала нашим гостям чудові, 
прикольні побажання (потрібно було відірвати пелюстку квітки). Усіх діток, 
які завітали до нашої книгозбірні, ми пригощали солодкими гостинцями. 
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До головного свята країни, 
Дня Незалежності України, у нашій 
книгозбірні діяла святкова 
фотозона «Україна це…», біля якої 
відвідувачі імпрези мали змогу 
зробити класні патріотичні селфі. 
24 серпня фотозона діяла під час 
районних святкувань Дня 
Незалежності України. Святкові 
фотозони новорічно-бібліотечна 
феєрія «Магія свята!», «Книжково-
новорічна пора чудес», «У полоні 
Амура» (до Дня Святого 
Валентина), «А за вікном красуня 
весна» є популярними локаціями 
для наших користувачів, стають не 
просто формальністю, а 
креативним місцем для цікавих 
селфі, для щирих емоцій перед 
об’єктивами фотоапаратів. 
 

 
44. Бібліотека-філія с. Дубно  
34272, вул. Центральна, 110, с. Дубно, Рокитнівський район,  
Автор: Ковтун Н. І., бібліотекарка  

 
Майстер-клас «Умієш сам – навчи інших» 

 
У сучасному світі бібліотека перестає бути лише місцем, де 

зберігаються книги. Сьогоднішня бібліотека покликана бути різноманітною: 
з «галасливими» та «тихими» зонами, з відкритим простором та 
усамітненими місцями відпочинку.  

Останнім часом все більше бібліотек активно впроваджують у 
практику своєї роботи гуртки та «творчі майстерні», що знайомлять 
користувачів з різноманітними техніками рукоділля: малюванням, 
вишивкою, художнім розписом, квілінгом, декупажем тощо. Бібліотека-філія 
села Дубно теж активно долучилася до запровадження в практику роботи 
проведення майстер-класів. Заняття відбуваються раз у місяць, а їх мета – 
підвищення зацікавленості життям бібліотеки користувачів та залучення 
нових відвідувачів, формування думки, що бібліотека – це заклад де можна 
творчо розвиватися, спілкуватися, знайти друзів та однодумців. Створення 
виробів своїми руками є дуже цікавим заняттям. Цим захоплюються не лише 
діти, все частіше сьогодні можна зустріти дорослих людей, які таким чином 
відпочивають і отримують від цього неймовірне задоволення. Ідея 
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проведення майстер-класів виникла після зацікавлення юних користувачів 
виробами під час проведення виставок декоративно-прикладного мистецтва 
жителів нашого села. У нашій бібліотеці за 2018–2019 рр. було проведено 
такі майстер-класи: 

– вишивка хрестиком, гладдю та бісером (серветки, ікони, картинки). 
Вироби з природних матеріалів: букет із кленового листя, 
чебурашка з каштанів, черепашка із шкарлупи горіхів, вироби із 
круп та насіння;  

– друге життя речам: вироби із дерев’яних прищіпок 
(зайчики, літачки), із CD-дисків – герої мультфільму «Смішарики» 
(Нюша, Совуня, Крош та ін.); 

– паперове мистецтво: в техніці квілінг (тризуб, великодній 
кошик, намисто та сережки), в техніці оригамі виготовлено 
метелики. Із атласних стрічок – патріотичні жовто-блакитні 
браслети та намисто. У техніці торцування виготовлено сердечко.  

Під час проведення того чи іншого майстер-класу спочатку користувачі 
ознайомлюються з 
історією виникнення 
та техніками даного 
виду мистецтва, а 
потім приступають до 
практичної частини 
виготовлення виробу 
власноруч. Після 
проведення майстер-
класу кожен учасник 
підписує свій виріб і ці 
вироби на протязі 
місяця знаходяться в 
бібліотеці на виставці 
«Умілі ручки» і 
відвідувачі бібліотеки 

мають можливість їх переглянути. Вироби учасників також демонструються 
під час виставок декоративно-прикладного мистецтва. 

Після кожної зустрічі її учасниці безперечно збагачуються новими 
знаннями та уміннями. А ми, бібліотечні працівники, вкотре переконалися в 
тому, що такі зустрічі та майстер-класи дуже корисні та необхідні. 
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САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН 
 

45. Вирівська публічна бібліотека  
34551, с. Дубно, с. Вири, Сарненський район, 
e-mail: viribiblioteka@ukr.net 
Автор: Мулявко Ю. А., завідувачка Вирівської публічної бібліотеки 

 
Дитячий клуб «Золоті рученята» 

 
Майже століття в селі Вири працює бібліотека. Її називали хатою- 

читальнею, де книг було тільки на дві полички. З часом фонд бібліотеки 
зростав. І вже в 1963 році в бібліотеці налічувалося більше 5 тисяч 
примірників книг. У 1972 році сільську бібліотеку перемістили в 
новозбудований сільський клуб.  

Сьогодні це сучасний заклад, з багатими книжковими фондами, 
сучасними меблями, спеціальним обладнанням. До зони обслуговування 
бібліотеки відноситься два села: Вири та Гранітне. 

Завдяки появі сучасної комп’ютерної техніки та безкоштовного 
доступу до Інтернету книгозбірня стала центром громади, відкриваючи 
вільний доступ до інформації різним верствам населення всіх вікових груп. У 
бібліотеці є три комп’ютери з доступом до мережі Інтернет, ксерокс і 
принтер, реалізуються сучасні послуги.  

Разом із тим, популярними є традиційні форми роботи. Чотири роки у 
книгозбірні діє дитячий клуб «Золоті 
рученята». Мета клубу: виховання 
естетичного художнього смаку. Дітки 
із задоволенням приходять на заняття 
клубу, щоб готували власноруч 
подарунки до свят: 8 Березня, Матері, 
Дня медичного працівника та ін. 

Учасники клубу працюють з 
різними матеріалами: гофрованим 
папером, створюючи паперові квіти, з 
солоним тістом, з пластиліном. Дуже 
подобається дітям робити власні 
картини з пластиліну на склі, а також 

вишивати у техніці ізонитка, вироби з коктельних трубочок та бісеру, 
картини з яєчної шкарлупи, пластикових ложечок та пляшок, інших 
природних матеріалів.  

 
 
 
 
 

Створюємо картину з пластиліну на склі 
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46. Степанська публічна бібліотека  
34560, вул. Київська, 5, смт Степань,   
http://lib.sowa.com.ua, e-mail: Bibl.Stepan@ukr.net  
Автор: Крот Т. А., завідувачка Степанської публічної бібліотеки 
 

«Краєзнавство як ресурс розвитку туризму» 
 

Одним із напрямів роботи 
Степанської публічної бібліотеки є 
краєзнавство, адже селище Степань має 
давньовікову і цікаву історію. В 
бібліотеці зібрані унікальні матеріали з 
його історії, папки-досьє, альбоми з 
фотодокументами, створена музейна 
експозиція «Імена в історії Степаня». 
Бібліотекар також працює зберігачем 
фондів місцевого краєзнавчого музею. У 
2017 році бібліотекою був розроблений 

та відкритий туристичний маршрут «Історичними місцями древнього 
Степаня». Маршрут розроблений на основі історичних документів, історії 
Степаня, написаної в 1960 році вчителем і краєзнавцем Юхимом Кудрою та 
матеріалами з книг нашого земляка В. Войтовича «Степань моя мила» та 
«Степанський край», а також використовувалися картини місцевого 
художника Степана Чуприни. 

Розпочинається маршрут зі Свято-Троїцької церкви. Саме ця єдина 
споруда в первинному вигляді збереглася до наших днів і є найстарішою 
спорудою в Степані. Цей храм належить до шедеврів монументального 
дерев’яного зодчества Полісся, є пам’ятником архітектури і вражає своєю 
унікальністю, адже збудований спеціальним методом – зарізуванням брусків, 
тобто при його зведенні не було використано жодного цвяха. 

Далі маршрут проходить по древньому валу, де колись стояв 
мурований кам’яний замок, що був 
обгороджений високими дубовими 
частоколами, вежами, бійницями. Цей 
замок був побудований в XVI cт. 
степанськими князями. Нині від нього 
залишилась лише частина стіни. 

Також маршрут включає 
відвідування пам’ятників Тарасові 
Шевченку, Героям Небесної Сотні, 
Героям УПА, пам’ятного знаку 
«Тризуб», та гробниці графів Ворцелів 
(XVII cт.), рід яких жив у Степані 
найдовше – більше 100 років. 

http://lib.sowa.com.ua/
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Під час маршруту можна 
посмакувати мінеральною водою із 
цілющого джерела, адже на території 
Cтепаня, серед мальовничої природи, 
подалі від міського шуму, діє санаторій 
«Горинь». Історія Степанського 
курорту розпочинається ще у XIX 
столітті. Тоді в 10 км від Степаня в с. 
Гута функціонував курорт 
європейського зразка, у якому 
поправляли здоров’я місцевими 

мінеральними водами і грязями громадяни Польщі, Чехії, Австрії. У 1965 
році у Степані був створений будинок відпочинку. А вже після розвідання 
родовищ мінеральної хлоридно-гідрокарбонатно-натрієвої води і лікувальних 
озерно-мулових торф’яних грязей у Гуті Степанській і торф’яних 
лікувальних грязей Погулянського родовища у 1975 році його було 
перепрофільовано в санаторій шлунково-кишкового профілю. Лікують у 
санаторії: мінеральною водою та торф’яними грязями. Мінеральна вода 
видобувається з п’яти свердловин, які мають різну мінералізацію. Аналогів 
Степанській мінеральній воді в Україні немає. За своїм складом вона нагадує 
воду німецьких курортів «Баден-баден», «Аахен» та має надзвичайні цілющі 
властивості. 

Закінчується маршрут в Народному музеї селища, де більш детально 
можна ознайомитися з багатовіковою історію древнього містечка. 

Частими учасниками маршруту є відпочивальники санаторію, як діти, 
так і дорослі. 

Маршрут описаний на сайті Сарненського відділу культури і туризму у 
рубриці «Сарненщина туристична» http://cult.sarny.com.ua/tyruzm.htm, на 
сайті ГО «Степанська» https://youcontrol.com.ua. 

Замовити екскурсію можна за тел. 0964911211 та електронною адресою 
Bibl.Stepan@ukr.net, через сторінку у фейсбук «Степанська публічна 
бібліотека», або безпосередньо звернутись у бібліотеку. 
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