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Вітання учасникам
Міжнародної науково-практичної конференції
«Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань»
(Рівне, 29-30 вересня 2008 року)

Від імені Президії Української бібліотечної асоціації щиро вітаю
організаторів і учасників конференції «Сільська бібліотека на етапі розвитку
суспільства знань».
Віддаючи належне подвижницькій праці сільських бібліотекарів та зусиллям
усіх партнерів, які опікають і підтримують сільську книгозбірню, ми констатуємо
той факт, що сільська бібліотека - найслабкіша ланка бібліотечної галузі.
Кардинальні зміни в соціально-економічному розвитку держави і світу ставлять
перед сільською бібліотекою завдання:
- надавати необмежений доступ до інформації та виконувати функції
центрів освіти;
- бути лідерами у наданні всім громадянам доступу до нових інформаційних
технологій і навчанні їх використання;
- у світі, що постійно змінюється, забезпечувати нерозривний зв’язок із
минулим і майбутнім окремої особи, громади, нації, цивілізації;
- надавати доступ до результатів наукових досліджень з проблем охорони
здоров’я, економіки, навколишнього середовища та ін., що важливо для покращення
умов життя;
- допомагати формуванню конкурентоспроможних працівників, реалізуючи
програми інформаційної грамотності для дорослих і дітей, навчати їх шукати,
оцінювати та використовувати інформацію, потрібну їм для роботи, здоров’я,
освіти та інших потреб;
- гарантувати обмін інформацією через територіальні, мовні, політичні та
інші бар’єри, що сприятиме розвитку конкурентоздатного бізнесу на селі;
- сприяти діалогу та обміну ідеями з метою покращення діяльності місцевої
громади і закладів культури;
- співпрацювати з іншими організаціями для задоволення місцевих,
національних потреб, допомагати вирішувати проблеми, пов’язані з грамотністю,
безробіттям, бідністю та браком ресурсів;
- завдяки різноманітності своїх фондів і програм допомагати пізнати
історію та традиції національних і світових культур, що сприятиме
взаєморозумінню й допомагатиме вирішенню проблем і конфліктів;
Для того, щоб сільські книгозбірні у повному обсязі виконували такі функції,
бібліотекарі повинні бути відкритими для нових способів дій, нових підходів, які
підвищать якість обслуговування читачів.
Рекомендації конференції та напрацювання учасників будуть використані
УБА для просування інтересів бібліотек перед владними структурами країни.
Нам необхідно об’єднатися навколо вирішення питань фінансування
бібліотечних установ, доступності інформації і ресурсів, розвитку
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бібліотечного сервісу, розробки та впровадження державної підтримки
сільської бібліотеки. Тільки разом ми можемо довести суспільству, що українська
бібліотека - символ демократії і скарбниця духовності, яка є доступною для кожної
людини в найвіддаленішому місці країни.
Щиро бажаємо Вам плідної роботи на конференції, щастя, здоров’я, творчих
успіхів.
Валентина Пашкова,
президент Української бібліотечної асоціації,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Заслужений працівник культури України
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Шановні учасники конференції!
У нашому краї збережено багатовікові народні традиції, сформоване
сучасне культурне і мистецьке середовище, у якому достойне місце посідають
бібліотеки. Це дозволило Рівненщині стати одним із визнаних культурних центрів
України.
Соціальні і економічні перетворення, що відбуваються в суспільстві,
поставили перед нами надзвичайно важливе завдання: модернізацію системи
соціально-культурного забезпечення на принципово нових засадах.
Саме тому, починаючи із 2002 року, в області здійснено ряд експериментів,
розроблено кілька нових моделей соціально-культурного обслуговування населення,
насамперед у сільській місцевості.
Перш за все на території 353 сільських рад створено культурно-дозвіллєві
комплекси. Це надало можливість налагодити цілісну систему обслуговування
сільського населення закладами культури, освіти, спорту, молодіжних організацій,
забезпечило координацію діяльності установ з боку місцевих органів
самоврядування.
Одне з ключових місць в роботі цих поліфункціональних об’єднань посіли
бібліотеки. Здійснено реорганізацію системи бібліотечного обслуговування
населення шляхом об'єднання публічних і шкільних бібліотек в сільській місцевості
з підпорядкуванням їх галузі культури.
Створена в області форма бібліотечного обслуговування населення
витримала випробовування часом і підтвердила доцільність утримання однієї
бібліотеки в невеликому сільському населеному пункті. Крім раціонального
використання бюджетних коштів за цей період поліпшилась матеріально-технічна
база бібліотек. 77 книгозбірень переведені в просторі і опалювальні приміщення;
збагатились бібліотечні фонди, розширився асортимент книг, ресурси бібліотек
стали доступними для усіх членів територіальної громади.
Участь обласних книгозбірень як методичних центрів у організації роботи
публічно-шкільних бібліотек зумовила створення ними вперше в Україні типового
електронного каталогу шкільної бібліотеки. На базі навчальних закладів м. Березно
реалізовано проект “Корпорація медіа-центрів”.
Бібліотеки області одними із перших в Україні запровадили сучасні новітні
технології. У даний час в області комп’ютеризовано обласні, центральні районні і
міські бібліотеки. Розпочато комп’ютеризацію сільських книгозбірень. В дев’яти
центральних районних та міських бібліотеках користувачам безкоштовно надається
доступ до Інтернет-ресурсів.
Діяльність бібліотек сприяє розвитку демократизації суспільства.
Книгозбірні забезпечують прозорість рішень органів місцевої влади через центри
регіональної інформації, що діють в кожній бібліотеці.
Особливої уваги заслуговують обласні бібліотеки, що працюють не лише над
накопиченням документів та інформаційних ресурсів, але й активно створюють
власні інформаційні продукти. На сайті державної
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обласної бібліотеки постійно діє віртуальна довідка, підтримується
інформаційний портал "Рівненщина”, для людей із вадами зору організовано центр
“Окуляр”. Для вивчення іноземних мов та країнознавства відкрито центр “Вікно в
Америку”. Створено міжвідомче регіональне об’єднання для аналітичної обробки
документів та формування єдиного регіонального інформаційного простору,
розпочато роботу по створенню бази даних з історії Волині “Консорціум „Історична
Волинь”, до якого входять обласні універсальні наукові бібліотеки, музеї та архівні
установи Волинської, Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької
областей. Два роки поспіль у бібліотеці діє центр інформування населення з питань
Євроінтеграції та Північно-Атлантичного Блоку. Рівненська бібліотека для юнацтва
створила електронну базу даних “Молодь Рівненщини”.
Бібліотечні установи намагаються створити максимально комфортні умови
для задоволення читацьких запитів, для чого запроваджують в практику додаткові
бібліотечні послуги. Від їх реалізації впродовж минулого року отримано 553,2 тис.
грн., у т.ч. сільськими книгозбірнями – 186,5 тис. грн. За 7 місяців поточного року
відповідно 427,6 і 133.9 тис. грн. Усі кошти спрямовано на організацію
бібліотечного обслуговування населення.
Однак практичні ініціативи потребують наукового підґрунтя, детального
вивчення, широкого розповсюдження, чому сприятиме проведення сьогоднішньої
науково-практичної конференції.
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек вітаю Вас із святом, шановні
бібліотечні працівники, користувачі бібліотек. Бажаю плідної роботи, подальших
звершень задля розвитку нашої спільної справи на благо та процвітання Української
держави.
Я.М. Мельник
начальник управління культури і туризму
Рівненської облдержадміністрації
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БІБЛІОТЕКА В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СЕЛА
Хомяк С.Б.,
заступник начальника управління культури
і туризму Рівненської облдержадміністрації
Система бібліотечного обслуговування сільських мешканців Рівненщини
Важливим
і
найбільш
демократичним
елементом
інформаційної
інфраструктури країни є публічні бібліотеки.
Для значної частини населення, перш за все для сільських мешканців України,
бібліотеки є найдоступнішим, а в багатьох випадках - єдиним засобом отримання
необхідної інформації.
На початку 2000 років у бібліотечній мережі області максимально глибоко
проявились наслідки економічної кризи, які суттєво впливали на якість і повноту
надання споживачам бібліотечних послуг. Дещо менше кризові явища зачепили
шкільні бібліотеки у сільській місцевості. Тут спостерігалась інша тенденція необхідність впровадження нових навчальних дисциплін спонукала керівників
навчальних закладів шукати внутрішні фінансові і кадрові резерви для модернізації
учбового процесу. Тому у шкільних книгозбірнях в багатьох випадках працювали
педагоги, які були довантажені на 0,5 ставки бібліотекаря навчального закладу. Учні
і вчителі таких навчальних закладів не могли отримувати кваліфіковане бібліотечне
та інформаційне обслуговування.
Для забезпечення максимального доступу усіх верств населення Рівненщини
до книги та інформації, раціонального використання бюджетних коштів
розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.07.2002 року №431 „Про
реорганізацію бібліотечної мережі області” в порядку експерименту терміном на три
роки проведено об’єднання публічних і шкільних бібліотек в сільській місцевості з
підпорядкуванням відділам культури райдержадміністрацій. Новостворені публічношкільні бібліотеки взяли на себе функції як шкільної, так і публічної книгозбірні.
Школи, як і бібліотеки на Рівненщині, є спільною комунальною власністю
територіальних громад району і фінансуються з районних бюджетів, тому
кооперація бібліотечної сфери не тільки розширила доступ до наявних
інформаційних масивів, сприяла поліпшенню ефективності бібліотечних послуг, але
й унеможливила децентралізацію бібліотечної мережі, яка у багатьох регіонах
України призводить до її руйнації.
Впродовж 2002-2003 років було впорядковано мережу бібліотечних закладів.
Зараз функціонує 576 публічно-шкільних бібліотек. До реорганізації в обох
системах налічувалося 1154 книгозбірні (586 шкільних та 568 публічних), шкільні
бібліотеки не припинили свого існування, а стали структурними підрозділами
бібліотек-філіалів.
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Обласними методичними центрами розроблено регламентуючі документи
публічно-шкільних бібліотек з урахуванням законодавчих та регулюючих актів, що
діють в обох галузях.
Централізовані системи публічно-шкільних бібліотек є юридичними особами і
працюють на основі статутів. Публічно-шкільні бібліотеки-філіали діють на основі
положення. Плани роботи, режим роботи, графіки відпусток працівників,
організаційні питання їх діяльності в обов’язковому порядку погоджуються з
директорами шкіл. Плани роботи шкільних бібліотек є складовою частиною планів
навчально-виховної роботи навчального закладу.
Ефективне використання бюджетних коштів дозволило перевести переважну
більшість фахівців на повні ставки посадових окладів. Відсоток повної зайнятості
складає 79,1% проти 30% у 2002 році. Ліквідовано практику роботи на 0,25% ставки
посадового окладу.
Суттєво збільшилась питома вага спеціалістів і складає 90,4%, у тому числі в
сільській місцевості 95,7% (загалом по Україні відповідно 75% і 34%) Школа
отримала фахівця бібліотечної справи, що володіє методикою інформаційного
забезпечення навчального процесу, дозвіллєвих потреб споживачів.
У процесі об’єднання бібліотек упорядковано бібліотечні фонди шкіл,
здійснено їх переінвентаризацію, заведено необхідні облікові документи, що суттєво
вплинуло на стан збереження і використання літератури. Покращився якісний та
кількісний склад бібліотечних фондів. Забезпечено максимальний доступ усіх членів
територіальної громади до наявних на території населеного пункту інформаційних
ресурсів. Лише у минулому році до централізованих систем публічно-шкільних
бібліотек надійшло від 7000 до 12000 прим. книг універсального змісту. Сільська
бібліотека отримала у середньому до 310 примірників нової літератури (крім
підручників).
Зважаючи, що в бібліотечній галузі пріоритетним напрямком роботи є
інформатизація, у даний час здійснюється комп’ютеризація центральних районних і
сільських публічно-шкільних бібліотек, що дозволяє здійснити адаптацію існуючих
електронних ресурсів до потреб навчального процесу. Уже комп’ютеризовано
центральні районні бібліотеки, відкрито 7 Інтернет-центрів. Комп’ютерну техніку
отримали 26 публічно-шкільних бібліотек-філіалів, з яких 16 - мають доступ до
мережі Інтернет і створили свої веб-сторінки.
Простежується тенденція до поліпшення технічного стану приміщень, у яких
розміщені бібліотеки. Виникла можливість облаштувати робоче місце бібліотекаря в
комфортних, опалюваних шкільних відділеннях бібліотек–філій. 89 публічношкільних книгозбірень, що мали незадовільні умови роботи, переведені повністю в
приміщення навчальних закладів. Як результат - в області потребують капітального
ремонту тільки 4 бібліотеки (0,6%), не опалюються - лише 2 (0,3%). В ряді областей
останній показник сягає до 60%.
Провідним методичним центром для публічно-шкільних бібліотек стала
державна обласна бібліотека, яка є однією з найпрогресивніших в
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Україні, співпрацює з багатьма бібліотечними організаціями в країні та за
кордоном. Завдяки її науковим розробкам публічно-шкільні бібліотеки області
першими в державі отримали можливість надавати користувачам електронні
каталоги підручників, базу даних книг та описів періодичних видань.
Управління культури облдержадміністрації, державна обласна бібліотека як
методичний центр систематично здійснюють моніторинг діяльності сільських
бібліотек в умовах об’єднання. Практикою доведено, що публічно-шкільні
бібліотеки - найбільш оптимальні і економічно вигідні установи для невеликих
населених пунктів в сучасних економічних умовах. Постановою Колегії
Міністерства культури і туризму України від 30.11.2006 № 11/3 «Про моделі
бібліотечного обслуговування населення у сільській місцевості з урахуванням
сучасної економічної та соціокультурної ситуації» експеримент визнано таким, що
відбувся і рекомендовано продовження роботи об’єднаних публічно-шкільних
бібліотек.
Щербан Р. М.,
заст. директора
Рівненської державної обласної
бібліотеки з наукової роботи
Сільська бібліотека в період змін
Подано аналіз організації та розвитку сільської бібліотеки в нових соціальноекономічних умовах. Формування бібліотечних фондів з державного та місцевого
бюджетів, надання доступу до ресурсів мережі Інтернет, задоволення запитів
сільської громади.
Стрімке впровадження в бібліотечну практику нових інформаційних
технологій змінює уяву про бібліотеку. Дефініція бібліотеки і її головні функції
відносяться сьогодні до ключових положень не лише бібліотекознавства, але й до
інформаційних наук. Безумовно сутність функцій бібліотеки визначають її зміст, її
ціль, принципи, критерії ефективності, технології, оцінку якості роботи. Історично
змінювалися підходи до сутності бібліотек: бібліотека-читальня, бібліотека–
книжкове зібрання, бібліотека-багатоелементна структура: п’яти, семи а можливо і
більше. Концептуальна модель бібліотеки в сучасному бібліотекознавстві
розглядається в теорії Ю.М. Столярова, В.В. Скворцова і В.П. Лєонова, Я.Л
Шрайберга. Як відмічає Я.Л. Шрайберг в доповіді „Сучасні тенденції розвитку
бібліотечно-інформаційних технологій” [6], сьогодні необхідно переглянути
традиційну концепцію бібліотек; адже бібліотека не тільки загальнодоступний
інформаційний центр, Інтернет-центр, науковий заклад і т.д., бібліотека - активний
учасник перетворення суспільства, його просування до інформаційного суспільства.
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У багатьох великих, в тому числі і обласних бібліотеках читачі приходять не
лише за традиційними документами, а за повнотекстовими електронними копіями
документів, за інформацією. Бібліотеку відвідують он-лайнові користувачі, які
використовують її послуги.
Як об’єкт, який має соціальну природу, бібліотека не існує поза
загальнокультурними і соціальними контекстами. В ній закономірно мають
відображатися характерні для розвитку суспільства особливості. Протягом
десятиліть бібліотекознавство створювало різноманітні концепції бібліотек:
бібліопсихологічна (Н.А. Рубакин), інформаційна (В.В. Скворцов, В.П. Полянов),
комунікативна (А.В. Соколов), а також багаточисельні моделі бібліотек (бібліотека
як загальноосвітній інститут, бібліотека як соціальний інститут). [3]
Зміна суспільних, соціально-економічних відносин в Україні, безумовно, не
може не позначитись на формуванні моделі сільської бібліотеки. Отже
віддзеркалюючи ці відносини, мають змінюватися і стереотипи організації
функціонування бібліотек. Та протягом десятиліть сільські бібліотеки України
продовжують працювати за старими нормами і правилами. Не переглядалися
прийняті ще у 80-х роках минулого тисячоліття „Типові штати...”, які
регламентують введення штатних одиниць в сільську бібліотеку-філіал відповідно
до кількості читачів і книговидач, і є основою для встановлення посадових окладів
бібліотечним працівникам. Застарілі нормативи, якими керуються бібліотеки в своїй
роботі, в сучасних умовах породжують приписки основних показників, а отже є
підставою до викривлення даних державної статистичної звітності: кількості читачів
і книговидачі. Позитивним явищем в розвитку бібліотечної галузі за роки
незалежності України є прийняття мінімальних соціальних нормативів забезпечення
населення публічними бібліотеками в України (Постанова Кабінету Міністрів № 510
від 30.05.1997 р.), що сприяє врегулюванню та збереженню мережі бібліотек на селі,
уникненню їх закриття.
Відсутність цілеспрямованого державного фінансування на поповнення
бібліотечних фондів сільських бібліотек призвела до глибокої їх кризи.
Надходження, які здійснюються за рахунок Державних Програм: «Забезпечення
розвитку функціонування української мови», «Українська книга” є незначними.
Основна кількість примірників залишається в обласних, центральних районних
бібліотеках, а в бібліотеки-філіали надходить не більше десятка книг. Основним же
джерелом фінансування сільських бібліотек в Україні є місцеві бюджети та
альтернативні джерела фінансування: платна діяльність, спонсорська допомога
бібліотекам.
За статистичними даними у 2006 році на формування фондів сільських
бібліотек України з бюджету виділено 4млн. 112 тис. грн. Найбільші кошти – від 380
до 310 тис. грн. - відповідно у Харківській, Чернігівській, Львівській областях. [1] В
Запорізький, Кіровоградський, Житомирській, Криму ця сума складала лише 54.632.2 тис. грн. Зважаючи на відмінність мережі сільських бібліотек у різних областях:
від 388 у Запорізький області до 1153 у Львівський області, кожна бібліотека
отримала з бюджету відповідно від
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141.5 грн. до 29.5 грн. В Україні спостерігається динаміка росту коштів від
платної діяльності, які надходять до сільських бібліотек і можуть використовуватись
на формування фондів. Проте в більшій половині областей їх обсяг в 2006 році
складав від 1.1 тис. грн. в Тернопільський до 73.0 тис. грн. в Одеській області.
Відповідно кожна сільська бібліотека на Тернопільщині в середньому отримала від
платної діяльності 1.3 грн., в Одеській - 84.0 грн.
Зважаючи на те, що вартість однієї книги невпинно дорожчає і становить в
середньому 30-100 грн., фонди сільської бібліотеки за рахунок коштів з місцевого
бюджету та платної діяльності можуть оновитися лише на декілька книг.
В Рівненській області в 2006 році на поповнення фондів з місцевих бюджетів
для сільських бібліотек виділено 259.4 тис. грн. В 2007 році -490.5 тис. грн.1
Найбільша сума коштів на поповнення інформаційних ресурсів бібліотек виділена в
Сарненському районі (90 тис. грн.), м. Рівне (57 тис. грн.), Володимирецькому (46
тис. грн.). Березнівському (39,9 тис. грн.), Костопільському (37 тис. грн.),
Рівненському (33 тис. грн.), Дубровицькому (30 тис. грн.) районах. Незначні кошти
на придбання книг виділяються з місцевих бюджетів у Корецькому, Рокитнівському
районах. З року в рік традиційно не виділяються фінанси в Демидівському,
Острозькому, Радивилівському, Гощанському районах.
Помітне збільшення надходжень до сільських бібліотек від платної діяльності.
Якщо в 2006 р. від платної діяльності в Рівненській області залучено 126.7 тис. грн.
(це найбільше в Україні), то в 2007 році - 231.6 тис. грн. В окремих районах:
Сарненському - 29.1 тис. грн., Рівненському - 26.4 тис. грн, Березнівському та
Костопільському - від 17.6 до 17.5 тис. грн.
Кожна сільська бібліотека в цих районах від платної діяльності отримала
відповідно від 832 грн. до 625 грн. Частина асигнувань була використана на
придбання літератури. Значно кращі показники (порівняно з даними інших регіонів
держави) надходження коштів з місцевих бюджетів та від платної діяльності в
частині районів Рівненської області дещо поліпшують ситуацію з формування
фондів сільських бібліотек. Та виділених асигнувань недостатньо, щоб суттєво
вплинути на оновлення інформаційних ресурсів.
Через недостатнє фінансування протягом останніх 15 років та мізерні
надходження нової літератури повільно відбувається оновлення фондів сільських
бібліотек, тому 80% – це книги 70-80-х років видання минулого століття, з них 53%
(на Рівненщині) - книги російською мовою, які практично не запитуються. Придбані
на початку 90-х років в незначній кількості (примірників і назв) книги зносилися і
підлягають вилученню.
Катастрофічно не вистачає дитячих книг, довідників, словників, енциклопедій
українською мовою, вартість яких є досить високою. Отримана в 2007 році за
державною програмою в Рівненській області дитяча література
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в кількості 4.2 тис. прим., майже не потрапила до сільських бібліотек за
причини недостатньої кількості примірників однієї назви.
Таким чином, слабка документально-ресурсна база сільської бібліотеки
нівелює головну її інформаційну функцію і не сприяє наданню якісних послуг,
задоволенню запитів читачів. Більшість сільських бібліотек виконують скоріше не
властиву їм функцію книгосховищ в кожному населеному пункті.
Заповненню лакун в інформаційно-документальних ресурсах бібліотек
допомогло б використання інформації з мережі Інтернет.
За результатами статистичного вивчення використання Інтернет-технологій у
бібліотеках України, проведеного в 2007 році НБУВ, „стан бібліотечної
інтернетизації все ще є досить низьким, освоїла ринок Інтернету лише кожна сота
бібліотека” [5]. Майже не впроваджуються нові інформаційні технології в практику
шкільних бібліотек України, найповільніше вони впроваджуються в сільських
бібліотеках. Винятком є Рівненська область, де спостерігається найбільша в Україні
забезпеченість бібліотечним Інтернет-сервісом.
Станом на 1.01 2008 р. в області комп’ютеризовано 24 (4.8%) сільські
публічно-шкільні бібліотеки, 10 (1.9% ) з них підключені до мережі Інтернет, 10
мають домашні сторінки, у 9-ти сайти розміщені в мережі Інтернет. В бібліотеках
сіл Городище та Балашівка Березнівського району створено медіа-центри.
Традиційні книги, періодику медіа-центрів доповнюють документи на електронних
носіях (CD і DVD-диски): навчальні та навчально-допоміжні документи, в т.ч.
електронні енциклопедії, словники; мультимедійні уроки, віртуальні музеї, аудіо-,
відеоматеріали для створення учнівських робіт; електронні повнотекстові бази
даних, електронні каталоги. Сучасні комп’ютери, принтери, сканери, мультимедійні
пристрої, телевізори, цифрові фотоапарати, швидкісний Інтернет, якими оснащені
медіа-центри, сприяють творчому розвитку дітей, запровадженню інноваційних
освітніх технологій в навчально-виховний процес, підвищенню професійного рівня
педагогів.
Зміна суспільних відносин в Україні позначилась на інфраструктурі сільського
населення. За даними статистичної звітності [4] на 1.01.2007 року в Рівненській
області проживало 607.1 тис. чол., що на 74.6 тис. менше ніж в 1990 році.
Приблизно половина – це люди працездатного віку, більшість з яких працює у
великих містах. І ще 50% складають діти і пенсіонери. Співвідношення цих груп
населення в області різне. У Здолбунівському, Гощанському, Дубенському
Корецькому районах група людей, молодших за працездатний вік, складає 18.219.5%, старших за працездатний вік відповідно 30.3-27.6%. У північних Рокитнівському, Володимирецькому, Березнівському, Сарненському районах показник молодших за працездатний вік людей складає відповідно 30.3-26.0%, а
пенсіонерів тут проживає від 14.5 до 18.7%. У багатьох сільських населених пунктах
відбулося зменшення кількості жителів, в середньому до 500-600 чол. В
загальноосвітніх школах там навчаються від 50 до 150 учнів. Спостерігається
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тенденція до їхнього зменшення, і зважаючи на демографічну ситуацію вона
буде зберігатися.
Змінюються інтереси та запити мешканців сільського населення. Соціологічні
опитування 1231 респондентів, проведені Рівненською державною обласною
бібліотекою в Острозькому, Сарненському районах засвідчили, що оптимальним
джерелом задоволення інформаційних потреб дорослого населення є радіо і
телебачення (38%) респондентів, передплата періодичних видань - 27%. І лише
25.6% респондентів – одна четверта опитаних, або - 256 чол. на кожну тис.
задовольняють свої інформаційні потреби ресурсами бібліотек. Головними
читачами в сільський місцевості є діти та юнацтво. Не відвідують або відвідують
дуже рідко бібліотеку люди середнього віку та пенсіонери. За результатами мінідослідження, проведеного в 2008 р. у Костопільському районі, 36.5 % респондентів
(а це більше ніж третина опитаних) не влаштовує робота бібліотек-філіалів. Серед
причин, які стримують респондентів відвідувати бібліотеку, є відсутність нової
літератури, холод у приміщенні, брак часу для читання, „не цікавлять книги”, слабка
матеріально-технічна база бібліотек.
На сучасному етапі модель сільської бібліотеки, побудована ще в минулому
тисячолітті і регламентована старими нормативами, потребує змін і розвитку.
Організація роботи бібліотеки має будуватися відповідно до запитів громади і
управлятися нею через бібліотечні ради та систематичні звіти бібліотеки перед
громадою про проведену роботу. В основі оцінки якості діяльності сільських
бібліотек має бути суспільна думка, а отже робота будуватися відповідно до запитів
громади.
Прикладом організації такої роботи є бібліотеки Данії. Їх девіз «Бібліотека
повинна бути цікава для суспільства завжди» [8]. Датські діти починають
відвідувати бібліотеку одразу, як тільки навчаються ходити. Для них в публічних
бібліотеках створюються комфортні умови – куточки та кімнати, обладнані всім
необхідним для інтелектуального розвитку та самовдосконалення: спеціальні дитячі
стелажі, столи, стільці, м’які куточки. Зібрано багато різноманітної дитячої
літератури, фонд фільмів на DVD, музичних творів на дисках, іграшки, і, що
головне, дитячі комп'ютерні читальні зали з Інтернетом. Політика держави
спрямована на надання соціальних послуг через бібліотечні заклади. Бібліотеки
виступають центрами інформації, в кожній з них організовано доступ до
електронних каталогів та загальнодержавних баз даних з різноманітних аспектів
життєдіяльності людини. Вивчаються проблеми громади з метою пошуку
можливостей задоволення потреб. Так в одній з сільських бібліотек люди похилого
віку виявили бажання навчитися працювати на комп’ютерній техніці,
користовуватися Інтернетом та мобільним телефоном. Таку ініціативу було
підтримано громадською організацією людей похилого віку та місцевою громадою.
Навчання проводив тренер, який щотижня приїздив в село. Завдяки хорошій рекламі
цю ідею підтримали громади в інших населених пунктах острова Борнгольма.
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Бібліотеки тут фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів в основному на придбання інформаційних ресурсів. За умови підтримки громадою
проектів бібліотек залучаються додаткові кошти на розвиток матеріально-технічної
бази установ, комп’ютеризацію бібліотечних процесів. Громадою визначається
зручний режим роботи бібліотеки. Для продовження робочого часу при наявності
одного штатного працівника запрошуються волонтери з активу бібліотеки. В Данії,
звісно, для розвитку бібліотечної галузі, придбання літератури також необхідне
збільшення коштів. Та з метою забезпечення необхідною літературою кожного
мешканця в країні працює державна програма книгообміну. Вибрана читачем
бібліотеки в Зведеному електронному каталозі книга може бути доставлена
протягом 3-х днів в найбільш віддалений населений пункт. В Польщі діє програма
„e-buc” – електронний автобус, який оснащений 4 ноутбуками, виходом в Інтернет.
Це забезпечує доступ до інформації жителів віддалених населених пунктів,
оволодіння ними комп’ютерною грамотністю. Як в Данії, так і в Польщі основою
організації роботи в нових умовах є систематичне навчання бібліотечних
працівників через підготовку тренерів для бібліотек різного рівня, що й забезпечує
динамічний розвиток бібліотек, надання якісних послуг населенню.
В сільських книгозбірнях України працює 15.6 тис. бібліотечних працівників,
стаж роботи більшості з яких перевищує 20 років, що вимагає серйозної роботи для
підвищення їх кваліфікації, оволодіння ними хорошими менеджерськими якостями,
новими підходами до організації роботи сучасної бібліотеки.
Висновок. Застарілі підходи до організації роботи сільських бібліотек,
відсутність в повному обсязі цільового державного фінансування на формування
фондів, впровадження нових інформаційних технологій, незначні донорські кошти
стали причиною слабкої документально-ресурсної бази бібліотек, що призвело до
нівелювання головної інформаційної функції, неспроможності задовольнити запити
громади в сучасних умовах, а отже незатребуваності послуг сільської бібліотеки
частиною населення.
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В.П. Ярощук, голова РОВ УБА,
директор Рівненської державної обласної бібліотеки,
кандидат історичних наук,
Заслужений працівник культури України
Стратегія діяльності УБА для розвитку сільської бібліотеки
Подано роль РОВ УБА в бібліотечній галузі області. Окреслено застосування
„Модельного стандарту”, висунуто пропозицію розробки програми підтримки
сільських бібліотек в державі.
Рівненська бібліотечна асоціація, незалежна Всеукраїнська громадська
організація вже понад 10 років об’єднує на добровільних засадах колективних та
індивідуальних членів, які професійно пов’язані з бібліотечною справою або
зацікавлені у її розвитку. Рівненське обласне відділення УБА (РОВ УБА) входить до
Всеукраїнської організації з липня 2006 року. Наше відділення об’єднало
спеціалістів з обласних бібліотек м. Рівне та первинні осередки з Березно, Сарн,
Гощі, Дубна, Корця, Володимирця.
Учасників даної конференції ми запрошуємо стати членами нашої організації.
РОВ УБА спрямовує діяльність своїх активістів на реалізацію стратегії УБА
«Зробимо бібліотеку символом демократії», яка прийнята і реалізуватиметься до
2010 року. Сповідуючи основні цінності: інтелектуальну свободу та відданість
ідеалам демократії; орієнтацію на користувача; прагнення до навчання,
професійного вдосконалення, сприяння освіті та просвіті нації, ми вбачаємо місію як
забезпечення лідерства з метою розвитку та удосконалення бібліотечноінформаційного обслуговування і бібліотечної професії для вільного доступу до
інформації усіх громадян.
Серед пріоритетів діяльності УБА на 2005-2010 рр. є «підтримка економічних
і соціальних гарантій для професійної самореалізації бібліотечних працівників,
підвищення їхнього соціального статусу».
Навколо проблем соціального захисту бібліотечних працівників зі сторони
бібліотечної асоціації багато різних думок. Розповсюдженою є думка дослідників і
бібліотекарів-практиків про те, що соціальних захист не входить до сфери діяльності
професійних асоціацій. Однак вони ж підкреслюють тісний взаємозв’язок рівня
соціалізації професіоналів з
престижем професії в цілому, ставленням суспільства до бібліотечної
діяльності і її ролі в розвитку. Це досліджено в ряді статей.
У Статуті УБА (1995) вказано, що об’єднання «організовує соціальних захист
бібліотекарів, бібліографів, інформаційних працівників, сприяє поліпшенню умов
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праці та побуту, встановленню належної оплати їх праці і пенсійного забезпечення,
зміцненню професійної солідарності».
Тому РОВ УБА письмовими зверненнями до різних адресатів намагається
довести думку громадської організації про ті чи інші негативні явища для їх
усунення. Так ми звертались до ректора Рівненського державного гуманітарного
університету про необхідність скорочення місць для підготовки спеціалістів
бібліотечної професії та зменшення вартості оплати для студентів очної і заочної
форми навчання на 2007-2008 навчальний рік. Питання було вирішено позитивно.
Ми намагаємося створювати партнерські стосунки з обкомом профспілки
працівників культури. І неодноразово подавали пропозиції по запобіганню
погіршення соціального стану працівників. Спільне звернення було про внесення
бібліотечних працівників до списку посад, які мають право вихід на пенсію за
вислугою років, а також інші пропозиції, які стосуються соціальних гарантій, що
визначаються Законом України про бюджет на поточний рік.
Ми вважаємо, що наша організація може досягати позитивних результатів.
Клопотання з соціальних питань можна порушувати, якщо є звернення членів
організації. Нам відомо, що працівники бібліотеки РДГУ не отримують одноразової
щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення, але вони з різних причин не
говорять про це вголос і не звертаються письмово до РОВ УБА, а отже і ми не
можемо про них клопотати.
Для того щоб покращити ситуацію в законодавчому полі бібліотечної
діяльності у 2006-2007 році я працювала в групі Міністерства культури і туризму з
розробки змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Пропозиції
групи були передані до Верховної Ради у 2007 році. Нам не дозволено створити
новий бібліотечний закон, тому ми підготували зміни, які б дещо виправили і
покращили ситуацію як для професіоналів, так і для відвідувачів бібліотек.
Роками найболючішою темою в галузі була заробітна плата та її виплата.
Численні звернення, в тому числі і УБА, привели до досягнення позитивного
результату : у 2005 році було встановлено доплату за вислугу років бібліотечними
спеціалістами. Однак цілий перелік посад: інженери, інженери-електроніки,
інженери-програмісти, завідуючі канцелярією, завідуючі архівом, оператори
копіювальних та розмножувальних машин та ЕОМ, бухгалтери – не були включені
до «Положення». Хоча працівники на цих посадах мають вищу освіту, є
спеціалістами і відіграють дуже важливу роль в наданні бібліотечних послуг
населенню.
З 1 січня 2008 року матеріальне становище людей, які обіймають вищезгадані
посади погіршилось з введеннями в дію Наказу Міністерства культури і туризму №
67 від 11.10.2007 року, де не передбачено підвищення тарифних розділів за цими
посадами. Наказ МКТ № 67 визначає підвищення
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тарифних розрядів в галузі і на 2009 рік, а це означає, що посадові оклади
таких працівників вже на два тарифні розряди будуть нижчими. Така ситуація
сприяє тільки відтоку спеціалістів з галузі.
В полі зору РОВ УБА професійні бібліотечні проблеми. В окремих районах
області при затверджені кошторисів видатків на заробітну плату передбачено її
тільки на 7-10 місяців. Актив організації взяв участь в обговоренні Концепції
гуманітарної політики держави на рівні районів і області. Ми надали узагальнені
пропозиції до УБА для звернення до Всеукраїнського комітету з просуванням
позиції бібліотекарів в піднятті престижу книги, читання і бібліотек. Ми також
звернулись від РОВ УБА з пропозиціями до обласного управління культури ОДА
для створення Державної програми підтримки українського книгодрукування і
розвитку читання, яка розробляється Кабінетом Міністрів на наступні п’ять років.
РОВ УБА ініціювала і є організатором і цієї конференції, оскільки тема
обговорення є надзвичайно актуальною. Думаю, не варто перераховувати проблеми
сільської бібліотеки – це відображення проблем сільської громади, яка виявилась
найвразливішою в період соціальних трансформацій.
На нашу думку варто іти по шляху пошуку підходів до покращення ситуації.
Всі ми спостерігаємо результати об’єднання публічних і шкільних бібліотек у
сільській місцевості в нашій області та приходимо до висновку, що найбільше
впливає на розвиток бібліотеки ставлення різних суспільних груп до читання і його
ролі і значимості, а також ставлення до ролі бібліотекаря в громаді і школі.
Недооцінка потреби суспільства в інтелектуальному розвитку не сприяє роботі
установ, праця яких є відгуком на його потребу.
Отже одним з нагальних завдань сьогодні є робота бібліотекаря з громадою,
спрямована на підвищення престижу знання, освіти через читання, опанування
великих обсягів інформації і використання її в житті. А бібліотекам необхідно стати
осередками інтелекту, культури, національної пам’яті, пов’язувати свою діяльністю
з життям громади, потребами і цінностями народу.
Серед практичних кроків вищезазначеної стратегії УБА є розробка програми
підтримки сільських бібліотекарів і сільських бібліотек. РОВ УБА долучились до
цього створенням у 2007 році Модельного стандарту – нормативного документу,
який би допомагав, захищав і розвивав сільський бібліотечний заклад, сприяв
виконанню ним його прямих функцій. У ситуації, коли немає затверджених
державою Положення про сільську бібліотеку і соціальних стандартів, ми
використали управлінське рішення для сприяння розвитку, що обумовлене
об’єктивним характером складних і неоднозначних процесів, які відбуваються в
галузі. Цим шляхом йшли і бібліотеки інших країн СНД. В багатьох випадках
модельні стандарти, основні партнери і положення брались до уваги в розробці
державних програм. Зміст Модельного стандарту доведено до обласного управління
культури ОДА та до районних управлінь культури. Про нього зроблено
повідомлення на щорічній науково-практичній конференції в Національній
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Парламентській бібліотеці на щорічному засіданні УБА 18.04.2008 р. і
надруковано в науковому часописі «Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформація» (2008, № 2), він також опублікований на сайті УБА.
Колективу професіоналів вдалось описати модель установи, яку дійсно можна
реалізувати в межах існуючого законодавчого поля в реальних умовах.
«Модельний стандарт» складається з дев’яти розділів: місія публічної
бібліотеки, основні положення, основні показники якості обслуговування,
користувачі і система обслуговування, доступність розміщення публічної
бібліотеки, ресурси бібліотеки, матеріальна база і організація бібліотечного
простору, персонал публічної бібліотеки, зв’язки з громадськістю.
Вже з переліку розділів зрозуміло, що охоплено всі питання організації
бібліотечного обслуговування. Але що важливо - в кожному з розділів
представлено, наскільки необхідним є для надання бібліотечних послуг
застосування інформаційно-комунікативних технологій, параметри для організації
інформаційного ресурсу і бібліотечного середовища.
Обов’язковим компонентом є організація доступу для людей з обмеженими
фізичними можливостями. Представлено вимоги до бібліотечного фахівця. На нашу
думку саме така бібліотека зможе формувати у дітей і молоді потребу в читанні,
інтелектуальному дозвіллі і прагнення застосовувати інформацію.
Пропозиція від РОВ УБА полягає в тому, щоб звернутись до Міністерства
культури і туризму з ініціативою про розробку програми підтримки сільських
бібліотекарів і діяльності сільських бібліотек на основі даного Модельного
стандарту для обслуговування мешканців села, як це передбачено у «Стратегії
діяльності УБА до 2010 року «Зробимо бібліотеку символом демократії».
Л.С. Слесаренко,
заступник директора
Рівненської державної
обласної бібліотеки
Надання платних послуг бібліотеками-філіалами в Рівненської області
Здійснено моніторинг діяльності центральних районних та сільських
бібліотек Рівненщини. Зроблено порівняльний аналіз надходження коштів від
платної діяльності в розрізі бібліотек-філіалів центральних районних бібліотек та
бібліотек по районах в цілому. Представлені законодавчі та нормативні
документи, які визначають порядок надання послуг на платній основі, зроблено
перелік їх видів та стан впровадження окремими книгозбірнями. Подано
рекомендації щодо покращення організації надання користувачам бібліотек
платних послуг.
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В сучасних умовах діяльність публічно-шкільних тісно пов’язана з наданням
користувачам додаткових платних послуг. Цей напрямок роботи бібліотек вже має
деякий досвід. Не заперечуючи принцип загальнодоступності інформації, у 90-х
роках на загальнодержавному рівні було ухвалено ряд законодавчих та нормативних
актів, що чітко визначили порядок надання у бібліотеках якісно нових бібліотечноінформаційних послуг на платній основі. Конкретно економіко-правові відносини у
сфері бібліотечної діяльності регулює Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». У статті 26 зазначено, що
«додаткове фінансування бібліотек може здійснюватись за рахунок коштів фізичних
і юридичних осіб, в тому числі іноземних, за рахунок коштів одержаних
бібліотеками від господарської діяльності , надання бібліотеками платних послуг,
пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством». Закон передбачає
право громадян на безплатне бібліотечне обслуговування разом з правом бібліотеки
на надання платних послуг, перелік яких вона має встановлювати самостійно (ст. 20,
22).
Важливе значення для економічної діяльності бібліотек мають статті Закону
про юридичний статус бібліотечних закладів (ст. 6,7,8,9,13), про фінансову
підтримку держави (ст. 4,26), майнові права бібліотек (ст. 28).
Основним нормативно-правовим актом, який регулює платні послуги, є
постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 „Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і
мистецтв, заснованими на державній і комунальній формі власності”. До переліку
платних послуг включені такі сфери діяльності, за якими бібліотеки як заклади
культури можуть надавати своїм користувачам:
1. Культурно-освітня діяльність;
2. Міжнародне співробітництво;
3. Сфера інших послуг;
4. Сфера побутових послуг.
Розробляючи перелік платних послуг, ЦБС враховують власні можливості,
такі як матеріальна база, кадрове забезпечення, фінансування комплектування
документного фонду публічно-шкільних бібліотек. Перелік ЦРБ нараховує від 3-6
видів послуг, серед яких найважливішими є такі:
оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки;
видача літератури по «Нічному абонементу»;
організація комерційних читальних залів;
ксерокопіювання (копіювання документів);
складання бібліографічних списків для курсових, дипломних робіт тощо;
підготовка фактографічних, аналітичних довідок;
продовження терміну користування документами;
надання в оренду приміщень;
організація проведення культурно-мистецьких (масових) заходів тощо.
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Що стосується публічно-шкільних бібліотек, то їх перелік обмежується 2-3
вищезазначеними послугами.
Використання новітніх технологій значно розширило спектр платних послуг,
які надають ЦБС. До них можна віднести автоматизоване інформаційне
обслуговування, яке включає:
інформаційний пошук в БД;
підготовку і видання бібліографічних та аналітичних довідок;
послуги Інтернет;
„скачування”, роздрукування, макетування матеріалів;
ксерокопіювання, набір тексту (копіювання документів).
Серед причин, що спонукають користувачів звертатись саме до них, –
здійснення якісного відбору документів, задоволення освітніх потреб, брак часу,
відсутність джерел інформації у бібліотеках району.
Договірне обслуговування – важливий напрямок залучення позабюджетних
коштів. Однак ЦРБ і бібліотеки-філіали, на території яких розміщені
агропромислові або суто промислові підприємства, фірми, установи, не
запроваджують такої форми обслуговування.
Центральні районні бібліотеки координують і контролюють платну діяльність
бібліотек-філіалів.
Ними
розроблені
Положення,
калькуляції-кошториси,
прейскуранти цін, відповідні накази, які затверджуються директорами ЦСПШБ і
реєструються у відділі юстиції районної Ради.
Моніторинг надходжень кількості коштів від платної діяльності впродовж 3-х
років показав, що ця сума постійно збільшується. Якщо у 2005 році сума
надходжень по ЦБС області становила 208.10 тис. грн., то у 2006 р.- 247 тис. грн.
(окремо по бібліотеках-філіалах – 151,20 грн.). У 2007 році коштів надійшло всього
по ЦБС – 311.80 тис. грн. (окремо по бібліотеках-філіалах – 193.47 тис. грн.).
Зауважимо, що до уваги не бралися міські централізовані бібліотечні системи.
Лідером у цій сфері діяльності є Сарненська ЦСПШБ, яка у 2007 році надала
платних послуг у порівнянні з 2006 роком на 8.55 тис. більше і цей показник
становить 52.85 тис. грн., в т.ч. бібліотеками-філіалами надано платних послуг
відповідно у 2006 році – 31.62 тис. грн. у 2007 році – 29.15 тис. грн. Середній
показник на кожну публічно-шкільну бібліотеку становить 840 грн. зароблених
коштів.
Майже на 5 тис. збільшились надходження від платної діяльності бібліотекфіліалів Костопільської ЦСПШБ: з 12.37 тис. грн. до 17.75 тис. грн. у 2007 році.
Кожною бібліотекою зароблено в середньому по 600 грн.
Щорічно показують нові результати Здолбунівська ЦСПШБ (22.40 тис. грн.,
бібліотеки-філіали 10.70 тис. грн.); Рівненська ЦСПШБ (23.07 тис. грн., бібліотекифіліали – 18.5 тис. грн.); Рокитнівська і Млинівська ЦСПШБ (більше 20.00 тис. грн.,
по системі, бібліотеки-філіали відповідно 15.91 тис. грн., 12.88 тис. грн. ). На кожну
бібліотеку-філіал цих районів припадає від 410 до 480 зароблених коштів.
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Значно менше залучають коштів від платної діяльності Гощанська, Острозька,
Зарічненська та Демидівська ЦСПШБ, про що свідчать наступні показники.
2006

2007

ЦРБ

всього

бібліотеки
філіали

всього

бібліотеки
філіали

Острозька
Зарічненська
Демидівська
Гощанська

8.64
8.4
3.70
13.90

6.35
3.3
2.34
10.74

9.56
9.89
7.19
9.4

7.99
4.76
4.15
8.30

На кожну бібліотеку-філіал Зарічненського, Корецького, Гощанського районів
припадає від 170 до 210 грн. зароблених коштів. Однак бібліотеки-філіали
Демидівської та Острозької ЦБС залучають в середньому від 320 до 400 грн., що
відповідає середньостатистичним показникам по Рівненській області.
Вихід на вищий рівень показників з платної діяльності спонукає бібліотечних
працівників ЦРБ збільшувати надходження коштів саме до районної бібліотеки. До
таких слід віднести Володимирецьку ЦРБ (5.0 тис. грн. у 2006 р., 6 тис. грн. у 2007
р.); Млинівську (2.3 тис. грн. у 2006 р., 6.33 тис. грн. у 2007 р.); Здолбунівську (6.7
тис. грн. у 2006 р., 9.5 тис. грн. у 2007 р.), Корецьку ЦРБ (3.2. тис. грн. у 2006 р., 6.29
тис. грн. у 2007 р.).
Не всі користувачі звичайно сприймають платні послуги бібліотек.
Намагаючись уникнути їх негативної реакції, працівники бібліотек-філіалів,
центральних районних бібліотек постійно мають проводити з ними роз’яснювальну
роботу, оформляти стенди, на яких представляти інформацію про використання
коштів. Про це необхідно говорити на відповідних масових заходах, звітах,
семінарах.
Зауважимо, що надання платних послуг не є основною діяльністю бібліотеки і
здійснюється сільськими бібліотеками без зменшення об’ємів та якості базових
бібліотечних послуг, тобто видачі читачам видань, виконання бібліографічних
довідок, користування довідково-бібліографічним апаратом, участь у масових
заходах тощо.
Впровадження платних послуг як складової фандрейзингової діяльності і як
внутрішнього джерела позабюджетного фінансування бібліотек-філіалів потребує
від працівників більш напружених зусиль, додаткових витрат уваги, знань, більшої
адаптованості до проблем конкретного користувача для максимального задоволення
його потреб.
Отже надходження додаткових коштів ( в т.ч. від платної діяльності) за умови
вірного розпорядження позабюджетними ресурсами бібліотеки здатні реально
покращити її матеріально-технічне становище та надати можливість
використовувати матеріальне стимулювання персоналу.
Це перспективний напрямок діяльності кожної книгозбірні, в т.ч. публічношкільних бібліотек, який має свої проблеми і складності. Для
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вирішення проблемних питань та з метою кращої організації надання платних
послуг відвідувачам кожна бібліотека має визначити стратегію своєї діяльності та
розвитку, яка включатиме:
- постійне вивчення інформаційного середовища, запитів інфраструктури
регіону (громади) щодо їх інформаційних потреб;
- моніторинг читацького контингенту, його платоспроможності;
- розширення асортименту платних сервісних послуг, покращення їх якості;
- приділення уваги підготовці персоналу та підвищення його кваліфікації;
- розробку бізнес-плану, реклами асортименту платних послуг, інформування
про можливості бібліотеки з надання дозвіллєвих, навчальних, інформаційних
послуг;
- правильну цінову політику, яка впливатиме на доступність бібліотечноінформаційних продуктів і послуг;
- постійне оновлення регламентуючих документів для забезпечення надання
платних послуг.
Література
1. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : Закон
України № 1561–ІІІ від 16.03.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. - № 15. – С. 22.
2. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності: Постанова
Кабінету Міністрів України, 05.07.97 № 534 // Офіц. вісн. України. – 1997. - № 23. – С.95.
3. Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв,
заснованими на державній та комунальній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від
5 черв. 1997 р. № 534 // Офіц. вісн. України. – 1997. – Ч. 23. – С. 96-99.
4. Порядок надання платних послуг закладами культури і мистецтв: Наказ Мін-ва
культури і мистецтв України, Мін-ва фінансів України, Мін-ва економіки України 21.12.99 №
732/306/152 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 1. – Ст. 17. – С. 125-127.
5. Абраїмова Т.О. Додаткові платні бібліотечні послуги // Бібліотечна Дніпропетровщина:
Інформ.-метод. зб. Вип. 1. – Дніпропетровськ. – 2003. – С. 27-51.
6. Башун О.В. Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів: Науково-метод. рекомендації
бібліотекам / Донец. ОУНБ, ред. Ю.О. Лебедєва. – Донецьк. – 1988. – 103 с.
7. Бібліотеки Рівненщини в цифрах: статистичний щорічник – 2007 / Рівненська державна
обласна бібліотека. – Рівне, 2008. – 27 с.
8. Добко Т., Чиж М. Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і
практика // Наукові праці НБУ ім. В.І. Вернадського. Вип. 8 / НАН України. Нац. б-ка України ім.
В.І. Вернадського ; Редкол.: О.С. Онищенко (гол.) та ін. – К., 2002. – С.115-125.
9. Слесаренко Л.С. Розгортання інноваційних методів господарювання у період
впровадження інформаційних технологій у Рівненській ОУНБ // Бібліотеки Рівненщини: інновації,
досвід роботи: Зб. статей. – Рівне: Перспектива, 2004. - С. 35-42.

М. Т. Вербець, директор
Рівненської обласної бібліотеки для юнацтва
Трансформація діяльності сільської бібліотеки – потреба часу

23

Про проблеми та зміни у роботі сільських бібліотек – найголовніших
соціальних інститутів впливу на рівень інформатизації, культури, способу життя
сільського населення. Про необхідність створення умов для їх комплексного
розвитку, зокрема про комп'ютеризацію як необхідну умову трансформації
діяльності сільської бібліотеки.
Бібліотека є центром суспільного, духовного та культурного життя на селі.
Вона акумулює у собі звичаї, традиції села, його історію і культуру. Крім того, вона
робить доступними для людей світові літературні багатства, дає можливість
долучитися до інтелектуальних і духовних джерел інших народів і культур. Між
тим, в сільській місцевості існують значні труднощі здійснення сучасно вибудованої
та інформаційно насиченої бібліотечної роботи по обслуговуванню місцевих
жителів. Тому з метою розбудови інформаційного простору на селі необхідно
створити відповідні умови для розвитку сучасних інформаційних і просвітницьких
центрів.
На Рівненщині з метою збереження фонду та кадрового потенціалу відбулося
об'єднання мережі публічних та шкільних бібліотек. Це дало змогу не лише зберегти
інформаційний потенціал та кадри, але й значно урізноманітнити бібліотечну роботу
на селі. Останні 5 років можна назвати періодом активної трансформації
бібліотечної роботи. Адже діяльність бібліотек стала багатофункціональною та
різноплановою: від видачі книг і підручників до створення системи корпоративних
каталогів і найскладнішого пошуку інформації в Інтернеті, а також участі в
проектній діяльності. Значущого змісту набула робота бібліотеки на допомогу
навчальному процесу освітніх закладів: це задоволення інформаційних запитів
вчителів і учнів, складання рекомендаційних списків літератури для предметних
тижнів, проведення масових заходів, присвячених відомим літераторам і визначним
датам, презентації творчих доробок поетів і прозаїків, бенефіси читача, різноманітні
конкурси (ерудитів, уважних і начитаних, мудрості тощо).
Важливою складовою діяльності сільських книгозбірень є популяризація
здорового способу життя, робота з профілактики правопорушень, зловживання
наркотиками, алкоголем тощо. Водночас, зважаючи на певні негаразди
інформаційної, просвітницької та дозвіллєвої роботи на селі, хронічне
недофінансування з місцевих бюджетів, варто зазначити про необхідність
трансформації набутого досвіду та здійснення пошуку інноваційних технологій для
покращення діяльності сільських бібліотек.
Сьогодні надзвичайно актуальною проблемою в цій справі є створення умов
для комплексного розвитку публічних бібліотек – найголовніших соціальних
інститутів виховання сільської молоді.
Особливої уваги в сільській бібліотеці потребує проблема розширення
репертуару періодичних видань. На жаль, в наявності недостатня кількість видань
на допомогу навчальному процесу, практично відсутні молодіжні,
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науково-популярні та спрямовані на дозвілля періодичні видання. Також
обмежена кількість нових надходжень. Тому основним джерелом поповнення
фондів сільських бібліотек сьогодні є соціально значущі видання недержавних
програм, профінансовані урядом країни.
Виходячи з цього, можна зазначити, що одним із напрямків розвитку цих
бібліотек є оновлення її фонду за допомогою новостворених й тематично
вибудованих та підібраних з врахуванням потреб практики цілісних книжкових
комплектів. ЦРБ при належному фінансуванні могли б створювати такі комплекти
для своїх філій, враховуючи специфіку читацької аудиторії та запити користувачів.
На нашу думку такі трансформовані книжкові комплекти будуть сприяти
підвищенню інформування сільських жителів та покращенню доступу до необхідної
інформації в умовах сільської бібліотеки.
Найважливішою умовою трансформації діяльності сільської бібліотеки є її
комп'ютеризація, яка дозволить значно підвищити ефективність роботи, поповнити
інформаційні ресурси бібліотеки та підвищити рівень обслуговування різних верств
населення. Наявність комп'ютерної бази у шкільних відділеннях дозволяє
впроваджувати інноваційні форми обслуговування учнів та вчителів. Водночас
сьогодні на Рівненщині комп'ютеризовано лише 26 сільських бібліотек. Звичайно, це
недостатньо для сучасної сільської молоді.
Впровадження інформаційних технологій в діяльність сільської бібліотеки на
Рівненщині також дозволить значно пожвавити сучасну методику обслуговування
користувачів в ознайомленні з мультимедійними та Інтернет-ресурсами і залучити
значну частину сільських жителів до всесвітньої мережі. Розбудова комп'ютерної
інфраструктури суттєво покращить якість та оперативність інформаційної
діяльності; адже будуть використовуватися бази даних правової, краєзнавчої та
фактографічної інформації, що дасть змогу органам місцевого самоврядування та й
звичайним користувачам завжди бути в курсі подій.
Звичайно впровадження інформаційних технологій в діяльність сільської
бібліотеки неможливо без допомоги місцевих органів влади, без спонсорів і
меценатів, які проживають в даному регіоні.
В нових умовах особливої значущості набуває затвердження модельного
стандарту діяльності публічної бібліотеки. Адже моделювання нового
інтелектуального простору для розвитку читання та розбудова таких моделей, як
бібліотека-клуб, бібліотека-музей, бібліотека сімейного читання, бібліотека - центр
екологічної культури, бібліотека - центр правової культури та бібліотека культурно-дозвіллєвий центр дозволить активізувати соціальну роботу в нових
умовах.
Досить перспективним напрямком роботи сільської бібліотеки є налагодження
інформаційно-освітньої підтримки молодих користувачів із залученням до
книжкової культури соціально ізольованої та мало захищеної молоді.
Потреба часу – розбудова системи сімейного читання. Сьогодні, коли
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економічні труднощі торкнулися кожної сім'ї, добра, розумна книга, сімейне
читання повинні знову об'єднати людей, вдихнути любов в складні людські
стосунки. Одночасно необхідно продовжити роботу по виявленню потенційних
читачів сімейної бібліотеки та визначення їх проблем. Варто створювати бази даних
про сільські сім'ї: молоді, багатодітні, неповні, неблагополучні, сім'ї, які виховують
дітей з особливими потребами та дітей-інвалідів тощо. Досить цікава інноваційна
технологія роботи - це запровадження „сімейного формуляра" як прогресивної
форми обслуговування. Варто також відмітити практику організації клубів та днів
сімейного читання, а також цільових комплексних програм по роботі з сім'ями.
Запровадження програм „Бібліотека сімейного читання як інформаційний і
дозвіллєвий центр" та „Відродження традицій української сім'ї" свідчить про значні
ресурси у відродженні традицій сімейного читання, знайомство дітей та батьків із
золотим фондом літератури й виховання доброго відношення до книги, сприяння
об'єднанню сім'ї через спілкування з книгою, отримання знань й здобуття навичок
пошуку необхідної інформації.
До інноваційних знахідок нових форм роботи бібліотеки можна віднести
евристичну програму «Книга. Читання. Читач» Дана програма має чітку структуру,
у якій визначені 4 блоки: 1. Літературне читання. 2. Батьківське читання. 3. Моя
велика і мала Батьківщина. 4. Книготерапія.
Варто зазначити, що впровадження таких програм дозволить значно
активізувати співпрацю бібліотеки з іншими установами і організаціями по
розбудові інформаційного простору на селі.
До головних пріоритетів трансформації діяльності бібліотек з метою зміни
якості життя сільських жителів можна віднести такі:
- робота бібліотеки по обраній програмі;
- розвиток інтелектуальних потреб сільської молоді;
- приєднання сільської бібліотеки до мережі Інтернет;
- забезпечення інформаційних запитів за допомогою Інтернет ресурсів;
- сприяння адаптації випускників ЗОШ до нових умов сьогодення;
- допомога в пошуках місця роботи;
- утвердження бібліотеки як центру дозвілля;
- виховання культури читання.
Сподіваємось, що трансформація діяльності сільських бібліотек Рівненщини
дасть новий імпульс в розвиток бібліотечного обслуговування жителів села.
Е.С.Ксендзук,
заст. директора з наукової роботи
Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки
Роль бібліотеки в житті сільської громади
(За результатами регіонального соціологічного дослідження)
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Розглядаються реалії і перспективи діяльності бібліотечних закладів на селі,
проблеми читання сільського населення Волинської області в сучасних умовах.
Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени
Пчілки провела соціологічне дослідження „Роль бібліотеки в житті сільської
громади", яке виявило цілий комплекс проблем, що стосуються читання на селі в
сучасних умовах і соціального статусу самої бібліотеки.
За мету дослідження ставилося одержання розширеної соціологічної
інформації щодо специфіки сучасних інтересів сільських жителів до видань з різних
галузей знань, місця бібліотеки в системі інформаційних джерел, з'ясування
напрямів діяльності книгозбірень по забезпеченню дозвіллєвих та духовних потреб
сільського населення, привернення уваги громадськості та органів місцевої влади до
основних питань життєдіяльності бібліотек.
Соціологічне дослідження проводилося у 64-х сільських населених пунктах (у
4-х в кожному із 16-ти районів області). Вивчалися:
• попит і потреби населення у книзі і бібліотеці;
• комплектування і використання бібліотечних фондів;
• система бібліотечно-інформаційного обслуговування населення.
Було розповсюджено 757 примірників анкет:
• користувача,
• бібліотечного працівника,
• представника влади.
Важливим моментом соціологічного дослідження стало анкетування жителів
сільської місцевості, яке дозволило виявити, що означає читання у їх житті; чи є
бажання відвідувати бібліотечні заходи; які послуги бібліотеки користуються
найбільшим попитом; яка їх думка щодо необхідності існування бібліотеки на селі;
чи бібліотека користується авторитетом серед населення і які шляхи його
підвищення та інше. Анкетуванням було охоплено 631 респондента.
У процесі дослідження з'ясовано, що 420 опитаних читають літературу для
відпочинку, хобі; 156 - для професійної діяльності; 151 - для самоосвіти; 114 - для
навчання; 42 - для вирішення побутових та соціальних проблем. Переважна
більшість опитаних відзначила, що бібліотека перш за все - інформаційний центр,
потім - культурно-дозвіллєвий. Як краєзнавчий центр бібліотеку бачать за ступенем
важливості на третьому місці. Далі ідуть „освітній центр", „місце спілкування",
„місце отримання книг".
Якими послугами бібліотеки скористалися б жителі сіл? Перш за все, це отримання книги, про що зазначили 278 опитаних. Друга за значимістю бібліотечна
послуга - надання інформації (258 позитивних відповідей). Допомога у навчанні третя бібліотечна послуга (для 115 респондентів). 103 користувачі у бібліотеці
хочуть отримувати інформацію про події в регіоні.
Учасникам опитування було запропоновано також вказати, що влаштовує їх у
бібліотеці, а що ні. Так, 619 опитаних відзначили професіоналізм бібліотекарів; 616 культуру обслуговування; 604 - зручний
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режим роботи; 593 - можливість спілкування. 577 осіб задоволені місцем
знаходження бібліотеки, 572 цікаво проводять тут вільний час. Оформлення
інтер'єру бібліотек подобається 549 опитаним.
Що ж не задовольняє сільських мешканців у бібліотеці? 558 респондентів
вказали на необхідність забезпечення книгозбірні сучасними технічними засобами.
Незадоволені
користувачі
комплектуванням
фондів,
особливо
новими
надходженнями (413), фондом журналів (371), книжковим фондом (347), фондом
газет (212). Потребу покращити довідково-бібліографічний апарат та інформаційне
обслуговування висловили відповідно 129 та 99 респондентів.
У ході дослідження проводилося опитування голів, а також секретарів
сільських рад. Усі вони вважають сільську бібліотеку важливою складовою
соціальної інфраструктури села.
Але результати дослідження показали, що розв'язання проблем бібліотеки для
них не завжди є пріоритетним. Так, з 62 учасників анкетування 53 голови сільських
рад опікуються проблемами бібліотек в силу своїх посадових обов'язків, 7 - інколи.
Керівники сільських рад вбачають шляхи взаємодії місцевої влади та
бібліотеки у проведенні спільних масових заходів та у фінансовій підтримці
бібліотечних установ, зокрема це допомога у поповненні книжкових фондів,
придбанні комп'ютерів, покращенні матеріальної бази, ремонті приміщення.
Бібліотеки ж повинні представляти на своїх стендах рішення сільських рад.
Представники влади висловилися і про необхідність широкого залучення читачів,
особливо молоді, в різні гуртки. За ступенем важливості для респондентів бібліотека
це, в першу чергу, - інформаційний центр (48 відповідей), для 46 осіб це освітній
центр, краєзнавчий - для 42, місце спілкування - для 38.
На запитання анкети про значення читання у їх житті 38 представників влади
відповіли, що це - один із важливих засобів самовдосконалення та розвитку, для 26
осіб це - джерело нових знань. Засобом для надбання додаткового життєвого досвіду
та вирішення особистих проблем вважають читання 9 респондентів, можливістю
відійти від повсякденних проблем і знайти душевне заспокоєння - 7, а для 6 читання
є непоганим способом проведення вільного часу.
Одним із важливих етапів дослідження стало з'ясування за допомогою
анкетного опитування, як оцінюють роботу бібліотек, стан їх фондів, особливості
читацького попиту сільські бібліотекарі. Загалом проанкетовано 64 бібліотечні
працівники. Першим запитанням анкети було: „Чи відчуваєте Ви почуття гордості за
свою бібліотеку?". Позитивну відповідь дали 53 опитаних. Серед пріоритетних
функцій бібліотеки названо інформаційну, освітню, соціокультурну діяльність,
роботу з користувачами для повного задоволення їх запитів, участь у житті місцевої
громади.
На запитання про зміни в роботі бібліотеки останнім часом бібліотекарі
вказали, що покращилися умови праці, фінансування, налагодилася співпраця з
органами місцевого самоврядування, збільшилися надходження
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нової літератури, активізувалася масова робота. В багатьох бібліотеках
змінився режим роботи, переведено працівників на повні посадові оклади або 0,75
окладу, приміщення почали опалювати, зроблені ремонти з сучасним оформленням
інтер'єру.
Позитивні зміни в ставленні до бібліотеки за останні роки з боку органів
місцевої влади відмічено 51 учасником дослідження; для 10 - змін немає; 2
бібліотечні працівники сільських бібліотек-філій Ківерцівської ЦБС відчувають
негативні зміни. З боку місцевої громади позитивні зміни у ставленні до бібліотеки
відчули 47 респондентів, не відчули змін 13 респондентів, 1 бібліотекар сільської
філії Локачинської ЦБС написала про негативне ставлення.
Чи переймаються органи місцевої влади проблемами бібліотеки? 36 учасників
дослідження зазначили, що влада реагує на звернення з різних питань. Органи
місцевої влади надають фінансову підтримку та беруть участь у бібліотечних
заходах (відповідно по 32 позитивні відповіді). Найбільш ефективним бібліотекарі
вважають особистий контакт з головою сільської (селищної) ради. Це відзначив 41
респондент. Участь працівників місцевої ради в бібліотечних заходах, презентаціях
є ефективною для 31 учасника дослідження, а ще 16 вважають важливим у співпраці
оперативне інформаційне обслуговування представників місцевої влади з соціальноекономічних, правових питань.
Інноваційні методи готові запроваджувати 48 бібліотекарів, а представникам 9
ЦБС важко сказати про це (14 відповідей). Навичками роботи з комп'ютером,
ксероксом, в Інтернеті володіють 18 бібліотечних працівники, 9 - не вміють з цим
працювати. Якщо ця техніка буде наявна в бібліотеці, то на ній навчаться працювати
37 фахівців, як вони зазначили в анкетах.
Цікавими є відповіді на запитання про літературу, яка користується
найбільшим попитом у читачів. 54 респонденти зазначили, що користувачі
звертаються в бібліотеку, прагнучи отримати допомогу при підготовці до занять, 51
вважають, що для відпочинку, 25 - з метою підвищення кваліфікації та професійного
рівня, а 15 — для самоосвіти та вирішення соціальних проблем. Отже, потяг до
знань із закінченням навчальних закладів та здобуттям певної професії зменшується.
Важливим моментом дослідження, що реалізував його основну мету, став
аналіз відповідей на запитання про те, що має вирішальне значення для розвитку
бібліотек. Основними аргументами стали: державна політика в галузі культури (39
відповідей); розміри фінансування (29); економічний розвиток регіону (20);
зацікавленість та професіоналізм бібліотечних фахівців (17); потреба населення в
бібліотечних послугах (16); зарплата працівників бібліотек (14).
Дослідження підтвердило гіпотези, що бібліотека - найбільш популярний і
відвідуваний заклад культури в сільській місцевості. Його результати засвідчили,
що бібліотека - культурний, духовний, освітній, інформаційний, краєзнавчий,
дозвіллєвий центр сучасного села, байдуже
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ставлення до якого з боку владних структур є неприпустимим. В умовах
практично повної відсутності книжкової торгівлі в селах книгозбірні є основним
джерелом розповсюдження творів друку. При слабкій укомплектованості фондів,
незначних коштах на передплату періодичних видань та придбання літератури,
недоліках книговидавничої політики та книгорозповсюдження сільська книгозбірня
все-таки здатна задовольняти запити своїх читачів. Проте потреби у змістовній,
максимально інформаційній, інтелектуальній книзі помітно зменшилися. Звернення
більшості читачів в основному до так званої розважальної літератури - для
відпочинку, хобі, інтерес до таких заходів, як вечори відпочинку, свідчать про те,
що діяльність сільської бібліотеки тяжіє до реалізації релаксаційної функції, яка
націлена на допомогу людям відійти від повсякденних проблем і знайти душевне
заспокоєння за допомогою книги, дружнього спілкування. Всі накопичені дані
дозволяють зробити висновок про те, що сьогодні гостріше стоїть питання не
стільки задоволення, скільки шляхів формування потреб в читанні, що водночас
повинно базуватися на бібліотечних фондах, які мають систематично
поповнюватися та відновлюватися. Проте поки суспільством не буде сформовано
гостру потребу безпосередньо в бібліотеці, вона буде залишатися на тому ж
примітивному рівні, як сьогодні, з низьким наповненням фонду. Самотужки
бібліотека вирішити ці проблеми не в змозі.
Соціологічні дані підтвердили, що успішна діяльність книгозбірні пов'язана і з
особистістю бібліотекаря. Статус, престиж, авторитет сільського бібліотекаря
залежать одночасно від його освітнього рівня, громадянської активності, участі в
діяльності органів місцевого самоврядування та співпраці з ними. У сільських
бібліотекарів недостатньо можливостей для підвищення рівня професійних знань,
інтелектуального і творчого розвитку, для самореалізації.
Проведене дослідження показало, що сільська бібліотека в нинішніх умовах
неналежного фінансування, недостатньої уваги органів місцевого самоврядування
до її проблем все ж таки продовжує виконувати своє соціальне призначення. Можна
з повною відповідальністю стверджувати, що вона є необхідною для сільської
громади. Результати дослідження також дали можливість поміркувати над тим, що і
як потрібно робити для успішної діяльності бібліотечного закладу на селі.
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В.М.Ходаковська,
директорЛуцької районної централізованої
бібліотечної системи
Сільська бібліотека: реалії функціонування в приміському районі
Розглядаються питання співпраці бібліотек з
самоврядування у вирішенні проблем їх життєдіяльності.

органами

місцевого

«Велика-бо користь буває людині од учення книжного…», – писав у свій час
Нестор-Літописець і порівнював книги з ріками, що наповнюють Всесвіт, із
джерелами мудрості. Ці «джерела» збирають і зберігають бібліотеки, а вони ніколи
не існували самі по собі, а були, є і будуть завжди частиною суспільства з властивим
їм колом обов’язків, яке чітко визначає Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу» – реалізація прав громадян на інформацію.
У соціальній інфраструктурі сучасного села бібліотеки Луцького району
посідають особливе місце, адже в деяких селах вони взагалі є єдиними культурними
центрами.
Районна ЦБС об’єднує 40 бібліотек, з яких 35 розташовані в сільській
місцевості. Наш приміський район особливий тим, що він не має районного центру
як такого, отже відома всім формула по встановленню фінансових нормативів на 1
жителя при формуванні бюджету галузі культури для нас не зовсім зручна.
Наприклад, у цьогорічному бюджеті фінансування галузі склало 3 млн. 768 тис.
гривень. При 58,3 тис. чоловік сільського населення виходило 64 гривні на 1 жителя,
що не давало змоги забезпечити навіть першочергові витрати. Видатки на галузь
були збільшені на 740 тис. гривень за рахунок додаткових дотацій з районного
бюджету. Кошторис районної ЦБС затверджено в сумі 1 млн. 91тис. гривень, тому
питання діяльності бібліотечних установ стало не таким проблемним: забезпечено
сплату енергоносіїв, виплату заробітної плати з матеріальною допомогою на
оздоровлення колективу бібліотечних працівників, централізовану передплату
періодичних видань (щорічно - 50-60 тис. гривень), певну суму виділено на
придбання інвентарю для сільських філій; проте, на жаль, не передбачені в
кошторисі кошти на придбання книг.
Це не означає, що районна влада не дбає про систематичне оновлення
книжкового фонду: зі 112 тис. гривень, витрачених на минулорічні надходження, 51
тис. гривень – кошти районного бюджету. Така практика продовжується щорічно,
адже керівництво району розуміє, що з розвитком комп’ютеризації бібліотеки не
втрачають свого первинного значення. Через високі ціни не кожна людина може
придбати своїй дитині сучасні видання енциклопедій, казок, пізнавальних книг та
книг для позакласного читання, передплатити ті чи інші періодичні видання.
З метою залучення додаткових коштів на оновлення бібліотечних фондів та
зміцнення матеріальної бази колектив бібліотечної системи перебуває в постійному
пошуку спонсорів та меценатів, серед яких - сільські
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голови, керівники сільськогосподарських підприємств, депутати. В районі є 29
сільських та 2 селищні ради, 68 сільськогосподарських підприємств усіх форм
власності – переважно саме ці структури мають можливість виділити певні кошти
сільській бібліотеці на придбання книг та передплату періодики. Так у 2007 році
додатково до бюджетних від них залучено 19 тис. гривень на книги та 7 тис. гривень
на передплату, за 5 місяців цього року –8 тис. гривень на книги та 4 тис. гривень на
передплату.
Нерідко сучасна дитяча книга – справжній мистецький витвір: її поліграфічне,
художнє оформлення викликають захоплення в юних читачів, адже не всім можуть
батьки подарувати «Енциклопедію ерудита», «Енциклопедію про все на світі»,
«Книгу юного вундеркінда», «Чудеса світу», «1000 таємниць планети Земля» та
багато інших видань ціною в 60-100 гривень.
Але читати ці книги мають можливість юні жителі Шепельської, Липинської,
Боратинської, Лаврівської, Боголюбської, Коршівської сільських рад, де їх голови
розуміють, що бюджетних коштів на нові книги завжди буде недостатньо, а
бібліотекою (не зважаючи на те, на чиєму вона балансі знаходиться) користуються
жителі тієї громади, яка їм довірила очолити сільську раду; отже треба дбати про
духовний розвиток, змістовну організацію дозвілля їх дітей та молоді.
Студентська молодь, яка навчається у вузах міста і проживає в приміській
зоні, не маючи міської прописки, може користуватися лише читальними залами
міських бібліотек і часто змушена звертатися в сільську книгозбірню з метою
пошуку необхідної інформації. Працівники бібліотек намагаються задовольняти їх
запити необхідною кількістю учбових посібників, підручників. В пригоді стає
довідково-бібліографічний апарат бібліотеки-філії, періодичні видання тощо.
Бібліотеки будуть повною мірою відповідати своєму призначенню там, де
місцева влада зацікавлена в цьому. З незалежних від бібліотекарів причин ситуація з
матеріальною базою бібліотек склалася така, що приміщення філій знаходяться на
балансах сільських та селищних рад, а книжкові фонди та бібліотечний інвентар –
на балансі відділу культури і туризму райдержадміністрації. По суті бібліотеки орендарі, звільнені від орендної плати. Отже законодавство не дозволяє сільським
радам вкладати кошти в розвиток бібліотечної установи (придбання книг,
періодики, меблів, оргтехніки, тощо). Але бібліотечні працівники використовують
той варіант, що на території практично кожної сільської ради нашого приміського
району зареєстровано немало приватних підприємств, які мають право займатися
благодійництвом, надавати спонсорську допомогу. Дякуючи саме сільським головам
гарні сьогодні бібліотеки в селах Лище, Підгайці, Лаврів, Забороль, Городище-2,
Коршів, Промінь, Рокині, Веселе та ін.
Липинська сільська філія - справжня модель сучасної публічної бібліотеки - в
минулому році була переможцем в обласному конкурсі на кращу сільську
бібліотеку. До послуг користувачів тут не тільки багатий книжковий фонд, який
щорічно поповнюється, і великий вибір періодики, а й
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комп’ютер, компактні принтер, сканер, ксерокс. Є доступ до мережі Інтернет.
В бібліотеці – сучасний телевізор «Самсунг» з відеомагнітофоном, DVD пристроєм,
200 відеокасет, фонотека (також ідея сільського голови, запозичена з Польщі).
Великий вибір періодики, зроблено дороговартісний ремонт. Тому і не дивно, що
тут завжди багато відвідувачів, а сама бібліотека – гордість сільської ради і вкрай
необхідний культурно-освітній заклад для села, в якому проживає 3,5 тис. чол.
населення.
Старанням сільської ради забезпечена комп’ютером також бібліотека с.
Лаврів, в ряді бібліотек-філій тривають євроремонти приміщень, проблему
неопалюваних приміщень в нашому районі вирішено придбанням економних
електроконвекторів та енергонакопичувачів (зрозуміло, що пошуками коштів
займалися сільські ради).
Щорічно питання діяльності бібліотечної мережі виносяться на розгляд
постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, а центральна районна
бібліотека рекомендує сільським та селищним радам на засіданнях своїх виконкомів
заслуховувати аналогічно роботу філій. Це дає можливість депутатському корпусу
краще дізнатися про проблеми книгозбірень, потреби жителів в книзі. Як результат
маємо приклад прийняття «Програми підтримки сільської бібліотеки на 2007-2011
роки», яку затвердили депутати Смолигівської сільської ради і яка передбачає
джерела фінансування на зміцнення матеріальної бази книгозбірні, адже сьогодні
імідж бібліотек визначають багатий книжковий фонд, комфортні для відвідувачів
умови, дизайн приміщень, кваліфікований персонал, наявність новітніх технологій.
Штат бібліотечних спеціалістів нашого району налічує 55 працівників. З
метою підняття престижу бібліотечної професії щороку відзначається
Всеукраїнський день бібліотек спільно з органами місцевого самоврядування.
Щорічно кращі бібліотечні філії отримують нагороди від голів районної ради та
держадміністрації у вигляді грошових премій, цінних подарунків, від сільських
голів – у вигляді бібліотечок книг, матеріальних допомог.
Таке ставлення органів влади до бібліотечних проблем дає надію на те, що
існуючу мережу в цілому буде збережено. Але хотілося б окреслити проблеми,
спільні для бібліотек не тільки нашого району.
Не секрет, що Програма поповнення бібліотечних фондів, яка діяла в свій час
на державному рівні, не вирішила проблеми гострої нестачі необхідних сьогодні
видань. При тому, що майже всі кошти, отримані від платних послуг витрачаються
на придбання нових книг, залучаються спонсорські, оголошуються щорічні акції
«Подаруй бібліотеці книгу» – книжкові фонди в сільських філіях залишаються
застарілими, фізично зношеними. Левову частку становлять книги, одержані за
державними та обласною цільовими програмами, але далеко не кожна з них
знаходить свого читача. З метою раціонального використання асигнувань варто
налагодити комплектування через прайс-листи або каталоги – аналоги колишніх
тематичних планів окремих видавництв.
Потребувала б продовження хоча б на період до 2010 року державна Програма
збереження бібліотечних та архівних фондів, яка недостатньо була
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забезпечена в фінансовому плані. Багато бібліотек не мають розмножувальної
техніки, засобів пожежегасіння, не скрізь дотримується температурний режим,
тощо.
На часі і нові штатні розписи: для комп’ютеризованих бібліотек необхідно
ввести посади системних адміністраторів та програмістів з відповідною оплатою
праці.
Існує проблема транспортного забезпечення центральних бібліотек, подекуди
виникає і проблема кадрового забезпечення – випускників училища не дуже
приваблює філія у віддаленому селі.
Проте радує те, що в нашому районі є багато сільських рад, де розуміють
ситуацію з недостатнім бюджетним фінансуванням галузі культури і намагаються
вкладати в міру можливостей свої кошти в книгозбірні з метою аби користувачі –
їхні ж жителі – почували себе там комфортно. Без загальних зусиль органів
місцевого самоврядування, територіальних громад, спонсорів, працівників бібліотек
неможливо створити бібліотеку, яка б відповідала стандарту сучасної публічної
бібліотеки не тільки на рівні села, а й району, області, держави.
О.Л. Промська,
провідний методист
відділу маркетингу та наукової роботи
Рівненської державної обласної бібліотеки
Каталоги та картотеки в сільській бібліотеці
Запропоновано оптимальний склад системи каталогів та картотек в
сільській бібліотеці. Проаналізовано особливості кожного каталогу та картотеки,
розглянуті питання доцільності їх існування та подальшого ведення. Зроблено
акцент на необхідності збереження та розвитку традиційних карткових
каталогів, картотек на сучасному етапі.
Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотеки - ключ до фонду
бібліотеки. Найважливішою частиною ДБА, яка історично виникла одночасно з
появою бібліотек, є бібліотечні каталоги та картотеки [3, с. 129]. Вже традиційним є
склад системи каталогів і картотек обласних універсальних наукових і центральних
бібліотек централізованих бібліотечних систем (ЦБ ЦБС). Дискусійним це питання
залишається по відношенню до сільських бібліотек. Різні погляди з цього приводу
з'являються з другої половини XX ст. та існують й на даний час. Склад каталогів і
картотек філіалів ЦБС (в т.ч. сільських бібліотек) розглядали 3. Амбарцумян, Е.
Беспалова, Д. Коготков, О. Мамонтов, Е. Сукіасян та ін. Серед проблемних було
питання доцільності систематичних каталогів та краєзнавчих картотек в сільській
бібліотеці.
З початку 90-х рр. XX ст. (період незалежності України) не з'явилося жодного
нормативного документа, який би регламентував діяльність
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сільської бібліотеки в цьому напрямку. Тому бібліотекарям залишається
керуватися тими інструкціями, що були прийняті ще за радянських часів
(наприклад, „Организация работы централизованной библиотечной системы" (М.,
1985) та враховувати особливості території, яку вони обслуговують.
Які ж каталоги та картотеки мають бути в сільській бібліотеці? В сучасних
реаліях, очевидно, необхідно враховувати специфіку кожного окремого району.
Якщо сільські бібліотеки конкретного району (наприклад, Сарненський район
Рівненської області) в достатній мірі забезпечені новою літературою та періодикою,
вони повинні мати розгорнутий перелік каталогів і картотек. Це алфавітний каталог
(АК), систематичний каталог (СК), систематична картотека статей (СКС),
краєзнавча картотека. В умовах об'єднання публічних і шкільних бібліотек до
переліку додається також картотека підручників. В той же час, якщо бібліотеки
району (наприклад, Демидівський район Рівненської області) мають невеликий фонд
(до 10 тис. прим.), майже не комплектуються новими виданнями та передплачують
2-3 періодичні видання; для них, очевидно, достатньо буде мати АК та краєзнавчу
картотеку. СК може бути законсервований, але при цьому не знищений, як це
спостерігається в окремих бібліотеках області. При відсутності повноцінної СКС
можливий варіант ведення тематичних картотек по темі, що цікавить більшість
користувачів даної бібліотеки.
Кожен бібліотечний каталог і картотека мають свої особливості, які й
обумовлюють важливість їхньої наявності в бібліотеках.
Не підлягає сумніву необхідність існування в кожній сільській бібліотеці АК,
який відображає весь наявний фонд бібліотеки. На лицьовій стороні картки каталогу
подаються вихідні відомості про видання, шифр ББК, авторський знак, а на
зворотній вказується, скільки примірників видання має бібліотека-філіал та як вони
розподілені за структурними підрозділам. (якщо такі є) [2, с. 37].
У великих бібліотеках значну роль відіграє СК, який інформує про наявні в
бібліотеці видання з тієї чи іншої галузі знання, з того чи іншого питання [1, с. 132].
Багато сільських бібліотек, зокрема в Рівненській області, сьогодні відмовляються
від ведення СК. Зрозуміло, що у сільського бібліотекаря досить широке коло
обов'язків: обслуговування користувачів, проведення масових заходів, краєзнавча
діяльність. Крім того, в умовах об'єднання публічних і сільських бібліотек з'явилося
додаткове навантаження - робота із підручниками. Проте все одно СК має вестися та
підтримуватися на належному рівні. СК - провідний каталог серед системи каталогів
і картотек сільської бібліотеки. Сучасний читач вимагає багатоаспектного та
всебічного розкриття фондів бібліотеки. Саме для цього потрібен СК.
СКС, структура якої побудована у відповідності до ділень ББК, відображає
статті з періодики, що отримує сільська бібліотека; [2, с. 38]. Враховуючи те, що на
сьогодні АБІС ІРБІС наявний в кожній ЦБ Рівненської області, сільська бібліотека
може отримувати значну допомогу у вигляді готових роздрукованих карток з
описами, вивільняючи тим самим час бібліотекаря для іншої роботи.
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Дискусійним залишається питання ведення краєзнавчої картотеки в сільській
бібліотеці. Нічого не сказано про це в існуючій інструктивно-методичній літературі.
Тобто бібліотекар може вирішувати цю проблему на власний розсуд. Але безумовно
і в даному випадку відповідь на питання про необхідність картотеки має бути
позитивною. Тут необхідно пам'ятати, що бібліотеки-філіали в районах, як правило,
знаходяться на досить великій відстані від ЦБ, тому мають самостійно дбати про
своїх користувачів. Важливо також, щоб сільський бібліотекар знав, що його
завдання, насамперед - це збирання інформації про ту мікротериторію (село), яку він
обслуговує, а не загалом про район (за окремим винятком) [4].
На даний час бібліотеки активно впроваджують електронний каталог (ЕК).
Зараз, в період активної комп'ютеризації бібліотек області, поступово формуються
такі ЕК, які відображатимуть весь фонд бібліотек-філіалів ЦБС; описи в каталозі
супроводжуватимуться сиглами бібліотек-утримувачів. Кожна сільська бібліотека
через мережу Інтернет матиме доступ до загального каталогу та зможе оперативно
обслужити свого користувача. До цієї бази даних як складові увійдуть в
електронному вигляді СКС та краєзнавча картотека. Але це все перспектива
майбутнього. А тому не можна просто водночас відкинути досвід минулих років в
очікуванні кращої перспективи, позбавитися всіх каталогів і картотек та чекати
приходу „світлого майбутнього", яке в умовах сьогоднішньої державної політики по
відношенню до галузі культури видається досить віддаленим.
Ще одне: не треба забувати, що після появи публічно-шкільних бібліотек ще
ближче до сільського бібліотекаря стали діти - та категорія користувачів, яку саме
він має ввести в інформаційний світ, ознайомити з головними джерелами
інформації. Працівники сільських бібліотек багато уваги приділяють проведенню
бібліотечно-бібліографічних занять, серед яких важливе місце посідає тема ДБА
бібліотеки. Але за відсутності каталогів і картотек реалізація цього завдання
малоймовірна.
Останнє обстеження бібліотек області засвідчило, що, на жаль, поступово
втрачається культура ведення каталогів. Крім того існуюча система каталогів і
картотек майже не популяризується серед користувачів. Читачу не розповідають про
переваги самостійного пошуку, про можливості тих чи інших каталогів, про
взаємозв'язок між ними і т.д. Зрозуміло, що все це знижує ефективність
використання каталогів і картотек. Тут виникає протиріччя: якщо користувач
непоінформований про існування таких ресурсів, напевно, все-таки марно
сподіватися, що він самостійно виявить до них інтерес.
Отже кожна ЦБ як методичний центр повинна самостійно вирішувати питання
про склад системи каталогів і картотек своїх сільських бібліотек. Необхідно
враховувати можливості кожної бібліотеки (фонд, нові надходження, кількість
періодичних видань, кваліфікацію працівника) та специфіку території, яка
обслуговується.
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Л.М. Лісова,
директор Рівненської державної
обласної бібліотеки для дітей
Комфортність обслуговування читачів-дітей
як показник рівня роботи бібліотеки
Розкриваються складові процесу формування
обслуговування дитини в публічних бібліотеках.

умов

комфортного

В сучасному суспільстві бібліотеки - і публічні, і спеціалізовані - залишаються
необхідними для дитини установами, які можуть допомогти їй отримати потрібну
інформацію, долучитися до світових культурних надбань, цікаво і змістовно
провести дозвілля. Використання педагогічних знань і бібліотечних методик
дозволяє створити гармонійну атмосферу міжособистісного спілкування, співпраці
дітей і дорослих. А першоосновою цього має бути формування комфортної, розкутої
обстановки для дитини задля того, щоб кожні відвідини бібліотеки ставали
маленьким святом.
В поняття „комфортність" закладено відчуття зручності, задоволення
середовищем, оточенням та власним станом, затишок. Саме тому приміщення
бібліотеки повинні бути світлими, з відповідним температурним режимом, водою і
туалетом, килимовим покриттям, зі зручним доступом, в т.ч. і для людей з
обмеженими можливостями.
Інтер'єр - це не тільки опорядження приміщень певними оздоблювальними
матеріалами і кольорами, а й використання художніх засобів: розписів, рельєфів,
скульптур, світильників, плакатів, фотокомпозицій, предметів декоративноприкладного мистецтва (макраме, живописні твори, аплікації тощо). При
оформленні дитячих кімнат чи куточків в публічних бібліотеках слід враховувати
те, що у дітей реакція на колір сильніша, ніж у дорослих. Дітям притаманний потяг
до більш яскравих, чистих, насичених кольором і більш контрастних гармоній.
Функціональним і декоративним елементом інтер'єру бібліотеки можуть стати
також зелені насадження (фітодизайн). У великих кількостях
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вони впливають на мікроклімат приміщення - очищують повітря від пилу і
насичують його киснем, позитивно діють на психіку людини, використовуються як
сонцезахисний засіб (щоб пряме сонячне проміння не шкодило книгам). Догляд за
квітами у горщиках може стати частиною роботи як бібліотечного активу, так і
членів клубів любителів природи.
Ведучи розмову про комфортність в бібліотеці, варто згадати і про запах. Його
джерелами можуть бути і фонд (наявність книжкового пилу, плісняви, комах,
гризунів, пожежі, підтоплення), і персонал з відвідувачами (парфумерія, продукти
харчування, куріння). Слід докладати зусиль, аби неприємні, відштовхуючі запахи
не приживалися в бібліотеці - проводити ремонти, дезинфекцію, дезинсекцію,
обезпилювати фонд, не залишати за стелажами залишки їжі. Дотримання норм,
пов'язаних з запахом, дозволить запобігти зайвим негативним емоціям, конфліктам.
Дорослий може ще змовчати, а дитина з її безпосередністю миттєво відреагує та
більше не зайде до бібліотеки.
Задоволення та зручність забезпечує і обладнання необхідними меблями:
читацькими столами на 1 або 2 місця, кафедрами видачі документів, стелажами,
виставковими і каталожними шафами. Діти дошкільного та молодшого шкільного
віку полюбляють спеціальні функціональні меблі під свій зріст, м'які куточки з
великою кількістю іграшок та коміксів.
Звичайно ж, навіть в найкрасивішій бібліотеці дітям буде некомфортно без
фонду видань, різноманітних за видами і тематикою. Сучасних читачів цікавлять не
лише книги і журнали, а й електронні видання (енциклопедії, ігри, аудіокниги на
СD). Такі новітні документи вимагають наявності в бібліотеці відповідних
технічних засобів (DVD-програвачі, магнітоли, комп'ютери).
Надзвичайно великі можливості є у бібліотеки за умови доступу до мережі
Інтернет: оперативність пошуку потрібної інформації за її відсутності в
бібліотечному фонді, подорожі „дозвіллєвими" маршрутами у „світовій павутині"
підвищують комфортність обслуговування користувачів.
Враховуючи те, що візуально діти сприймають інформацію краще, ніж на
слух, зручності в ознайомленні з популярними виданнями додають книжкові
виставки як частина бібліотечного дизайну. Вільний доступ до них дозволяє взяти в
руки книгу, погортати її сторінки, переглянути малюнки, що є таким важливим для
дітей. Головне, слід пам'ятати, що кожен заголовок можна художньо обіграти,
змусити читача зацікавитися, звернути увагу. Проте всі елементи виставки повинні
природньо вписуватися у внутрішній простір бібліотеки, ні в якому разі не
перевантажуючи його.
Формуючи юного читача як особистість думаючу, творчу, високоморальну
через систему масових заходів, потрібно пам'ятати про психологічні особливості
кожної вікової категорії і дотримуватись відповідної тривалості цих заходів. Щоб не
„перегодувати" дітей інформацією, не зловживати їхньою увагою і терпінням,
заінтригувати, залишити бажання прийти до бібліотеки ще не раз, слід обмежитись
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наступними рамками: для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку - 2025 хвилин, середнього шкільного віку - до 30-35 хвилин, старшого шкільного віку до 45 хвилин.
Діти охоче йдуть до бібліотеки, коли знають, що там передбачені всі умови
для дозвілля - є ігри, діють клуби за інтересами, проводяться конкурси дитячої
творчості. Саме ці форми роботи, незалежно від їхньої тематики (літературні,
художньо-мистецькі, краєзнавчі, народознавчі, прикладного характеру), вдало
вирішують завдання організації змістовного дозвілля учнів, створюють умови для
спілкування та формування особистості.
Інтереси дітей як основної категорії читачів сільської місцевості в першу
чергу слід враховувати і при затвердженні режимів роботи установи.
А тепер про найголовнішу складову комфортності - у дитини бажання зайвий
раз відвідати бібліотеку залежить безпосередньо від бібліотекаря. Саме грамотний
спеціаліст з коректним стилем обслуговування, який здатний оперативно, якісно,
повно надати необхідну інформацію, створити малюкам атмосферу тепла і
яскравого дитинства, забезпечити різноманіття занять та інтересів, робить „погоду"
в бібліотеці та як магніт притягує дітей.
Я повністю розділяю думку відомого бібліотекознавця, головного редактора
ББК Едуарда Сукіасяна, який зазначає: „Як я розумію, сьогодні бібліотекарям, від
яких залежить обслуговування дітей, потрібно бути вимогливими менеджерами,
адміністраторами, які доводять права своїх читачів. Причому всі і всякі права: на
загальнодоступність, на першочергове комплектування, на відповідне оформлення
інтер'єру, на книги, які опинилися у дорослих. І навіть право на особливу,
спеціалізовану підготовку кадрів. Адже традиційно рахується, що для роботи в
бібліотеці потрібно „любити людей", „любити книгу". Надто цього мало, а для
роботи в дитячій бібліотеці - зовсім недостатньо. Дітей потрібно не тільки любити, а
й знати, розуміти, вміти з ними спілкуватися. Літературу потрібно читати, по
можливості випереджуючи своїх читачів, - як би це не було важко. Та саме головне:
вміти професійно працювати. Цьому потрібно навчатися все життя".
До речі, в США, приймаючи на роботу бібліотекаря в дитячій відділ, директор
публічної бібліотеки обов'язково запитає про його власних дітей. І якщо у
претендента на цю посаду дітей немає, то його направлять працювати в інші відділи
бібліотеки. Адже він тоді точно досконало не знає дитячої літератури і дитячої
психології!
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що комфортність обслуговування
користувачів дітей в бібліотеці забезпечується відповідним приміщенням,
інтер'єром, обладнанням, фондом документів на друкованих і електронних носіях,
технічними засобами, доступом до мережі Інтернет, сприятливими умовами для
дозвілля, зручним режимом роботи і звичайно ж, грамотним спеціалістом.
Наявність повного комплексу або більшої частини складових комфортності
гарантує високий рівень діяльності бібліотеки. Яскравим прикладом цього може
служити ПШБ с. Балашівка Березнівського району. Гарне приміщення, обладнання
відповідними меблями і технічними
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засобами, доступ до мережі Інтернет, нова література, м'які куточки з великою
кількістю іграшок від спонсора, розкішний фітодизайн та чудовий фахівецьбібліотекар у другому поколінні Руслана Михайлівна Журавель приваблюють до
себе все сільське дитяче населення і книгозбірня для них є самим улюбленим місцем
дозвілля.
Після надання методичної і практичної допомоги працівниками обласної
бібліотеки для дітей з питання оформлення кімнати юного читача Кричильської
ПШБ Сарненського району зовсім змінився її вигляд - для читачів зручно
розставлені меблі, на стінах з'явилися сюжети з казок, торці стелажів прикрасилися
дитячими іграшками-аплікаціями, оформився стенд „Карта Рівненської області",
веселими барвами і оригінальним дизайном „заграли" книжкові виставки з цікавими
назвами. Для цього потрібно були лише бажання, фантазія, підручні засоби, трохи
часу і - ніяких коштів. Дбають про юних читачів та створюють їм привабливі і
хороші умови в бібліотеках сіл Степангород, Половці (Володимирецький р-н),
Квітневе, Листвин, Шепетин, Липа (Дубенський р-н), Мутвиця, Неньковичі
(Зарічненський р-н), Пісків (Костопільський р-н), Висоцьк, Берестя, Колки
(Дубровицький р-н), Головниця (Корецький р-н), Богдашів, Спасів (Здолбунівський
р-н), Карпилівка, Масевичі (Рокитнівський р-н), Квасилів, Клевань-І, Олександрія,
Оржів (Рівненський р-н), Козин, Жовтневе (Радивилівський р-н).
Я впевнена в тому, що за будь-яких умов справжній фахівець, який вболіває за
свою роботу, в силах забезпечити виконання пункту з „Керівництва для дитячих
бібліотек", прийнятого на Генеральній конференції ІФЛА в Буенос-Айресі в 2004
році: „Кожна дитина має право знати про діяльність місцевої бібліотеки і почувати
себе в ній комфортно. Бібліотека для дитини любого віку повинна бути місцем
відкритим, дружнім, привабливим, в чомусь незвичайним. В ідеалі її дитяча
територія повинна бути такою, що легко впізнається (наприклад, спеціальні меблі,
кольорове і декоративне рішення) і відрізнятися тим самим від іншої частини даної
установи".
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У статті викладено досвід бібліотек Рівненської ЦСПШБ по залученню
додаткових коштів у 2006 – 2007 роках.
Розкрито зміст бібліотечного фандрейзингу як пошуку шляхів
позабюджетного фінансування, що охоплює як безпосередньо роботу бібліотеки по
наданню платних послуг у бібліотеках, так і залучення зовнішніх коштів
Переконувати сучасну спільноту у величі книги як джерела знань та у
значенні бібліотек як центрів просвітництва, інформації та спілкування немає сенсу.
Здавалося б, наша бібліотечна галузь не обділена увагою держави. Сьогодні
вже є законодавчо-нормативна база, створюються необхідні нормативи, плани і
програми розвитку бібліотечно-інформаційної галузі, програми інформатизації,
поповнення фондів, збереження бібліотечних і архівних фондів.
Але в зв'язку з економічними труднощами держава не завжди виконує свої
зобов'язання щодо гарантованого фінансування комплектування, як це передбачено
ст. 26 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу» (2002 р.). Тому розширення бази фінансування - наріжний
камінь сучасного бібліотечного менеджменту. Спираючись на зарубіжний досвід та
враховуючи вітчизняну специфіку, під керівництвом обласної бібліотеки і в
Рівненському районі почали впроваджувати фандрейзинг, тобто пошук шляхів
позабюджетного фінансування.
Бібліотеки Рівненської ЦСПШБ використовують два джерела позабюджетного
фінансування: внутрішнє (власні можливості) та зовнішнє (залучення сторонніх
коштів).
До першого відносяться кошти, отримані за рахунок надання платних послуг,
поетапне впровадження яких в районі розпочалось у 1997 році. Спочатку - в ЦРБ та
РБД, з 1998 року - в міських бібліотеках-філіалах, а з 2000 року - в сільських
бібліотеках системи. Після реорганізації і створення ЦСПШБ це поширилось і на
шкільні підрозділи.
Надання платних послуг регламентується Законом України «Про внесення
змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу: Розд. IX.
Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та майнові права бібліотек,
ст.26», Постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.1997р. №534 «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури і
мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»,
«Положенням про бібліотеку загально-освітнього закладу», затвердженим наказом
Міністерства освіти України від 14.04.1999 р. № 139, Розділ І.
За 2007 рік бібліотеки ЦСПШБ отримали від платних послуг 23,1 тис. грн.
Найбільш поширеними платними послугами є оформлення реєстраційних
документів (18,2 тис. грн.), видача документів із комерційного
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читального залу (3,8 тис. грн.), через „нічний абонемент” (0,3 тис. грн.) та
комп'ютерні послуги (0,8 тис. грн.). 80,3% загальної суми від платних послуг
надійшло від ПШБ.
Більша частина отриманих від платної діяльності коштів використовується на
поповнення фондів. Так за 2007 рік витрачено 14,1 тис. грн., в т.ч. на придбання
книг - 11,6 тис. грн., на передплату періодики - 2,5 тис. грн. Інші кошти
використовуються на господарчі витрати бібліотек.
Кількість отриманих від платних послуг коштів залежить від матеріальної
бази та кадрів ПШБ. Серед найкращих по залученню платних послуг в Рівненській
ЦСПШБ можна зазначити ПШБ сіл Зоря (1850 грн.), Олександрія (1789 грн.),
Шпанів (745 грн.), Шубків (835 грн.), міські ПШБ, смт. Клевань І, Квасилів, Оржів.
Протягом декількох років бібліотеки використовують і зовнішнє залучення
додаткових коштів. Це, як правило, благодійна допомога. Щорічно декілька
бібліотек-філіалів залучають благодійників для поповнення фондів. Серед них «Благодійна корова», санаторій «Сосновий бір», «Олісма», інші підприємства та
підприємці району.
Бібліотеки району регулярно поповнюються книгами, які дарують місцеві
автори Р.Солоневський, Є.Шморгун, М.Степанюк, В.Бойчук та інші. Дарувались
книги під час акцій в бібліотеках шкільних підрозділів, випускниками, учнями
молодших класів (під час «Тижня дитячої книги»).
У зв'язку з оголошенням Президентом України 2007 року «Роком української
книги» та з метою поповнення фондів бібліотек в березні 2007 року за дорученням
заступника голови райдержадміністрації було започатковано акцію «Подаруй книгу
сільській бібліотеці». Оголошення акції було анонсовано в місцевих ЗМІ (газета
«Слово і час», «Клеванський тракт», «Радіо-Шанс»). Від дирекції ЦСПШБ були
надіслані листи до підприємств та організацій району, сільських рад, авторів,
видавців. Працівники ПШБ звертались до місцевих підприємців, знайомили їх з
розпорядженням заступника голови райдержадміністрації. В усіх бібліотеках
висвітлювався хід акції. З розумінням підійшли до потреб бібліотек сільські ради
смт Оржів та Городок, які виділили по 1000 грн. на придбання книг, та Квасилів
(350 грн. на передплату). Значні суми надійшли від таких підприємств та організацій
як ЛТД «Орант» (4000 грн. для бібліотеки с. Хотинь), «Благодійна корова» (300 грн.
для бібліотеки с. Грабів), «Олісма» (300 грн. для ПШБ смт Оржів), «Оптіма» та
«Транспортні послуги» (до 500 грн. для ЦРБ та РБД) та інші. Всього за 2007
бібліотекам району було виділено 9094 грн. спонсорських коштів. З них придбано
336 книг на суму 5438 грн. та передплачено періодику для сільських ПШБ на суму
2415 грн.. На господарські витрати використано 1241 грн.
Крім того авторами та видавцями подаровано 1269 книг на суму 6662 грн. На
кошти від малих підприємств, які відгукнулись на запит бібліотекарів, придбано
1529 книг загальним коштом 7093 грн.
Як видно з результатів, акція була плідною і є підстави вважати, що діяльність
бібліотек по залученню позабюджетних коштів надалі

42

продовжуватиметься, якщо буде підтримка від місцевих органів влади,
адміністрації відділу культури і туризму.
Проте повноцінне і планомірне поповнення бібліотечних фондів публічних
бібліотек може здійснюватись тільки за умови безперебійного державного
фінансування. Лише такий підхід забезпечить інформаційну рівність громадян
України, їх конституційні права.
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В.В. Довгаль,
зав. ПШБ с. Борове
Рокитнівської ЦСПШБ
Рівненської області
Бібліотека, як центр інтелектуального дозвілля населення
Автор розповідає про роботу Борівської публічно-шкільної бібліотеки, спрямовану
на пропаганду читання як один із видів дозвілля, на сприяння інтелектуальному та
духовному росту, розкриттю здібностей читачів.
Бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти. Вона назавжди залишиться
скарбницею всіх багатств людського духу, а книги - кораблями думки, що
мандруватимуть хвилями часу і дбайливо нестимуть свій вантаж від покоління до
покоління.
Основним джерелом знань народу завжди були книги і читання. Книга
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вчила і продовжує вчити людину жити, розкриває перед нею чарівний світ
знань, добра, ідей і роздумів, збагачує інтелект. Саме бібліотека є провідником у
такий світ. І тут особливого значення набуває особистість бібліотекаря. Сьогодні
дуже важливими є такі якості працівника бібліотеки, як от: доброзичливість,
врівноваженість, довіра до читачів, високий професіоналізм, нестандартність
вирішення проблем, що виникають, уміння тактовно порекомендувати необхідну
літературу. Бібліотекарі повинні володіти великим запасом загальних знань,
умінням аналізувати, систематизувати. Бути режисерами і сценаристами,
психологами та вихователями: уміти заспокоїти і захистити, поговорити про життя і
вислухати. «Бібліотекар повинен любити читачів і тонко відчувати поруч із собою
людину з її радощами і тривогами», - так говорив відомий педагог В.
Сухомлинський.
Місія бібліотек - створити людям умови для їх інтелектуального росту,
самоосвіти, самовиховання. У наш час бібліотекам складно конкурувати з
телебаченням, комп'ютерами, щоб залучити населення до читання. Постійно
потрібно творити щось цікаве, неординарне, щоб читачі із задоволенням приходили
до бібліотеки не тільки по книжки, а й просто поспілкуватися, про щось дізнатися.
Приємно відмітити, що попри все, люди читають, відкриваються для спілкування і,
не зважаючи на те, що нової літератури надходить мало, читачі знаходять потрібну
інформацію. Приходять до бібліотеки з друзями, набирають книжок на вихідні,
канікули і щиро радіють, отримавши щось новеньке почитати у вільний час.
Бібліотека, популяризуючи читання як один із видів дозвілля, стає центром
інтелектуального дозвілля, місцем спілкування, допомагає читачам розкрити свої
здібності, показати свій інтелектуальний розвиток.
Одним із важливих напрямів роботи бібліотеки є масова робота з читачами.
Характерною рисою сучасного етапу масової роботи бібліотеки є широке
використання нетрадиційних форм роботи. Значення їх полягає в тому, що вони
сприяють неформальному спілкуванню читачів, цікавому проведенню дозвілля.
Оскільки найактивнішими читачами бібліотеки є, звичайно, діти, то саме для
них проводиться найбільше масових заходів. Вони з задоволенням відвідують ці
заходи, і приємно те, що діти мають бажання приймати у них участь і з нетерпінням
чекають нових зустрічей.
Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи є засобом заохочування
відвідувачів до читання та зацікавлення їх книгою, до використання ними наявних у
бібліотеці ресурсів.
Для школярів молодших класів пропонуються такі масові заходи як «Брейринг казок», літературна гра «З якої я казки?», конкурс загадок «Загадаю відгадай», літературна вікторина «Г.Х. Андерсен та його казки», конкурс на кращий
малюнок «Я малюю казку».
Останнім часом бібліотека приділяє багато уваги інтелектуальним іграм. Для
читачів середнього шкільного віку пропонується інтелектуальна гра «Еврика», гра
«Хроноскоп».
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Саме гра є дієвою формою роботи з дітьми, вона розвиває інтелектуальну,
духовну і емоційну сферу дитини, формує її особистість. Гра розвиває
інтелектуальні здібності, кмітливість, уважність, вміння швидко орієнтуватись в
поданому завданні.
Діапазон пізнання книги учнями значно розширюється: школярів у бібліотеці
навчають систематичній праці з книгою, вмінню чітко формулювати читацький
запит, вільно орієнтуватись в різноманітних джерелах інформації, використовувати
довідкову, енциклопедичну літературу. З цією метою проводяться інтелектуальнопізнавальні ігри «Щасливий випадок», «Бібліотечний лабіринт», гра-подорож
«Подорож в країну Читалію».
Ефективними технологіями популяризації літератури є мандрівки
літературними стежками видатних письменників «Материнська пісня Наталі
Забіли», конкурси-турніри «Що? Де? Коли?» (команда вчителів і учнів 11-х класів),
презентації книг: «Пташина колиска» А. Богданець, рокитнівської поетеси, години
спілкування з поезією.
Читачі цікавляться і питаннями екології. Для них пропонується екологічна
вікторина «Що ми знаємо про хвойні дерева», біологічний бліц-турнір.
Бібліотека в тісній співпраці з місцевим священиком проводить роботу з
групою читачів-дітей з малозабезпечених сімей по духовному вихованню
підростаючого покоління «Починати життя з віри». З ними проводяться вікторини
«Як ми знаємо Святе Письмо», гра «Добре-недобре», обговорення оповідання Ф.
Достоєвського «Хлопчик у Христа на Ялинці», гра «Перевір свою пам'ять»,
«Перегони» та ін.
Приємно відмітити, що духовенство піклується про підростаюче покоління, їм
не байдуже, якими ростуть наші діти. Отець Никанор, настоятель Рокитнівського
монастиря подарував бібліотеці 65 примірників духовної літератури, бо саме
духовна книга може вплинути на свідомість людини, посіяти в серцях зерна віри в
Бога, змінити їх духовний розвиток, світогляд.
Неодноразово діти, які входять в цю групу, відвідували Свято-Успенську
Почаївську лавру. До організації таких поїздок залучаються спонсори, з якими
бібліотека активно співпрацює.
Книгозбірня постійно бере участь у конкурсі «Найкращий читач України».
Бібліотека здійснює свою роботу, виходячи з особистих, соціальних та
життєвих потреб мешканців села в інформації. Цьому сприяє робота центру
регіональної інформації бібліотеки. Бібліотека співпрацює з виконавчим комітетом
сільської Ради, з окремими депутатами, виступаючи у ролі посередника між
жителями села і місцевою владою. В окремих папках зібрані рішення виконкому
сільської Ради. Для працівників місцевого самоврядування, дирекції школи
систематично складаються списки «Нові надходження літератури»
Ефективності роботи ЦРБ сприяє формування і актуалізація довідково-
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бібліографічного апарату, що включає картотеки «Населенню про
самоврядування», «Нове в законодавстві про пільги пенсіонерам, інвалідам,
ветеранам, чорнобильцям», папки-досьє «Навчальні заклади», «Юридичні
консультації», «Транспорт», «Агропромисловий комплекс».
Інформаційний портрет села дає інформацію про історію регіону,
підприємства, установи, організації, які функціонують на території села.
Велику увагу працівники бібліотеки приділяють людям з обмеженими
фізичними можливостями. З цією категорією користувачів постійно обговорюється
інформаційний бюлетень «Інва.net», який випускає обласна бібліотека. Проводиться
анкетування, завдяки якому виявляються потреби, проблеми, інтереси цих людей.
Потрібною літературою даних користувачів та людей похилого віку працівники
бібліотеки забезпечують на дому.
Не залишаються поза увагою пенсіонери та ветерани Великої Вітчизняної
війни, для яких бібліотекарями разом з бібліотечним активом, молоддю села було
підготовлено літературну годину «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».
Бібліотека співпрацює з центром зайнятості: так для непрацюючих жителів
села у бібліотеці оформлено куточок «Служба зайнятості інформує».
Значна увага в роботі бібліотеки приділяється питанням популяризації
національних традицій, звичаїв, збереження історії свого села, патріотичному
вихованню. З цією метою бібліотека пропонує своїм читачам гру «А я просто
українка-україночка», «Моє село у барвах вишиванки», історичну годину
«Символіка незалежної України».
Бібліотека стане справжнім центром культури, інформації та інтелектуального
дозвілля за умови подальшого розвитку закладу: матеріально технічного оснащення,
комп'ютеризації.
В.О. Москалик,
провідний методист
Гощанської ЦРБ
Рівненської області
Моделі організації бібліотечного обслуговування в Гощанській ЦСПШБ
Пошук і створення нової моделі організації бібліотечного обслуговування
сільського населення Гощанського району, характеристика роботи кращих
бібліотек-філіалів по нестаціонарному обслуговуванню, плани на майбутнє. Ось
основні теми, які висвітлила автор у статті.
Кожного року в Гощанській ЦСПШБ підводяться підсумки зробленого у сфері
бібліотечно-інформаційного
обслуговування
користувачів,
визначаються
перспективи подальшого розвитку галузі та окреслюються проблеми, які
потребують розв'язання.
Досить хвилюючими є питання якості бібліотечного обслуговування,
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матеріально-технічної
бази
бібліотек,
раціональності
використання
бюджетних коштів, розвитку фондів, задоволення інформаційних потреб
користувачів, якісного складу кадрів, а особливо існуючої бібліотечної мережі.
Адже не лише кількість бібліотек на селі та їхнє розміщення обумовлюють їх
суспільне та культурне значення, а перш за все - актуальність їхньої діяльності.
З розумінням того, що сільська книгозбірня повинна бути соціальнокультурним центром села, осередком для влади, аграріїв, інтелігенції, бізнесменів,
студентів, учнів, соціально незахищених верств населення, людей з обмеженими
можливостями, Гощанські книгозбірні зробили перший крок до створення нової
моделі бібліотек.
Таким кроком стала реорганізація системи бібліотечного обслуговування
населення шляхом об'єднання публічних і шкільних бібліотек в єдину
централізовану систему публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ).
На виконання розпорядження голови Гощанської районної державної
адміністрації № 471 від 14.11.2001 року "Про реформування системи бібліотечного
обслуговування населення Гощанського району" упорядковано мережу публічних і
шкільних бібліотек.
Сьогодні в районі функціонують 47 публічно-шкільних бібліотек, коли до
реорганізації в обох системах діяло 74 бібліотеки, з них - 32 шкільних. Жодна
шкільна бібліотека не припинила свого існування. Це дало позитивні результати і
засвідчило доцільність утримання однієї бібліотеки в населеному пункті.
Забезпечився чіткий облік та збереження бібліотечного фонду, в тому числі
навчальної літератури. 14 бібліотек переведено в просторіші приміщення, які
опалюються.
Процес реорганізації позитивно вплинув на якість та результативність
обслуговування користувачів, кількість яких збільшилась з 26.4 до 28.3 тис.. Фонди
поповнились на 281.9 тис. примірників, книгозабезпеченість зросла до 22.8 книг на
користувача. Зріс відсоток спеціалістів (64.2) шляхом заміни педагогів, що
працювали по сумісництву, на спеціалістів. З директорами шкіл виникла тісна
співпраця у питаннях дотримання дисципліни праці, розпорядку робочого дня,
надання щорічних відпусток. Робота в умовах об'єднання підвищила авторитет
бібліотекарів.
Та поряд з цим постало нове питання, яке потребувало більш детального
вивчення. Приводом для роздумів став показник охоплення населення бібліотечною
книгою. Незважаючи на низьку якість бібліотечних фондів, кількість користувачів
на 1 тис. сільського населення з 2001 по 2005 рік відповідно становила 740, 735, 676,
687, 699 користувачів, а в 2006 році зросла до 707 користувачів.
Обмеження місцевою владою бюджету бібліотек і детальний аналіз
статистичних даних по кількості бібліотек на 1 тисячу жителів (1.09 бібліотеки в
порівнянні з Здолбунівським - 0.51, Корецьким - 0.83, Радивилівським - 0.90,
Млинівським - 0.82, Володимирецьким - 0.75,
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Острозьким районами - 0.84 бібліотеки) зумовило новий крок, новий пошук
моделі обслуговування.
В 2007 році в Гощанській ЦСПШБ відбулися значні зміни.
На підставі ст. 22 Бюджетного кодексу України, Нормативів забезпечення
населення клубними закладами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 12 листопада 1998 року № 1775, мінімальних соціальних Нормативів
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України 3О травня 1997 року № 510, наказу відділу
культури і туризму від 25 грудня 2006 року № 80 "Про заходи по оптимізації мережі
установ культури району" було ліквідовано п'ять публічно-шкільних бібліотек (с.
Андрусіїв, Вовкошів, Угольці, М'ятин, Томахів), реформовано сім публічношкільних бібліотек (с. Микулин, Дроздів, Терентіїв, Дмитрівка, Матіївка,
Новоставці, Дуліби).
В Микулині, Дроздові, Терентієві, Дмитрівці, Матіївці створено об'єднані
установи клуб-бібліотека, в селах Дуліби та Новоставці - сектори організації
дозвілля та обслуговування населення.
В с. Тучин дві публічно-шкільні бібліотеки (одна з них дитяча), що діяли до
цього часу, об'єднано в одну публічно-шкільну бібліотеку.
На селі створено нову модель бібліотеки: публічно-шкільну бібліотеку із
функціонуванням пунктів видачі, книгоношень у сусідніх селах.
У 63 населених пунктах, де проживає 36658 населення (в т.ч. 31393 - жителі в
сільській місцевості), діють ЦРБ, ЦРДБ, 27 стаціонарних сільських ПШБФ. Але це
не привело до інформаційної ізоляції мешканців решти сіл.
Нестаціонарними формами обслуговується 5639 жителів 27 населених
пунктів. Це села, де проживає від 46 до 371 мешканців. В залежності від кількості
жителів та умов для спілкування бібліотекаря з ними бібліотечні пункти діють в 12
селах, у 15 селах – книгоношення. Така форма не є чимось новим, просто в даній
ситуації вона набула нового значення.
В одному приміщенні знаходиться 18 сільських книгозбірень, у двох
приміщеннях - 9. Вирішено питання опалення бібліотек.
Забезпеченню бібліотек кращими творами національної і світової літератури,
довідковими і краєзнавчими виданнями сприяли Програма "Українська книга",
"Державна Програма забезпечення розвитку і функціонування української мови",
"Обласна Програма розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшення
випуску книжкової продукції місцевих авторів у Рівненській області на 2006-2010
роки", спонсори, акція "Подаруй книгу бібліотеці".
У переважній більшості сільські книгозбірні можуть запропонувати своїм
користувачам 12 назв періодичних видань, 86 нових книг на рік.
Районні державна адміністрація, рада та відділ освіти з розумінням ставляться
до фінансових проблем бібліотек і щороку певна частина коштів виділяється з
бюджету галузі освіти, адже бібліотечні установи в повному обсязі обслуговують
учнівські та педагогічні колективи. Тільки за останні два роки районним відділом
освіти виділено відповідно 150 тис. грн., 200 тис. грн.

48

Із врахуванням інтересів громади на початку 2008 року відкрито стаціонарні
бібліотеки сіл Дроздів та Новоставці.
Пункти видачі у Дмитрівці, Матіївці, Дулібах обслуговуються відповідно
Договору про організацію обслуговування населення бібліотечними послугами.
Повністю ліквідовано практику роботи на 0.25 ставки, але питання
переведення працівників на повну ставку остаточно не вирішено. 33% працівників
працюють на 0.75 ставки, 15% працівників - на 0.5 ставки.
Процес становлення нової моделі публічно-шкільної бібліотеки нелегкий,
чимало складних організаційних питань ще потребують вирішення. Адже, як
зазначалось на колегії Міністерства культури і туризму України, що розглядала
надзвичайно актуальну проблему "Про моделі бібліотечного обслуговування
населення у сільській місцевості з урахуванням сучасної економічної та
соціокультурної ситуації", вдосконалення бібліотечного обслуговування сільського
населення має здійснюватися комплексно, системно, виходячи з умов розвитку
інформаційного суспільства з урахуванням результатів статистичних досліджень
стану та ресурсів сільських бібліотек, а також стандартів міжнародної бібліотечної
практики.
Тому особливої значущості набуває навчання кадрів. В районі діє система
підвищення професійних знань, безперервне фахове навчання.
Організаційно-методична діяльність ЦРБ не зосереджується тільки на
методичному забезпеченні, а здійснюється й в практичній площині. В районі
проводяться семінари, наради з актуальних питань бібліотечної роботи, що
виникають в процесі діяльності бібліотек, дні фахових знань. Діють "Бібліотечний
ліцей" та "Школа методиста".
За участю провідних спеціалістів районного відділу освіти планується
провести день відкритих дверей для працівників ПШБФ, методичний день
"Готуючись до планування", стажування працівників ПШБФ у підрозділах ЦРБ та
ЦРДБ, дні спеціаліста та дні дисципліни.
Нова модель обслуговування змусила шукати нові форми роботи, вносити
зміни у традиційне життя бібліотек, які прагнуть стати інформаційними,
культурними осередками та центрами дозвілля для мешканців кожного села.
Заслуговує на увагу досвід публічно-шкільної бібліотеки с. Пустомити
(завідувачка В.П. Жолобчук). До послуг цієї установи звертається 613 користувачів.
236 з них обслуговуються пунктом видачі з постійним фондом, що знаходиться у
приміщенні школи села Малатин. Основна частина користувачів на пункті видачі учні та педагогічний колектив. Тому двері бібліотечного пункту відкрито щоденно
(крім вихідних) по 4 години. Робота цієї установи може оцінюватись кількістю
любительських об'єднань та клубів за інтересами, що створені не тільки завдяки
професійній ініціативності бібліотекаря, але й активності користувачів, бажання
згуртуватися.
Деякі користувачі обслуговуються книгоношенням. А в Матіївці на пункті
видачі працює громадський бібліотекар.
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Публічно-шкільна бібліотека с. Посягва (завідувачка Н.Д. Прокопчук) - єдина
на території Посягвівської сільської ради. Села Сергіївка, Ясне, Олексіївка, М'ятин
віддалені від стаціонарної бібліотеки. Тому в с. М'ятин, де працює школа, відкрито
пункт видачі. Бібліотекар відповідно розпорядку працює тут один раз в тиждень.
Користувачі не обділені увагою, вони із задоволенням беруть участь в масових
заходах на пункті видачі і в стаціонарній бібліотеці. Мешканці Ясного і Олексіївка
обслуговуються книгоношенням.
Бугринська публічно-шкільна бібліотека (завідувачка Куманьок С.С.)
знаходиться в приміщенні місцевого агроліцею. Тут поєднуються інтереси різних
поколінь, бо до бібліотеки звертається 1200 мешканців сіл Бугрин та Угольці. В
Угольцях в приміщенні школи працює пункт видачі, де жителі можуть отримати
бібліотечну інформацію один раз в тиждень.
Тучинська публічно-шкільна бібліотека (завідувачка Артемова Л.Д.) є
насущною потребою для людей похилого віку і людей з особливими потребами.
Бібліотекар Г.М. Присяжнюк щотижня відвідує пансіонат. Вибір книги, обговорення
прочитаного, просте спілкування, яке переростає в бібліотечні посиденьки, в
пансіонаті стає своєрідним ритуалом. Головне для цих людей - спілкування, і саме
цю можливість надає їм бібліотека.
Розуміючи необхідність переосмислення основних напрямів краєзнавчої
роботи публічно-шкільна бібліотека с. Чудниця (бібліотекар Сослюк О.В.) створила
нову модель книгозбірні: бібліотека-музей - так можна назвати цю установу.
Бібліотека-музей сприяє збереженню документів, вільному та рівноправному
доступу до інформації про свою малу Батьківщину – рідне село. Прийшовши до цієї
книгозбірні, відвідувачі отримують щось більше, ніж звичайну книжку. Тут
відчувається подих століть, є змога осягнути велич людського знання, помріяти,
відпочити від турбот.
Демократичне суспільство, до якого прагне наша країна, – суспільство
інформаційне, суспільство знань. Тому роль бібліотек, що забезпечують вільний
доступ до інформації всіх верств населення, буде зростати і посилюватись.
Гощанським бібліотекарям дуже хочеться вірити, що це перспектива найближчого
часу.
ЦСПШБ в процесі постійних змін і перетворень. Методичний центр працює
над пошуком нових моделей сучасної бібліотеки та шляхів покращення її діяльності,
які відповідали б реаліям життя в інформаційному суспільстві XXI століття.
Планується приділити більше уваги питанням комп'ютеризації публічно-шкільних
бібліотек, входження їх в інформаційний простір. З метою залучення коштів для
потреб книгозбірні продовжуватиметься розширення асортименту платних послуг.
На якісно новий рівень буде виведено нестаціонарне обслуговування. Розв'язання
цих проблем під силу фахівцям району, котрі здатні вирішити їх на основі
професіоналізму, знань, досвіду та навичок.
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МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ
І.О. Шевченко,
директор Інституту післядипломної освіти,
професор кафедри теорії, історії
і практики культури ДАКККіМ
Мотивація навчання як соціально-психологічний чинник
підвищення кваліфікації працівників сільських бібліотек
Розглядаються питання виникнення та розвитку мотивації навчання
працівників сільських бібліотек; складнощі переходу від професійної до навчальної
діяльності, мотиви, мета та наслідки навчання у розрізі реалізації через систему
підвищення кваліфікації.
Соціально-економічні та культурні умови сучасного села багато в чому
формують інформаційні потреби користувачів. З метою збереження та активного
використання раніше набутого потенціалу працівники сільських бібліотек
намагаються у повній мірі володіти конкретними відомостями про читача та мотиви
читання, вбачаючи в цьому передумову правильної розробки стратегії розвитку
своїх бібліотек та планування їхньої діяльності.
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Зростання потреби в інформації підвищує вимоги до якості, повноти та
оперативності бібліотечного обслуговування і формує мотивацію бібліотечних
працівників до постійного пошуку нових знань, спонукає займатися професійною
освітою та самоосвітою.
Якщо розглядати навчальну діяльність взагалі, то кінцеву мету слід вбачати у
засвоєнні суб'єктом певної сукупності знань, умінь, навичок, здібностей,
характерних для конкретних умов та необхідних для успішної професійної
діяльності [1].
Слід зауважити, що суб'єктом навчальної діяльності бібліотечний працівник
стає лише за умови спрямування власної пізнавальної активності на об'єкт вивчення.
Етапи виникнення та розвитку мотивацій у бібліотечного працівника як суб'єкта
навчальної діяльності можна представити у вигляді пасивної зацікавленості (фаза
неузгодженості мотиваційної та діяльнісної сторін, коли бажання діяти не
підкріплене готовністю до дії); з'ясування шляхів задоволення власних професійних
потреб; активний інтерес - це початок практичних дій з об'єктом вивчення [2].
Використовуючи приклад навчання працівників бібліотек з проблеми
інформаційного обслуговування читачів, розглянемо процес виникнення і розвитку
мотивацій до здійснення навчальної діяльності. Необхідність вивчення читацьких
запитів, сучасних підходів до створення та використання інформаційних ресурсів,
удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування усвідомлюється
працівниками бібліотек різних ланок. Готовність до дії формується при наявності
певного зовнішнього стимулу, у якості якого може виступати ряд факторів. Один з
них – сформована пропозиція курсового навчання у системі підвищення
кваліфікації, під час якого виникає активний інтерес до запропонованої проблеми
навчання. Практично взаємодіючи з об'єктом вивчення, працівники сільських
бібліотек досліджують шляхи поповнення фондів документами на нових носіях,
перспективи створення у бібліотеці спеціалізованих інформаційних куточків, тощо.
Перехід від професійної діяльності до навчальної супроводжується зміною
позиції бібліотечного працівника на позиції слухача. Процес зміни позиції можна
кваліфікувати як комплексне ускладнене завдання, при вирішенні якого необхідним
є врахування психофізіологічних особливостей дорослої, сформованої особистості,
що має сталі стереотипи: відношення до навчальної діяльності, відношення до
професійної праці, до інших людей, індивідуальний стиль діяльності і спілкування,
практичний досвід. З усім цим бібліотечний фахівець розпочинає навчання в системі
підвищення кваліфікації у якості слухача, і частіше за все ці сталі стереотипи
відіграють роль істотних бар'єрів на шляху включення у навчальну діяльність.
Складнощі переходу від професійної до навчальної діяльності бібліотечних
працівників можна умовно розділити на об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних
слід віднести:
1. Обмеженість можливості вибору слухачами різних організованих форм
підвищення кваліфікації (участь у районних, міських, обласних
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семінарах бібліотечних працівників; стажування; навчання на обласних
курсах (в центрах) підвищення кваліфікації; навчання у Державній академії керівних
кадрів культури і мистецтв).
2. Відсутність об'єктивних стимулів, які б спонукали бібліотечного
працівника здійснювати навчальну діяльність у закладах, що підвищують
кваліфікацію (залежності професійного зростання та підвищення рівня оплати праці
від наслідків навчання, тощо).
3. Неможливість через короткий термін навчання задовольнити потреби у
професійних знаннях у більшому обсязі, ніж пропонує заклад, що підвищує
кваліфікацію.
До суб'єктивних складнощів переходу від професійної до навчальної
діяльності бібліотечних працівників слід віднести:
1. Негативне відношення певної категорії бібліотечних працівників до
організованих форм навчання. Це ті категорії, які бібліотечна професіографія
називає "баласт", "пілігрими", "дельта" і кваліфікує їх відношення до професійної
діяльності як до такої, що не пов'язана з їх подальшими життєвими планами [3].
2. Відсутність у бібліотечного фахівця сформованої пізнавальної потреби,
відсутність бажання вчитися. Це обумовлено життєвою позицією особистості,
існування такої позиції має обґрунтування у науково-психологічних дослідженнях і
досить широко висвітлене у відповідній літературі [4,5].
3. Сформовані внаслідок професійної діяльності бібліотечного фахівця
стереотипи поведінки та сприйняття дійсності, неадекватна самооцінка стають на
перешкоді включення у навчальну діяльність.
Суб'єктно-психологічні риси бібліотечних працівників, що впливають на
здійснення навчальної діяльності під час підвищення кваліфікації, дослідники
питань бібліотечної професіології [6,7,8] пов'язують з характерним для бібліотечних
працівників станом стресу, викликаним інтенсивністю почуттів та зусиль.
Об'єктивно існує розрив між метою навчальної діяльності та її наслідками.
Неспівпадання мети та наслідків має місце в будь-якій діяльності, і у зв'язку з цим
доцільним є розглядати продукт навчальної діяльності бібліотечних працівників як
двоєдиний результат: безпосередній та опосередкований. Безпосередній продукт –
це такий результат, який відповідає свідомій меті бібліотечного працівника.
Опосередкований продукт – це своєрідний додаток, котрий разом з безпосереднім
продуктом утворює фактичний наслідок навчання. Особливість безпосереднього
продукту навчальної діяльності полягає в тому, що він зберігає єдність з об'єктом
навчальної діяльності.
Виходячи з особливостей навчальної діяльності у системі підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників під метою навчання ми пропонуємо розуміти
бажаний наслідок діяльності, спрямований на покращання стану бібліотечної
справи, впровадження прогресивних бібліотечних технологій, розвиток
бібліотечного обслуговування.
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Завдання загальної та професійної спрямованості формують мотиви
навчальної, самоосвітньої, дослідницької, творчої діяльності. Мотиви - це психічні
явища, що спонукають до виконання певних дій та вчинків [9]. Мотиви, що
спонукають бібліотечних працівників підвищувати кваліфікацію у системі
навчальних закладів, та в процесі самоосвітньої діяльності можна кваліфікувати як
зовнішні, зовнішньо-внутрішні та внутрішні мотиви.
Значну роль у формуванні мотивів підвищення кваліфікації відіграють
стимули. Стимул - це явище, що діє на особистість та викликає зворотню реакцію
[9]. Стимул може стати мотивом у тому випадку, коли буде переосмислений
особистістю, знайде відображення у свідомості. Тому одні й ті самі стимули у
різних особистостей можуть бути відображені як різні мотиви. Стимулювання
бібліотечних працівників до навчання у системі підвищення кваліфікації, на жаль,
залишається питанням мало вирішеним, що ускладнює мотивацію здійснення
окремих форм навчальної діяльності. В сучасних умовах найбільш дієвими є
внутрішні мотиви, які спонукають бібліотечних працівників до підвищення
власного професійного рівня, серед них мотиви престижу, професійного зростання,
формування іміджу, тощо.
Наслідки навчальної діяльності слід розуміти як кінцевий вплив системи
навчання на зовнішню систему (екстрасистемна ефективність) [10]. Для підвищення
кваліфікації працівників сільських бібліотек такою системою є сільське
соціокультурне середовище та його окремі складові, мешканці села, а також мережа
бібліотек району, ЦБС в цілому.
Вплив підвищення кваліфікації на стан бібліотечної справи в районі
оцінюється за наступними напрямками:
- розробка чи переробка організаційно-методичної документації на основі
знань, здобутих під час підвищення кваліфікації;
- удосконалення існуючих чи впровадження нових бібліотечних технологій;
- внесення раціональних структурних змін;
- впровадження нових бібліотечно-інформаційних послуг.
Інтегральними показниками виміру наслідків навчання та його якості в
системі підвищення кваліфікації можуть вважатися сукупні заходи, спрямовані на
удосконалення бібліотечної діяльності, та їх впровадження сільськими
бібліотекарями в практику своєї роботи (це організація нових видів бібліотечного
обслуговування читачів та сучасного бібліотечного середовища; формування нових
читацьких зон, використання нових ресурсів тощо).
Повертаючись до раніше наведеного прикладу навчання працівників
бібліотек з проблеми інформаційного обслуговування читачів варто зазначити, що
наслідками навчальної діяльності можна вважати утворення спеціалізованих
інформаційних центрів чи куточків у бібліотеках, створення інформаційнобібліографічних баз даних, розвиток спектру інформаційних послуг, використання
Internet в обслуговуванні читачів, формування інформаційної культури, надання
підтримки користувачам, що мають особливі потреби.
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Співпадання мети та наслідків навчальної діяльності дозволяє системі
підвищення кваліфікації виконувати головні функції, які, погоджуючись з
попередніми дослідниками, [11] ми визначаємо як:
– діагностична, яка забезпечує вивчення ступеня неспівпадання рівнів
компетентності бібліотечних працівників відповідно до сучасних вимог бібліотечної
практики;
– відновлююча, що забезпечує відновлення втрачених знань;
– корегуюча, що передбачає внесення змін у раніше набуті знання; сприяє
оновленню знань та вмінь бібліотечних працівників відповідно до потреб галузі;
– моделююча, що забезпечує розробку перспектив, еталонів та орієнтирів
бібліотечної діяльності;
– організаційно-регулятивна та інформаційно-оціночна, що безпосередньо
забезпечує наукову спрямованість розвитку процесів безперервного підвищення
кваліфікації;
– адаптивна, що сприяє входженню бібліотечних установ в нові економічні,
політичні, соціальні умови існування.
Система підвищення кваліфікації забезпечує розвиток творчої активності
бібліотечних працівників, розширює досвід творчого застосування нових знань і
вмінь у нестандартних ситуаціях, розвиває уміння самостійно визначати проблеми
бібліотечної діяльності на основі системного аналізу бібліотекознавчої теорії та
практики власної діяльності, формує емоційне та ціннісне ставлення до професійної
справи шляхом усвідомлення особистістю нових потреб.
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Самоменеджмент і організація діяльності сільської бібліотеки
Розглядаються проблеми управління персоналом сільської бібліотеки. Введено
до наукового обігу бібліотекознавства „теорія самоменеджменту”. Поставлено
завдання застосування теорії самоменеджменту для формування фахівця сільської
бібліотеки.
В Україні, як і в усьому світі, спостерігаються тенденції перетворення
управління бібліотеками. Сучасний стан розвитку бібліотечного менеджменту
формувався на тлі суспільно-політичних змін. Бібліотечний менеджмент як
теоретична дисципліна орієнтований на вирішення нагальних завдань практиків.
Трансформується
природа
управління
діяльністю
підпорядкованих
працівників бібліотечних закладів. Ці процеси торкнулись організації діяльності
сільських бібліотечних закладів. Працівник сільської бібліотеки територіально
віддалений від керівника ЦБС, озброєний посадовою інструкцією, йому надано для
використання матеріальні і інформаційні ресурси і поставлено завдання, які
викладені у плані роботи на поточний рік. Якщо ж сільська бібліотека не входить до
складу ЦБС, а є самостійною, то до перелічених функцій додаються ще
управлінські. Фактично працівник сільської бібліотеки знаходиться у стані
самоуправління.
Вважається, що самоуправління, його ефективність у організації діяльності
визначається ступенем використання лідерського потенціалу працівників. Практика
засвідчує, що реалізація потенціалу працівників в умовах сільської бібліотеки
залежить від багатьох впливів і ситуацій як у середині сільської громади, так і від
особистості спеціаліста.
Ведеться пошук шляхів реалізації функцій сільської бібліотеки в ситуації за
умов централізації управління сільською бібліотекою, коли сама по собі
централізація закладів на певній території має багато позитивних наслідків.
Наростає протиріччя у мотивації діяльності працівників центральних районних і
сільських бібліотек. На ЦРБ діють фактори, які характерні для невеликих міст, де
динамічність соціального життя значно прискорена у порівнянні з селом. У ЦРБ
існує розподіл бібліотечної праці, тоді як у сільській бібліотеці бібліотекар чи
завідуючий бібліотекою-філіалом в одній особі виконує багато різноманітних
функцій. Ця
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неоднозначна ситуація вимагає перегляду понять самоорганізації до рівня
самоменеджменту.
З проблем бібліотечного менеджменту на пострадянському просторі
опубліковано достатньо великий масив статей і книг. Термін «бібліотечний
менеджмент» застосовується для позначення особливої сфери діяльності і особливої
наукової дисципліни, яка ставить завданням вивчення цієї сфери і розробку
практичних рекомендацій для її удосконалення. Головним спрямуванням діяльності
з бібліотечного маркетингу є забезпечення функціонального розвитку бібліотеки для
реалізації цілей діяльності.
Значення менеджменту в управлінні сучасною бібліотекою у вітчизняному
бібліотекознавстві узагальнено В.Н. Волинцем, О.В. Башун, В.Г. Дригайло. В
російському бібліотекознавстві - М.С. Карташовим, Ю.М. Столяровим, І.М.
Сусловою, В.В. Кармовським. Останні два автори у науково-методичному
посібнику «Менеджмент у сучасній бібліотеці» надають особливого значення
«розширенню поняття самоорганізації до рівня самомененджменту» (8, с. 169). З
точки зору ідей самоменеджменту бібліотека являє собою системний комплекс, який
функціонує як відкрита система, що відповідає внутрішніми проявами на зовнішню
ситуацію. Таким чином самоорганізація є основою самоменеджменту.
Самоменеджмент – це послідовне й спрямоване використання ефективних
методів, прийомів і технологій у самореалізації й саморозвитку свого творчого
потенціалу.
В. Колпаковим (5) представлено різні школи самоуправління, засновані на
концепціях самоменеджменту: текстологія А. Баданова, германська школа
раціональної організації часу Л. Зайверта, американська школа раціонального життя
Д. Карнегі, раціонально-психологічна школа Н. Енкельман, М. Біркенбіль (4). В.
Колпаков підкреслює, що практика їх використання вимагає врахування
національної культури, менталітету народу, психофізіологічних особливостей
розвитку людини, сформованих в певному соціальному середовищі.
Особливе місце в дослідженні самоменеджменту належить бібліотекознавцю з
Росії О.Л. Цвєтковій. Тема її дисертаційного дослідження - «Самоменеджмент як
фактор удосконалення управління сучасною бібліотекою». В дисертації О.Л.
Цвєткова реалізувала наукове завдання, яке має суттєве значення для
бібліотекознавства. Досліджено напрямки розвитку самоменеджменту в управлінні
сучасною бібліотекою. Вперше до наукового обігу в бібліотекознавстві, введено
поняття самоменеджменту та визначено сутнісні характеристики як нового
наукового напрямку в теорії і практиці управління сучасною бібліотечною
установою. Результати і висновки дослідниці спрямовані на практичне застосування
підготовки менеджерів вищої кваліфікації Московським державним університетом
культури і мистецтва.
Дослідження напрацювань сучасних бібліотекознавців, а також стан
управлінської діяльності, яка спрямована на реалізацію соціальної функції публічної
бібліотеки в сільській місцевості, дає підстави для подальшого
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вивчення проблем, пов’язаних з розвитком самоменеджменту для розробки
моделей самоуправління, де комплекс пов’язаних соціальних, психологічних і
психофізичних технологій вписується в соціальні технології суспільства.
Центральною фігурою самоменеджменту є людина. Для синтезу даних про
людину та подання їх у цілісній формі необхідний науковий метод, який носить
міждисциплінарний характер. Це дозволяє здійснювати системний підхід,
відповідно до якою враховуватиметься взаємозв’язок біологічного, психологічного і
соціального в людині, здійснюватиметься вивчення не тільки статистичного її стану,
а й поведінки в роботі, взаємопов’язаність з соціалізацією особистості,
аналізуватиметься вплив на фахову діяльність соціального середовища і трудової
ситуації.
Дана системна концепція описана І.І. Хомічем. Людина як суб’єкт ділової
кар’єри представлена у вигляді багаторівневої системи. Система ця жива, відкрита,
соціально інтегрована, саморегульована і багаторівнева (9).
Отже, щоб управляти собою у професійній діяльності, фахівець повинен
володіти: навиками самопізнання (знати свої недоліки і достоїнства, рівень знань і
вмінь, особистих якостей), вміти самовизначатись, а це означає здатність бачити
реальні проблеми, передбачати ті, які можуть завадити досягненню мети або цілі,
вміти визначати завдання на найближчий час і на перспективу. Суттєвими є навики
самоорганізованості, вміння раціонального використовувати свої сили, час.
Організовувати діяльність так, щоб вона була результативною, вміти мобілізовувати
зусилля для досягнення цілі. А також вміти розслаблятись, знімати напругу; при
цьому не припиняти виробничу діяльність, а тільки змішувати (правильно
добираючи технологічні процеси.
Фахівцю, який працює самостійно як сільський бібліотекар, необхідно вміти
проявити себе там, де це необхідно, можливо, на межі своїх можливостей,
підтверджуючи для себе і громади те, що він здатний до роботи ставитись творчо і
може самореалізуватись без сторонньої допомоги.
Сільському бібліотечному фахівцю необхідно вміти виявляти ініціативу,
самостійність і незалежність – всі ці якості можна назвати самодіяльністю. Вони
мають бути високо розвинені. Суттєвою складовою самоорганізації є самоконтроль,
уміння адаптуватись до швидкої зміни виду діяльності, виконувати свої функції
компетентно, якісно і контролювати їх ефективність. Якість удосконалюватиметься,
якщо розвиватиметься самооцінка, навики об’єктивної оцінки своїх особистих
якостей і результатів фахової діяльності. Особливе значення має здатність до
самопереконання. Уміння підпорядковувати себе і свою поведінку своїй волі і
своєму розуму, знімати нервове і емоційне напруження через самореалізацію, а
також здатність до саморозвитку, активної роботи над вдосконаленням себе, своїх
творчих професійних і інших якостей.
Усі перелічені якості відображають можливості особистості до
самоуправління в професійній діяльності. Глибина і прояв цих якостей людей різна.
Насамперед кожний фахівець повинен знати про необхідність розвитку
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цих якостей хоча б теоретично, задумуватись над можливістю їх розвитку для
розбудови власної професійної діяльності.
Важлива роль у концепції самоменеджменту надається поведінці людини,
саме поведінці спеціаліста для виконання своїх функцій. Теоретично поведінка
фахівця заснована на адаптативно-розвиваючому механізмі. Сутність полягає в
тому, що сільському бібліотечному працівникові необхідно реалізовувати функції
публічної бібліотеки через численні виробничі ситуації. Кожна з ситуацій може бути
продовженням попередньої або загрозою руйнування попередньої, чи бути мало
відпрацьованим процесом, в якому багато ризиків. Для працівника, який за певний
час виконання своїх обов’язків вже адаптувався до певних ситуацій і відпрацював їх
виконання, необхідна мотивація для здійснення нової адаптації.
Мотивація має бути вагомою, в такому разі зусилля людини мобілізуються і
вона розвивається як особистість. Адаптивно-розвиваючий механізм діяльності
людини може бути використаний самим працівником для організації роботи на
певній посаді, а також для досягнення мети в житті і кар’єрі для власного
життєзабезпечення.
Теоретичні концепції самоменеджменту набувають і практичного значення з
застосуванням методик і методів реалізації в управлінні бібліотечними закладами.
Поряд з ефективним використанням елементів впливу на сферу управління
персоналом таких як от: планування і підбір спеціалістів, фахове навчання та
розвиток працівників, мотивація їхньої діяльності й основні напрями стимулювання,
управління кар’єрою і оцінка роботи, навики спілкування та комунікацій, необхідно сприяти процесам щоденного самоменеджменту працівників, особливо
якщо ці працівники працюють самостійно, віддалено (територіально) від
мобілізованих на певні завдання команд.
Це стратегічне завдання менеджменту реалізує директор, його заступник та
працівники методичної служби. Завдання полягає в створені умов для ефективних
співробітників-професіоналів. Тут доречна теза, яку ми підтримуємо: «щоб звичайні
люди досягли незвичайних результатів».
Метою діяльності методичних служб є досягнення того, щоб кожний
бібліотекар сільської бібліотеки діяв самостійно після того, як визначив ціль, спосіб
її досягнення. Варто додати, що працівник має знати і спосіб власної винагороди,
але на практиці винагородою виступає тільки власна зацікавленість працівника або
зацікавлення роботою сільського бібліотекаря з боку вищого керівництва.
Методистам, через яких керівник і буде реалізовувати завдання, необхідно
перебудувати підходи до роботи з сільським бібліотекарем:
- визначити стратегію поведінки для кожного співробітника;
- конкретизувати допомогу з підтримки самоменеджменту для кожного з
сільських колег;
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- домогтися щоб кожний бібліотекар міг самостійно поставити собі мету,
визначити стратегію поведінки і відповідний спосіб визначення
ефективності роботи;
- створити умови для повного застосування нових технологій, обладнання і
різних ресурсів сільським бібліотекарем;
- підтримувати компетентність сільського бібліотекаря у політиці надання
бібліотечних послуг у сільській місцевості ЦБС;
- заохочувати формування творчої атмосфери і творчого ставлення до праці.
У методичній діяльності варто застосовувати адаптивно-розвивальну
концепцію само менеджменту, достоїнствами якої є інтеграція ідей, системність,
можливість використання тестових методів для самооцінки, органічний зв'язок з
центральною функцією людини – власним життєзабезпеченням. У самоменеджменті
існують широкі можливості для реалізації самоосвіти завдяки самоконтролю,
самоаналізу і орієнтації на підтримку творчого потенціалу.
Практично не обмежені резерви використання самоменеджменту для різних
категорій працівників, адже його мета - сприяти забезпеченню безперервної освіти
та можливості переоцінювати здатність саморозвитку в кожний період діяльності і
відповідно корегувати протягом життя.
На закінчення зазначу, що самоменеджмент буде мати багато переваг лише
тоді, коли в процесі управління посяде належне місце в практичній роботі, а також у
застосуванні фахівцями різних бібліотек. Лише тоді посилиться гуманістична роль
управління і його орієнтованість на самооцінювання, самоосвіту і саморозвиток.
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зав. сектором інформаційнобібліографічної роботи
Заворітна Б.В.,
бібліограф сектору інформаційнобібліографічної
роботи Костопільської ЦРБ
Рівненської області
Менеджмент бібліотеки як ефективна організація якісного
обслуговування користувачів
У статті піднімаються питання удосконалення системи управління
бібліотеками як важливої умови забезпечення їх якісного та ефективного
функціонування. Дана тема ще не має широкого висвітлення в періодичних виданнях
та фаховій літературі і потребує подальшого вивчення на практиці, особливо на
рівні районних ЦБС .
З давніх давен бібліотека – берегиня національної історії та культури. За
останнє десятиріччя в зв'язку із соціально-політичними та економічними
перетвореннями у суспільстві, викликаними переходом до ринкової економіки, вся
бібліотечна система зазнала значних змін.
Таким чином, сучасний стан життєдіяльності бібліотеки - це стан переходу від
режиму функціонування до режиму розвитку на новому соціально-економічному
підґрунті. Важливим засобом забезпечення цілеспрямованої та ефективної
діяльності бібліотеки як самостійного і самодостатнього суб'єкта господарювання є
система управління. Сутність управлінської функції бібліотеки нерозривно пов'язана
із закономірностями її розвитку. В сучасних умовах бібліотека динамічно
змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а за допомогою
управління одержує якісну визначеність своєї діяльності. Тому перебудова системи
управління в існуючих умовах виступає як найважливіша складова успішного
функціонування бібліотеки.
Важливим чинником розвитку сучасної бібліотеки є підвищення рівня
управлінського мислення - усвідомлення працівником бібліотеки своїх цілей і свого
призначення в процесі функціонування бібліотеки, готовність взяти на себе
відповідальність за результати своєї діяльності. Нинішній етап розвитку всієї
бібліотечної системи характеризується впровадженням в практику інноваційного
менеджменту, який стимулює створення оптимальних організаційних і економічних
умов та забезпечує цілеспрямоване управління нововведень. Об'єктом управління з
позицій менеджменту в бібліотеці є декілька процесів: створення і надання
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інформаційних продуктів і послуг, маркетинг, фінанси, персонал та ін.
В сучасній бібліотечній практиці менеджмент має три основні напрями
діяльності:
•застосування та освоєння в бібліотеці нових технічних засобів і комп'ютерних
технологій, створення нових відділів;
• забезпечення і узгодженість технологічних процесів і дій працівників з
метою досягнення конкретних результатів;
• система стратегічного управління або бібліотечний маркетинг.
В процесі пошуку організаційного вирішення бібліотечного менеджменту у
Костопільській ЦСПШБ приймались різні форми управлінських рішень,
спрямованих на адаптацію і подальший розвиток бібліотечної системи в умовах
нового соціально-економічного середовища. Зміни, які відбувались, все тісніше
пов'язували бібліотеку з ринковим середовищем. На даний час ЦРБ прагне до
створення нової, сучасної моделі бібліотеки, яка повністю задовольнятиме
інформаційні потреби користувачів. Сьогодні ЦРБ укомплектована сучасною
комп'ютерною технікою: 13 комп'ютерів, принтери, ксерокопіювальна техніка,
більша частина якої придбана за кошти, отримані за надання додаткових платних
бібліотечних послуг.
В минулому році на базі бібліотеки створено Інтернет-центр за сприяння
українсько-польсько-данського проекту „Реалізуємо право на інформацію", де
відвідувачі мають доступ до найновішого комп'ютерного та мультимедійного
обладнання.
Завдяки введенню новітніх технологій в бібліотеці значно змінилася
специфіка роботи та обслуговування користувачів. Кожен бібліотечний працівник
пройшов навчання роботі на комп'ютері та здобув навики роботи на
ксерокопіювальній техніці.
Костопільська ЦСПШБ пройшла нелегкий шлях від реорганізації системи до
сучасних ринкових умов: починаючи від створення відділу маркетингу та
комерційної літератури та впровадження платних послуг і до створення відділу
інформаційно-бібліографічної роботи та автоматизації бібліотечних процесів.
Значні зміни відбулися не тільки в районній бібліотеці, але і в сільських
бібліотеках. Сьогодні бібліотечним працівникам на селі дедалі частіше доводиться
створювати, збирати інформацію, яка є не тільки ресурсом бібліотеки, а й товаром.
Реалізація цих функцій потребує високої професійної кваліфікації та вмілого
управління роботою бібліотеки. Кожен сільський бібліотекар в умовах
трансформації суспільства, повинен бути менеджером своєї справи. Тому для
поліпшення якості діяльності бібліотеки доцільно обрати напрям удосконалення
внутрішніх характеристик бібліотеки. Ось чому виникла потреба застосування
системи менеджменту якості, хоча бібліотека на селі все ще продовжує відставати
від змін у суспільстві. Причини цього різноманітні: невідповідність реаліям життя,
недостатнє фінансування, нестача літератури, недостатній рівень кваліфікації
бібліотечних працівників. Незважаючи на це, сільські бібліотеки
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спрямовують свою роботу на забезпечення швидкого і ефективного доступу
користувачів до інформаційних та документних ресурсів, активно впроваджуючи
елементи маркетингової та рекламної діяльності. Бібліотекар сільської книгозбірні –
це, перш за все, бібліотекар з творчим підходом до роботи, поважним і добрим
ставленням до своїх користувачів.
За останні роки значно збагатились творчі аспекти діяльності бібліотечної
системи, виділились нові перспективні напрямки в обслуговуванні користувачів та
популяризації літератури. Змістовно проходять засідання літературних клубів,
літературно-музичні вечори, презентації та зустрічі з цікавими людьми,
влаштовуються книжкові виставки, оформляються календарі знаменних дат. Про
свою роботу бібліотекарі постійно повідомляють в засобах масової інформації.
Велике значення для сільської бібліотеки має комп'ютеризація, яка вимагає
вмілої і грамотної організації бібліотекарем своєї діяльності.
Так в Костопільському районі кращі книгозбірні (ПШБ сіл Головин, Звіздівка,
Ставок, Мала Любаша) отримали комп'ютерну техніку, яка перетворила бібліотеки в
сучасні комп'ютеризовані інформаційні центри. Автоматизовані бібліотечні процеси
дозволять задовольнити найрізноманітніші потреби сільської громади. Сільські
бібліотекарі, пройшовши навчання комп'ютерної грамоти і навикам роботи в
Інтернеті, допомагають своїм читачам ефективно використовувати інформацію, яка
зберігається на електронних носіях. Учні, студенти, вчителі, які є основною
категорією користувачів, мають змогу ознайомитися з підготовленими розробками
уроків з різних предметів.
Для підготовки електронних ресурсів на допомогу навчально-виховному
процесу бібліотекарі вдало користуються освітніми порталами, інформацією з медіацентрів інших бібліотек та сайта „Навігатор".
Кожен користувач комп'ютеризованої сільської бібліотеки має змогу
ознайомитися з електронною базою даних (вона щоквартально поновлюється)
періодичних видань, які передплачує районна та сільська бібліотеки. Всі ці ресурси
разом з ресурсами Інтернету дають можливість сільській громаді ознайомитися з
раніше небаченою по обсягу різноманітною інформацією.
Вищезазначене свідчить про те, що в бібліотечній сфері відбувається процес
переоцінки і уточнення пріоритетів, перерозподіл завдань в ході утвердження
бібліотеки як суб'єкту господарювання і об'єкту управління. Функціонування
бібліотеки в новому соціально-економічному середовищі здійснювалось
безпосередньо на практиці.
Отже, спираючись на досвід функціонування бібліотек Костопільської
ЦСПШБ, можна стверджувати, що їх успішна діяльність можлива за умов:
– чіткого визначення цілей та вибору стратегій розвитку;
– впровадження інновацій, сприйняття нових ідей і заохочення творчих
починань;
– забезпечення позитивної мотивації колективу до змін, задоволення від
спільної праці всіх бібліотекарів;
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– високого рівня управління з позицій нововведень, ефективності діяльності і
відповідальності за доручені завдання.
Виконання цих умов дає реальну можливість трансформуватись бібліотеці в
сучасний, дієздатний , необхідний суспільству заклад культури.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
С.Д. Шевчук, директор
Острозької ЦСПШБ
Рівненської області
Бібліотека як центр громадського доступу до Інтернет-ресурсів
Про роль та місце у суспільстві публічної бібліотеки, яка видозмінюється у
зв'язку з комп'ютеризацією та впровадженням новітніх технологій. Про відкриття
Інтернет-центру в Острозькій ЦРБ, який значно посилює ресурсний потенціал
бібліотеки, покращує бібліотечно-інформаційне обслуговування, який дозволяє
запровадити нові види послуг, забезпечує безкоштовне використання Інтернету в
даному регіоні.
Бібліотеки – це постійно реагуючі на зміни заклади, що забезпечують доступ
людей до глобальних інформаційних ресурсів, ідей та результатів творчої
діяльності, яких вони потребують. Бібліотеки роблять загальнодосяжними
багатства, які є результатом самовираження людей і культурного розмаїття.
Але ми добре розуміємо, що на формування свідомості сучасного покоління
людей неабиякий вплив мають не тільки книги, а й різноманітні засоби масової
інформації та магічний світ Інтернету, без вільного доступу до якого сьогодні вже
неможливо говорити про повноцінний інформаційний простір держави.
Бібліотеки є найбільш стабільною складовою інформаційних ресурсів
держави. Саме публічним бібліотекам належить ключова роль у вирішенні питань
інформатизації суспільства, забезпечення вільного доступу громадян до глобальних
інформаційних мереж. Останнім часом Інтернет став невід'ємною складовою
частиною інформаційних ресурсів бібліотек, а надання доступу до нього - звичною
бібліотечною послугою.
Острозька ЦРБ визначила сьогоднішні пріоритети розвитку, і
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провідний серед них – автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів. Розвиток
інформатизації бібліотеки йде шляхом впровадження і активного використання
сучасних інформаційних технологій та Інтернету. Цей напрямок реалізований в
рамках проекту "Реалізуємо право на інформацію", що надавався Міністерством
Закордонних справ Республіки Польщі в рамках програми польської закордонної
допомоги. Особливістю проекту стало створення Інтернет-центру на базі Острозької
ЦРБ, а також надання Інтернет послуг для людей з особливими потребами.
На сьогодні Інтернет-центр Острозької ЦРБ – сучасна інформаційна установа,
що сприяє особистісному та професійному розвитку громадян, дозволяє
запровадити нові види послуг, значно посилює ресурсний потенціал бібліотеки,
покращує бібліотечно-інформаційне обслуговування, забезпечує безкоштовне
використання Інтернету в даному регіоні. Це 5 сучасно обладнаних робочих місць,
принтер, сканер, кваліфікована допомога фахівців центру.
Завдяки "Інтернет-центру" користувачі бібліотеки мають вільний доступ через
всесвітню мережу до різноманітної корисної і потрібної інформації. Відвідувачі
бібліотеки мають можливість навчання роботі в Інтернеті, доступу до
мультимедійних навчальних курсів «Інмаркет».
Користувачами Інтернет-центру є представники найрізноманітніших верств
населення – учні, студенти, вчителі, держслужбовці, юристи, безробітні, підприємці,
службовці, медичні працівники, пенсіонери тощо. Пріоритетною групою є молодь у
віці 15-25 років. Практика показує, що діти з надзвичайною легкістю адаптуються
до зовсім нового світу глобальної інформаційної мережі.
У відповідності до Конвенції про права дитини важливішим завданням є
забезпечення дітям широкого доступу до інформації для розвитку їх пізнавальних та
творчих здібностей, утвердження права на самореалізацію. Тому важлива мета
бібліотеки – забезпечити безоплатний доступ дітей Острозького регіону,
користувачів бібліотеки до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, створити
рівні можливості у пошуку інформації для дітей різних соціальних верств населення
і допомогти становленню та розвитку їхньої загальної інформаційної,
інтелектуальної культури. Адже у зв'язку зі змінами в освіті, школа передбачає нову
роль учня - як активного дослідника, творчо і самостійно працюючого над
розв'язанням учбового завдання.
Фахівці центру намагаються зацікавити своїх користувачів пізнавальними
сервісами, наприклад дистанційним навчанням, відвідуванням віртуальних музеїв,
навчають користуватися електронними каталогами бібліотек, архівами преси. У
програмі навчання приділяється увага питанню етики використання мережі, поняття
авторського права і правилам використання чужої інформації.
Діяльність Інтернет-центру значно вплинула на професійний рівень
бібліотекарів, які сьогодні майже всі мають навички роботи в Інтернеті та вміло
застосовують їх у повсякденній роботі, досить часто використовуючи Інтернетресурси при виконанні тематичних і фактографічних довідок. У
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бібліотеці з'явився новий вид бібліографічних посібників – бібліографічні списки,
які значно полегшують пошук у мережі Інтернет та доповнюють отриману в
бібліотеці інформацію з певної теми.
Слід зазначити, що електронна інформація стає дедалі більш доступною,
широко використовується, але потреба в друкованій продукції не скорочується.
Наші читачі потребують інформації в друкованому та електронному вигляді, і саме
впровадження новітніх технологій забезпечує їм доступ до потрібних матеріалів.
Користування Інтернет відкриває перед людиною великі можливості оволодіння
спеціальними знаннями з різних галузей наук.
Бібліотека сьогодні стала важливим ресурсним центром інформації в регіоні.
Робота із спеціалістами - нова перспектива в роботі з Інтернет.
По суті сучасна бібліотека починає функціонувати одночасно як зовнішня і
внутрішня електронна бібліотека. За допомогою Інтернету користувач може
отримати такі послуги: дізнатися, які книги знаходяться у будь-якій бібліотеці світа
і замовити їх; ознайомитися з усіма книгами, що вийшли по видавничим ЕК;
ознайомитися з повним бібліографічним описом видання в електронній бібліографії
або у будь-якому каталозі центрів бібліографічної обробки видань; користуватися
багаточисельними тематичними базами даних, які акумулюють інформацію з усіх
сфер практичної і наукової діяльності; переглядати, а при необхідності і
імпортувати на свої комп'ютери файли повнотекстових БД оцифрованих документів;
обмінюватись звуковою і мультимедійною інформацією.
Слід відмітити, що Центр займає вагоме місце в системі інформаційної
підтримки навчально-виховного процесу шкіл нашого міста. Саме Центр став базою
для проведення циклу семінарів і тренінгів для бібліотекарів ЦСПШБ та учнів,
вчителів навчальних закладів міста.
Відкриття Інтернет-центру сприяло прискоренню переходу бібліотеки на
якісно новий рівень, пропаганді в регіоні цивілізованих підходів до ресурсів
Інтернет, розширенню можливості задоволення освітніх, наукових, професійних
запитів користувачів і тим самим якісно підвищило рівень інформаційного
обслуговування у регіоні.
Бібліотеки сьогодні є саме тим місцем, де забезпечується широкий доступ до
всесвітніх скарбів – книг, інформації та знань.
Сьогодні людство все більш активно створює і водночас прилучається до
нового інформаційного середовища, наповнюючи його звичними для себе
атрибутами. Одним із них є Інтернет. І для бібліотек доступ до всесвітньої
комп'ютерної мережі стає вже питанням престижу. Можна тільки радіти тому, що в
Україні дедалі більше бібліотечних закладів у змозі надавати своїм користувачам
цю послугу.
В.В. Гольонко,
завідуюча відділом
комп 'ютеризацїї та маркетингу
Сарненської ЦРБ Рівненської області
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Розширення асортименту послуг бібліотеки
на основі використання нових інформаційних технологій
У статті розповідається про реальні можливості ефективних шляхів
реалізації бібліотечними системами інноваційних напрямків діяльності, які
з'явилися у результаті впровадження комп'ютерних технологій в бібліотеках.
Автор знайомить з широким спектром додаткових платних послуг на основі
новітніх інформаційних технологій, про підвищення якості та розширення
асортименту послуг.
Сучасна бібліотека не може на сучасному рівні задовольнити зростаючі
потреби користувачів в необхідній інформації. Тому розглядати перспективу
розвитку бібліотеки в інформаційній сфері неможливо без розширення асортименту
послуг на основі використання нових інформаційних технологій, а саме:
• створення бібліотечно-бібліографічної інформації та текстів в електронному
вигляді;
• забезпечення доступу через Інтернет до інформації та повнотекстових баз
даних (БД);
Комп'ютерні технології надають унікальний шанс розвитку нових напрямків
діяльності бібліотеки. Створення баз даних «Електронного каталогу книг» та
«Електронного каталогу періодики» при збережених класичних підходах до
каталогізації документів надає користувачам більш широкі можливості для пошуку.
Створюються додаткові можливості пошуку за декількома елементами БО
одночасно. Значно підвищується якість і швидкість пошуку, ефективність роботи
бібліотекаря при мінімальних затратах комплектування та обробки.
Бази даних (БД) можна використовувати не лише як довідково-пошуковий
апарат. Вони дають змогу створювати рекомендаційні списки літератури в
автоматичному режимі, дозволяють робити висновки про книгозабезпечення
бібліотеки, виступають цінними бібліографічними ресурсами.
Впровадження нових інформаційних технологій дозволило розширити спектр
додаткових послуг, серед яких:
• користування електронною поштою;
• пошук інформації у Всесвітній мережі Інтернет;
• запис інформації на дискету, CD диски;
• друк на принтері;
• комп'ютерний набір, сканування та копіювання.
Саме інтернет-технології відкрили реальні можливості для ефективних шляхів
реалізації бібліотечними системами інформаційного обслуговування користувачів в
режимі on-line. Застосування інтернет-технологій дозволяє використання віддалених
зовнішніх ресурсів і надання власних ресурсів для зовнішніх користувачів. Webсторінка «Сарненська централізована система
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публічно-шкільних бібліотек» http://lib.sowa.com.ua/ дає можливість
популяризувати свої ресурси, наприклад, «Літературна Сарненщина» (про видатних
людей, серед яких композитори, поети, художники тощо, та юних талантів); «Дні
Надії в Інтернет» (пошук людей через мережу Інтернет); «Інформ-дос'є: віртуальні
поради від юриста, консультації психолога» та інші.
Ресурси Інтернет відіграють важливу роль в навчальному процесі.
Можливості їх безмежні. Але перенасиченість інформацією заважає оперативності
пошуку. Виникає потреба у її систематизації. З цією метою для користувачів
створено веб-рубрику «На допомогу освіті», яка представляє собою веб-путівники
сайтами на допомогу вчителю-предметнику. Це дозволяє краще орієнтуватися в
інформації різної тематики та призначення – (рекомендації по вивченню іноземних
мов та розробки уроків, екологія, фізика, основи здоров'я, т. ін.). Рубрика як засіб
орієнтації в електронних ресурсах постійно поновлюється та редагується,
розширюється спектр розділів.
Реклама електронних ресурсів - це запорука ефективного їхнього
використання. Тому електронні бази даних є основою всіх інформаційних масових
заходів: семінарів-тренінгів для освітян, бібліотечних та медичних працівників; для
віртуальних екскурсій, днів спілкування, інформ-годин. Слід зауважити, що
використання новітніх технологій спричинило зміни форм і методів проведення
заходів, покращило рівень їх підготовки.
В умовах постійного збільшення інформаційних ресурсів користувачу
недостатньо лише знати про новітні інформаційні технології бібліотеки; більш
важливо навчитися їх використовувати. Необхідні вміння та навики пошуку та
використання інформації: від роботи з ЕК (електронним каталогом), комп'ютерної
грамотності до навігації в мережі Інтернет. Тому бібліотекою була розроблена
багатоступенева навчальна програма:
• «Швидкий старт» - допомога для користувачів, які не мають практичних
навиків користування комп'ютером;
• «Курси для новачків» - заняття для користувачів бібліотеки по оволодінню
основами Інтернет (групове навчання);
• «Інтернет в інформаційній діяльності» - заняття, розраховані на працівників
культури, освіти та медицини;
• Тематичні консультації з окремих питань (індивідуальні заняття).
За допомогою Інтернет у найкоротший термін виконуються найскладніші
запити користувачів завдяки доступу до електронних ресурсів багатьох бібліотек.
Фундаментом будь-якої діяльності є законодавча база. Ось чому великим
попитом користується інформація з питань права та юриспруденції. Знайти потрібні
відомості допомагає пошукова система «Омега», зібрання законодавства України, а
також урядовий портал - http://portal.rada.gov.ua/
Соціально незахищені користувачі (в т. ч. люди похилого віку), які позбавлені
можливості передплачувати періодичні видання через високу вартість, звертаються
до багатьох періодичних видань в електронному
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форматі. Користувачі мають можливість користуватися компакт-дисками з
інформацією різної тематики, як от: «Рівненський природний заповідник», «На
допомогу навчально-виховному процесу», «Інновації у вихованні та позашкільній
освіті», «Презентація картин Олега Тропака», «Велика історія України» та інші.
СD-диски стають досить суттєвою альтернативою друкованій продукції,
оскільки визначаються простотою у використанні. Тому одним з головних завдань
бібліотеки є вивчення запитів та інформаційних потреб користувачів і постійне
поповнення фонду колекцією БД на компакт-дисках.
Немає сумніву, що весь спектр додаткових послуг - це можливість обробки,
зберігання і пошуку інформації - позитивно впливає на оперативність та якісне
обслуговування. Але їх необхідно розширювати, в т. ч. зони обслуговування - за
рахунок віддалених користувачів (надання віртуальних довідок, електронної
доставки літератури).
Як сказав Мельвіль Дьюї, якщо стара бібліотека була джерелом, до якого
йшли всі, хто бажав знань, то новітня - це водопровід, який розносить життєдайну
вологу по будинках .
Література
Сенченко Н.И. Библиотеки и компьютеры / Н.И. Сенченко; под ред. В.В. Васильєва. – К. :
Наук. думка, 1990. – 216 с.

І. Миронюк,
директор Здолбунівської
ЦСПШБ Рівненської області
Використання інтернет-ресурсів для задоволення запитів користувачів
Комп'ютеризація бібліотек та відкриття Інтернет-центру в Здоблбунівській
ЦРБ внесло докорінні зміни у діяльність бібліотеки. У статті йдеться про надані
нові можливості та ефективне використання Інтернет-мережі для задоволення
інформаційних запитів користувачів.
Підключення до мережі Інтернет у липні 2004 року центральної районної
бібліотеки Здолбунівської ЦСПШБ стало можливе завдяки гранту Посольства США
в Україні „Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP – ІV)”. Інтернет-центр
налічує 5 автоматизованих робочих місць, одне – для людей з обмеженими
можливостями.
Відкриття Інтернет-центру наблизило бібліотеку до відповідності сучасним
вимогам інформаційного суспільства. За його допомогою бібліотечні працівники
мають змогу ознайомитись з досвідом провідних бібліотек, порівняти та оцінити
свою роботу.
Головне те, що величезні можливості технічного прогресу стали доступні
широкому колу користувачів, які дістали унікальну нагоду задовольнити навіть
найвибагливіші запити в центральній районній бібліотеці безкоштовно майже 3
роки.
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За час роботи Інтернет-центру кількість відвідувань склала понад 2000. Серед
відвідувачів переважно студентська та учнівська молодь, вчителі, лікарі. Запити, з
якими звертаються користувачі, різноманітні. Це перегляд політичних та
спортивних новин, застосування новітніх технологій у виробництві, інформативноправові питання, пошук роботи в Україні і за кордоном, адреси лікувальних і
навчальних закладів, новації у медицині, пошук відомостей для написання
контрольних та курсових робіт, рефератів. Багато користувачів відкрили свої власні
поштові скриньки.
З метою засвоєння комп’ютерної грамотності та навчання навикам роботи в
мережі Інтернет проведено практичні заняття:
- з працівниками бібліотек системи;
- старшокласниками Здолбунівської гімназії та Мізоцького ліцею;
- міських загальноосвітніх шкіл;
- сільських загальноосвітніх шкіл сіл Білашів, Гільча, Копитків, Будераж,
Здовбиця.
Крім того було організовано ряд заходів:
- День фахівця для працівників бібліотечної сфери „Інтернет, як джерело
одержання професійної орієнтації”;
- семінар „Ресурси Інтернет для Вас” (для людей з обмеженими
можливостями);
- тиждень відкритих дверей „Читайте! Навчайтеся! Користуйтеся Інтернетом в
нашій бібліотеці”.
В Інтернет-центрі ЦРБ відбулася презентація Web-сторінки Всеукраїнського
об’єднання Батьківщина.
До уваги користувачів оформлено стенд „Інтернет – вікно у світ”, на якому
представлена регламентуюча документація, папки з вебліографічними списками,
фотографії з діяльності Інтернет-центру та зошит відгуків про його роботу.
У вересні 2005 року представник відділу преси, освіти та культури Посольства
США в Україні, професор, кандидат педагогічних наук В.К. Скнар провела для
працівників районної книгозбірні семінар-тренінг „Інтернет в публічних
бібліотеках. Реалізація проекту LEAP-ІV”. В рамках нього бібліотекарі дізналися
про інноваційні підходи в діяльності книгозбірень, можливості співпраці з читачами
у ефективному використанні Інтернет-мережі, а також виконано ряд завдань.
Візитною карткою Центру залишається Web-сайт (www.http/lib.ukrsd.com.ua),
який дає змогу всебічно представити бібліотечну систему у світовому
інформаційному просторі. За час існування Інтернет-центру на сайті створено такі
рубрики:
Новини бібліотек району;
Історія і сьогодення бібліотек району;
Інва.нет;
Народне мистецтво Здолбунівщини;
Таланти нашого краю;
Здолбунівщина туристична;
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Віртуальні виставки;
Клуби за інтересами;
Наші публікації;
Сценарії;
На допомогу навчальному процесу;
Книги місцевих авторів.
На Web-сайті розміщено посилання на домашні Інтернет-сторінки „Бібліотека
села Білашів” та „Мізоцька бібліотека”. На Інтернет-сторінках розміщені такі
рубрики: „Історія і сьогодення”, „Природна скарбниця”, „Культурні та громадські
центри”, „Таланти”.
Для користувачів підготовлені вебліографічні списки на теми: „Сучасна
Європа. Участь України в Європейській інтеграції”, „Минуще все, лиш слово не
мина”, „СНІД – трагедія нашого століття”, „Прославляємо колядками Бога”,
„Афганістан – моя кривава рана”, „О мово! Хто без тебе я?”, „Бентежний голос
Кобзаря”, „Недописані сповіді, які опалила війна”, „Екологічні дзвони сьогодення” ,
„Купальське свято: звичаї і традиції”, „Моя Україна прекрасна – єдності і волі
сторона”, „Соната квітів”, „Що означає бути вихованою людиною” та до ювілейних
і пам’ятних дат М.С. Грушевського, І. Драча, І. Кочерги, Г. Тютюнника, М.
Нєкрасова, М. Вороного, Н. Яремчука, Ф. Достоєвського, І Огієнка, П. Могили, О.
Лятуринської, У. Самчука, Леонардо да Вінчі, М. Стельмаха, С. Ковпака, О.
Ольжича, Л. Глібова та інших.
З метою популяризації книжкового фонду ЦРБ започаткувала нову форму
роботи – віртуальні виставки, віртуальні уроки, відкриті для всіх відвідувачів. Вони
приваблюють користувачів інформативністю, зручністю у користуванні,
ілюстративністю.
Великим попитом користуються віртуальні виставки:
- „Літописець українського простору” (присвячена Уласу Самчуку),
переглянуто 840 раз;
- „Луна повстанського краю” (присвячена урочищу Гурби), переглянуто 395
раз;
- „Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра” (до 355-річчя Берестецької
битви), переглянуто 650 раз;
- „Культура побуту – сила нації”, переглянуто 603 рази;
- „Легендарний Каменяр” (до 150-річчя з дня народження І. Франка),
переглянуто 3248 разів;
- „Таке не можна повторить” (до 75-річчя голодомору в Україні),
переглянуто 964 рази;
- „З молодого завзятого віку” (до 110-річчя з дня народження В. Поліщука),
переглянуто 226 разів;
- „Борисфена вірний побратим” (до 110-річчя з дня народження Б. Тена), 244
рази.
За допомогою ліцензійної програми з мультимедійними курсами працівники
бібліотек району працюють з інформаційними та іншими
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матеріалами, користувачі бібліотеки в зручний для них час навчаються роботі на
комп’ютері.
Великі можливості Інтернету використовувалися під час проведення години
духовності „Біблія – скарбниця мудрості й краси”, години пам’яті до дня визволення
м. Здолбунова „Живим бійцям – пошана і честь. Загиблим – вічна слава”, історичної
години „Крути – слава і біль України”, літературно-музичних вечорів, вечорівпортретів „Малишкові дороги”, „Енергія творення”, „Філософські роздуми Г.
Сковороди про людське життя”, „Його слово служить людям”, „Кохання безкрає
помчить наші душі у вись”, „В моїм серці Україна”, „На крилах весна свято жінкиматері принесла”, „Біль Чорнобиля з роками не зникає” та інших.
З перших днів функціонування Інтернет-центру набуло широкого розголосу в
районі та області внаслідок чітко спланованої PR-кампанії в регіональних засобах
масової інформації. Цьому сприяли добре налагоджені зв’язки адміністрації
бібліотеки з управлінням у справах преси та інформації Рівненської
облдержадміністрації, з редакціями провідних часописів краю та радіомовлення.
Широка PR-кампанія, проведена працівниками бібліотеки, привернула до
користування всесвітньою мережею нові категорії користувачів. Рекламна
продукція, виготовлена працівниками бібліотеки розповсюджується для подальшої
популяризації Інтернет-центру.
Г.А. Рижа,
завідуюча
публічно-шкільною бібліотекою
с. Каноничі Володимирецького
району Рівненської області,
Заслужений працівник культури України
Використання інтернет-ресурсів для задоволення запитів користувачів
Сьогодні публічна бібліотека розглядається як невід'ємна складова
загальнодержавного механізму накопичення, систематизації та розповсюдження
знань. Її роль полягає в тому, щоб допомогти користувачу отримати необхідну
інформацію будь-якої сфери діяльності.
Каноницька публічно-шкільна бібліотека обслуговує 543 читачі. У 2003 році
придбано 2 комп'ютери, які підключено до мережі Інтернет. З появою Інтернету у
бібліотеці зросла якість обслуговування користувачів. Збільшилось число звернень
студентів, учнів школи, вчителів з метою отримання інформації на допомогу
навчальному процесу. Необхідну інформацію черпають і батьки (про нові методи
виховання, лікування, нове в законодавстві та інше).
Свою роботу бібліотека будує у тісній співпраці з школою, використовуючи
Інтернет-ресурси як інструмент для проведення віртуальних уроків,
загальноосвітнього розвитку школярів, професійного розвитку
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педагогів, спілкування та інтелектуального обміну інформацією та як захоплююче
навчання (ігровий елемент). Всі заходи плануються спільно з вчителямипредметниками, класними керівниками.
Із зміною шкільної програми зріс дефіцит навчальної літератури. Заповнити
лакуни у комплектуванні фонду допомагає Всесвітня мережа.
За індивідуальними запитами на допомогу учбовому процесу, до актуальних
подій та свят, за інтересами створено блок списків під назвою „Вебліографічні
підказки”: „Пізнай світ разом з нами", „Кращі літературні сайти”, "Віртуальний світ
тварин", "Спортивні клуби", "Організація безпеки життєдіяльності”, "Як стати
відмінником за допомогою мережі Інтернет". Веб-списки постійно доповнюються.
Найбільш популярними темами серед читачів є такі: „Українські пошукові
системи”, „Екологія”, „Спорт”, „Історія”.
Бібліотека активно використовує інформацію, розміщену на веб-сайті
„Освітній навігатор”. Вчителям пропонується досвід педагогів Рівненщини.
Популярним серед читачів-дітей є сайт „Медіа світ - Березне”, на якому розміщена
віртуальна газета „Планета 10” та Форум.
Пріоритетним в роботі бібліотеки є виховання інформаційної культури та
комп'ютерної грамотності читачів.
Інтернет відкрив двері не тільки в безмежний світ інформації, він відкрив
двері в саму бібліотеку, яка стала більш відкритою, справді публічною. Сюди йдуть
студенти, пенсіонери, учні, просто пересічні громадяни. З підключенням бібліотеки
до мережі Інтернет її авторитет значно зріс. Наші відвідувачі розуміють - і про це
вони пишуть в анкетах, що книга ніколи не зникне і завжди буде в пошані, але
Інтернет надає нові можливості для доступу у широкій світ інформації.
В циклі заходів часто проводяться індивідуальні бесіди "Сам на сам з
Інтернет", цікаво проходять диспути "Комп'ютер –- друг чи ворог?". Дуже популярні
серед юних відвідувачів віртуальні екскурсії "Цікаві сторінки в Інтернеті",
"Віртуальні екскурсії по дитячих бібліотеках".
Сьогоднішні діти – це покоління, яке росте разом з Інтернетом, орієнтується і
опановує навички роботи на комп’ютері скоріше ніж дорослі. Але досвід доводить,
що все ж таки їм потрібна допомога: надати консультацію, як зорієнтуватись в морі
корисної інформації, пояснити правила поведінки в Інтернеті, застерегти від
небезпеки, якою він наповнений, прищепити навички віртуальної етики - це
щоденна копітка робота бібліотечного працівника. Тому відвідувачі отримують
пам'ятки, "Безпека дітей в Інтернеті".
З часу наближення ресурсів Інтернет до користувача спостерігається
підвищення їх інформаційної культури, що розглядається як складова учбововиховної роботи загальноосвітнього закладу.
Відповідно до нової програми занять "Основи інформаційної культури" поряд
з традиційними заходами на допомогу формуванню бібліотечно-інформаційної
грамотності школярів навчають вмінню формувати свою потребу в інформації,
здійснювати пошук її в мережі Інтернет, відбирати,
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оцінювати та створювати якісно нову інформацію. Систематично проводяться
заняття з дітьми різного віку.
Створено веб-сайт бібліотеки. Аналіз відвідування сайта свідчить про
неабиякий інтерес користувачів до ресурсів. Інформаційна цінність сторінки - в
наповненні матеріалами краєзнавчого характеру.
Завдяки оновленим інформаційно-документальним ресурсам відроджується
бібліотека на селі, відновлюється її інформаційна, культурно-освітня функції,
формується нова модель бібліотеки, новий тип бібліотечного працівника.
Активне впровадження комп’ютерних технологій, використання технічного
потенціалу – необхідна умова формування сучасного іміджу бібліотеки як
інформаційного центру.
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Р.М. Журавель,
зав. ПШБ с. Балашівка,
Березнівського району,
Рівненської області
Медіа-світ бібліотеки
Висвітлюється організація та використання медіа-ресурсів для задоволення
інформаційних запитів різних категорій користувачів публічно-шкільної бібліотекифілії села Балашівка.
Публічно-шкільна бібліотека-філія села Балашівка є центром збереження і
розповсюдження інформації.
Публічно-шкільна бібліотека-філія - це інформаційний центр, який входить в
корпорацію медіа-центрів Березнівської централізованої системи публічно-шкільних
бібліотек.
Книгозбірня знаходиться в двох приміщеннях, має сучасне технічне
обладнання: 2 телевізори, 2 комп'ютери, підключених до мережі Інтернет, принтер,
сканер, відеомагнітофон. Фонди бібліотеки поповнюються документами на різних
носіях інформації, які відповідають інформаційним, освітнім, культурним потребам
користувачів.
Бібліотечний фонд нараховує 18860 примірників, в тому числі
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підручників – 7080 та 21 навчальний посібник на СD, DVD дисках.
Використовуючи ресурсну базу, запозичені бібліографічні записи з ЦРБ, для
формування повноцінного електронного каталогу, бібліотека надає такі послуги:
• забезпечення користувачів інформацією на традиційних і нетрадиційних носіях;
• надання доступу до електронних баз даних;
• навчання користувачів основам комп'ютерної грамотності, виховання
інформаційної культури;
• надання вільного доступу користувачам, в т.ч. інвалідам, до інформаційних
ресурсів;
• організація дозвілля та розвиток творчих здібностей читачів за допомогою
сучасних інформаційних технологій.
Доступ книгозбірні до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет дає
можливість бібліотечним працівникам суттєво покращити обслуговування
користувачів. За допомогою ресурсів Інтернет виконуються різноманітні довідки, в
т.ч. з правової тематики. Це пошук законодавчих документів, нормативних актів,
учбової та довідкової літератури тощо.
Вже третій рік бібліотека працює за новою автоматизованою бібліотечноінформаційною програмою ІРБІС. Протягом цього періоду створені електронні
каталоги:
- періодичних видань (6803 бібліографічних описів);
- електронний каталог книг (507 бібліографічних описів, в тому числі 72 БО
підручників.
Робота у програмі ІРБІС дає можливість запозичувати бібліографічні записи з
центральної районної бібліотеки, формувати повноцінний електронний каталог.
ЕК допомагає більш оперативно виконувати запити користувачів, готувати
рекламні видання, здійснювати підбір інформації для індивідуальних та
колективних абонентів, складати рекомендаційні списки літератури, роздруковувати
картки для поповнення каталогів та картотек.
Одним з важливих напрямків діяльності бібліотеки є робота з дітьми та
дошкільнятами. За допомогою місцевих меценатів створено куточок для
дошкільнят, де демонструються мультфільми, проводяться голосні читання казок з
обговоренням побаченого або почутого). В бібліотеці оформлені полички для
батьків, на яких представлені матеріали про виховання дітей. Більш повна
інформація отримується з ресурсів медіа-світу. На сайті районної дитячої бібліотеки
батьки мають можливість знайти різні корисні поради, нову літературу та
вебліографічні списки. Отримати додаткову інформацію - на сайті ЦРБ та
„Освітнього навігатора”.
Пріоритетним завданням, що постало перед бібліотекарями, є завдання
навчити учнів використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Адже
сучасні навчальні програми зорієнтовані на формування у школярів уміння
самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової інформації, яка б складала б
систему знань і основ наук. Тому бібліотекарі вчать читачів
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навикам роботи на комп'ютері, вмінню орієнтуватися у світі інформації,
користуватись джерелом інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну
літературу з певної теми.
За допомогою СD, DVD дисків користувачі бібліотеки мають можливість:
• навчитися працювати на комп'ютері за допомогою спеціальних компактдисків „Навчальні курси по ПК";
• потрапити в найвідоміші музеї світу („Прогулки по Лувру");
• вивчати іноземні мови ( „Курс англійської мови");
• готувати доповіді та реферати („Збірка українських рефератів");
• грати в розвиваючі ігри („Історія України", „Стародавній Рим", „Очевидне й
неймовірне" та ін.);
• знайомитися з творами художньої літератури (аудіо-, відеокниги)
• переглядати улюблені мультфільми („Енеїда", „Мир приключений" та ін).
• отримати уроки гарної поведінки, малювання („Уроки тітоньки Сови”,
„Уроки малювання”);
• знайомитися з кращими зразками класичної музики.
Робота в корпорації медіа-центрів дає можливість обмінюватися
електронними ресурсами з медіа-центром районної бібліотеки, адже своїх СD, DVDдисків ще недостатньо.
Бібліотекарі постійно надають інформацію сільській громаді про нові
законодавчі акти та зміни до них, зорієнтуватися у великій кількості яких допомагає
створений в бібліотеці куточок регіональної інформації. Саме тут акумулюється
місцева інформація, готуються дайджести, інформаційні досьє про рішення органів
місцевої влади. Нові соціальні пільги, продаж та купівля житла, поради безробітним
- тобто те, що найбільше потрібне населенню. Саме бібліотека є інформаційним
центром громади, важливим закладом в інфраструктурі регіону.
На сучасному етапі перед бібліотекою стоїть багато завдань. І найголовніші
умови їх вирішення - це іти в ногу з часом, бути завжди в курсі нової інформації,
запроваджувати інноваційні форми роботи з користувачами.
Т.Р. Козел,
завідуюча публічно-шкільною
бібліотекою села Підгайці
Млинівського району Рівненської області
Розвиток сільських бібліотек в умовах інформатизації суспільства
"Хто володіє інформацією - той володіє світом" – саме це гасло є
визначальним для одного з напрямків роботи публічно-шкільної бібліотеки:
формування та використання інформаційних потоків, забезпечення читачів
необхідною інформацією. У статті розповідається про зміни в роботі
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сільської бібліотеки у результаті впровадження нових інформаційних
технологій.
Інформатизація суспільства, що активно відбувається в усьому світі, викликає
необхідність значного підвищення інформаційної культури особистості. Інтенсивне
впровадження інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності стає
найважливішим національним пріоритетом.
Важливе місце в цьому процесі посідають бібліотеки, бо саме вони формують
інформаційне середовище. Без глибокого і різнобічного оволодіння обсягами і
потоками інформації, які весь час зростають, соціальний розвиток суспільства
неможливий. Але окремо взята сільська бібліотека в сучасних умовах та з
урахуванням сучасних інформаційних потреб не може повноцінно функціонувати як
центр інформації.
Нині в Україні функціонує 45 тисяч бібліотек всіх систем і відомств, в яких
зібрано понад 700 мільйонів книжок. Для розкриття інформаційних ресурсів
бібліотек України вже зараз використовується понад сто електронних баз даних.
Сукупний обсяг баз тільки обласних бібліотек перевищує 1 мільйон записів.
Сільські бібліотеки зможуть мати доступ до них за умови комп'ютеризації та
підключення до мережі Інтернет.
Бази даних краєзнавчої літератури створено практично у кожній бібліотеці. Це
невичерпна скарбниця знань, могутнє життєдайне джерело, яке забезпечує
поступальний духовний розвиток нашого суспільства, це та інфраструктура, на якій
базується система освіти, науково-технічної інформації, формується культурноінформаційний простір країни, реалізуються права громадян на вільний і всебічний
розвиток особистості, гарантовані Конституцією України.
На сучасному етапі розвитку науки, техніки вирішальну роль відіграє
швидкість, з якою розповсюджується інформація. Час на забезпечення інформацією
має бути мінімальним, бо інакше велика її частина втрачає свою актуальність.
Інформація стає джерелом розвитку лише після того, як вона перетворюється в
особисті знання спеціалістів. Тому сільським бібліотекам необхідно забезпечити
швидкий контакт між інформацією й користувачами.
Саме для цього в публічно-шкільній бібліотеці створено центр Регіональної
інформації для громади села. Це папки-накопичувачі: «Влада інформує» – рішення
сесій сільської та районної рад, «Духовність», «На ниві освітянській». Особливою
увагою користується інформація, що містить нові законодавчі програми, а саме:
пільги працівникам бюджетної сфери, одиноким матерям, дітям війни, пенсіонерам,
людям з обмеженими можливостями, допомога при народженні дитини; все це
зібрано у папку під назвою «Служба уваги».
Також до послуг користувачів довідково-бібліографічний апарат, що включає
фонд довідкових видань, систематичну і краєзнавчу картотеки, архів виконаних
довідок.
На практиці широко використовуються інформація на електронних носіях.
CD-диски, які надає в користування районна бібліотека: «Літературне
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краєзнавство», «Гортаючи Червону книгу», «Словники України»,
«Періодика»; різноманітні електронні атласи, програми вивчення окремих
предметів. Створено електронний каталог уроків, на допомогу вчителюпредметнику, сценаріїв масових заходів різної тематики.
Створено базу даних за такими розділами:
- Історія сіл Підгаєцької сільської Ради;
- Школа - осередок освіти;
- Бібліотека - храм духовності;
- Славетні земляки;
- Віртуальні виставки;
- Бібліотечні уроки;
Матеріали користуються великим попитом у читачів. Створено папки на
допомогу вчителю, учню, батькам, де зібрано повнотекстову інформацію, списки
літератури та веб-ресурів, інтелектуальні ігри.
Допомагають здійснювати оперативний пошук інформації, формувати списки
літератури електронний каталог книг та періодичних видань.
Низький рівень забезпечення інформаційними технологіями сільської
бібліотеки порівняно з науковими універсальними, міськими та районними
бібліотеками не дозволяє читачам повноцінно використовувати наявні інформаційні
ресурси. Отже користувачі сільських філій потрапляють в інформаційну ізоляцію.
Напрошується висновок, що сільські бібліотеки потребують не тільки
забезпечення комп'ютерною технікою, а й підключення до світової мережі. Це дасть
можливість володіти інформаційними ресурсами, мати доступ до потрібної
інформації, оперативно поширювати знання, забезпечувати навчання спеціалістів
протягом трудової діяльності
Література
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Г.Ф. Новоселецька,
бібліотекар ПШБ с. Городище
Березнівського району
Рівненської області
Медіа-центр в сільській бібліотеці
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Висвітлюється досвід впровадження новітніх інформаційних технологій у
практику роботи публічно-шкільної бібліотеки-філії села Городище в системі
інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
Городищенська публічно-шкільна бібліотека-філія є структурним підрозділом
Березнівської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек. Основу
бібліотеки складають книги, які завжди були наймогутнішим засобом просвіти. В
бібліотеці їх налічується 18 тисяч примірників. Особливим попитом користуються
довідкові та енциклопедичні видання – літературні, історичні, економічні,
географічні енциклопедії та довідники, а також література з біології, хімії,
валеології, історії України, української мови та літератури, з яких користувачі
черпають інформацію для підготовки різноманітних повідомлень, рефератів,
МАНівських робіт, уроків. До послуг читачів ПШБ 24 назви періодичних видань.
З 2007 року бібліотека входить до регіонального медіа-середовища "Медіасвіт Березніщини". Це новий структурний підрозділ бібліотеки, в якому зосереджено
документи на різних носіях інформації - книги, періодичні видання, аудіо- та
відеокасети, СD та DVD-диски.
Основні завдання медіа-центру:
- підтримка та розвиток читання у дітей;
- інформаційне забезпечення гармонійного розвитку особистості;
- організація дозвілля та розвиток творчих здібностей дітей за допомогою
сучасних інформаційних технологій.
Медіа-центр накопичує текстові та електронні ресурси, забезпечує вільний
доступ користувачів до електронних баз даних та можливість пошуку інформації в
мережі Інтернет; отже відкриває для користувачів широкі перспективи для
навчання, самоосвіти та самовдосконалення.
Рівень та перспективи бібліотечного обслуговування в значній мірі залежать
від можливостей бібліотеки у сфері надання користувачам різних послуг. Сьогодні
особливого значення набуває використання електронних ресурсів.
В медіа-центрі до уваги відвідувачів пропонується більше 30 СD-дисків з
розробками уроків, допоміжними матеріалами до їх проведення, особливо для
проведення відкритих уроків, семінарів, конференцій, читань тощо. Також в
наявності є різноманітні мультимедійні підручники: з математики, музики для учнів
1-6 класів, з історії України та всесвітньої історії, з географії материків та океанів,
хімії, віртуальна фізична лабораторія, словники, атласи (всього- 21посібник).
Медіа-центр підключений до мережі завдяки фінансовій підтримці місцевого
бюджету. Це дає змогу забезпечити широкий доступ до інформації, що сприяє
розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Для користувачів різних вікових груп
створюються рівні можливості пошуку інформації.
Інтернет-ресурси медіа-центру використовуються на допомогу вчителям,
учням, батькам. Інформація отримується на сайті "Освітній
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навігатор", де представлено досить цікавий матеріал, педагогічний досвід
області в розділах «Педагогічна орбіта», «Освітня Рівненщина». Корисними є
посилання з адресами веб-сайтів, які стають в пригоді вчителям у підготовці уроку.
Також використовується інформація для вчителів на сторінці медіа-центру
Березнівської ЦРБ або на сайті Рівненської державної обласної бібліотеки та
«Острів знань» .
В наш час змін і модернізації до бібліотеки йде новий читач із новими
запитами, потребами, цілями. Змінюються шкільні програми і зростає
інтелектуальний рівень школярів. У користувачів з'явилась змога отримувати
необхідну інформацію не тільки за допомогою наявного книжковою фонду, а й за
допомогою всесвітньої мережі Інтернет.
Підключення бібліотек до світової мережі Інтернет не змінило сутність
бібліотеки, але значно покращило якість обслуговування читачів, оскільки до
наявних друкованих ресурсів додалися електронні повнотекстові видання, не
кажучи про надані користувачам можливості найповнішого та найоперативнішого
задоволення інформаційних потреб.
З 2007 року бібліотека використовує програму АБІС ІРБІС (міні-версія), яка
дає змогу запозичувати бібліографічні записи для створення електронного каталогу.
Електронний каталог призначений для відображення та зберігання інформації,
пошуку й відбору документів, необхідних для наукової, практичної та навчальної
діяльності. На сьогоднішній день в базі даних книг – 900 БЗ, періодичних видань 5763 БЗ. Здійснюється швидкий пошук необхідної інформації. Бібліографічні бази
надають можливість для пошуку інформації для проведення педагогічних рад,
методичних об'єднань вчителів, семінарів, конференцій. ЕК забезпечує оперативний
моніторинг стану укомплектованості підручниками, відбір і роздрукування
інформаційних списків літератури на будь-яку тему, складання рекомендаційних
посібників нових надходжень.
В медіа-центрі створено такі повнотекстові бази даних: „Земля наш дім";
"Планета Здоров'я"; "Правове та превентивне виховання"; "Виховання громадянина
України"; "Я - особистість"; "Життя без шкідливих звичок"; "Городище: моя мала
Батьківщина"; "Літературна студія"; "Виховна система школи"; "Єднаймо зусилля
на добрі діла"; "Фотогалерея".
Велика увага приділяється популяризації краєзнавчої літератури для того, щоб
учні могли більше дізнатися про свій край, його минуле і сьогодення, про звичаї і
традиції. З цією метою створено базу даних "Городище: моя мала Батьківщина". Для
її формування була проведена велика пошукова робота, в якій крім бібліотекаря
були задіяні учні, вчителі, адміністрація школи, члени молодіжної організації
сприяння здоров'ю "Надія".
Базою для відбору інформації є каталоги та краєзнавчі картотеки ПШБ і ЦРБ,
а також довідкова література - «Історія України» - довідник, «Історія міст і сіл
Української РСР. Ровенська область», посібники "Наш край в історії України",
"Географічна енциклопедія". Пошук здійснюється в архівних джерелах і сучасних
періодичних виданнях "Ленінським шляхом",
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„Надслучанський вісник", "Вісті Рівненщини", "Вільне слово", "Волинь".
Також багато звернень до експонатів шкільного музею села.
Після пошуку і збору інформації активом бібліотеки спільно з вчителями
історії документи були проаналізовані і відібрані, сформовані за розділами - від
далекого минулого до сьогодення. Наступним етапом було перетворення отриманої
інформації з традиційних носіїв в електронну форму, тобто було проведено
оцифрування документів і створено базу даних "Городище: моя мала Батьківщина",
яка користується великою популярністю серед користувачів бібліотеки. За її
допомогою створюються авторські програми факультативів, організовуються заходи
краєзнавчої
тематики,
учні
готують
МАНівські
роботи.
Інформація
використовується вчителями для проведення уроків з елементами краєзнавства
(біологія і природознавство - тваринний і рослинний світ краю, історія України історія краю в той чи інший період історії країни і т.ін.). Деякі фрагменти БД
"Городище: моя мала Батьківщина" використовуються під час розробки і реалізації
проектів школи.
З метою популяризації краю матеріали БД були розміщені на Web-сайті медіацентру (http://berezne.libr.rv.ua/gorodische/gorodische.html)/
Веб-сторінка створена в 2007 році і є складовою частиною медіа-світу
Березнівщини. Крім запропонованої інформації використовуються також ресурси
партнерів, як входять до медіа-світу.
Широкий доступ до електронної інформації надається усім категоріям
користувачів. Так вчителі часто заходять на сайт центральної районної бібліотеки
(розділ „Мистецька палітра") за даними для проведення масових заходів або для
вивчення творчості письменників та митців краю. Великою популярністю серед
учнів закладу користується розділ „Читалка", де вони можуть ознайомитися з
повнотекстовими документами літератури XX століття (зарубіжні письменники),
творами із шкільної програми для позакласного читання, а також ознайомитись із
списком рекомендованої літератури для читання на канікулах.
В розділі „Учнівський ранець" відвідувачі можуть ознайомитись з кращими
дослідницькими роботами талановитих учнів навчальних закладів району.
Пропонується орієнтовна програма занять для організації роботи з формування
інформаційної культури школярів.
Для відвідувачів створена також „Школа грамотності”, призначенням якої є
виховання у дітей інформаційної культури, вміння орієнтуватися у великих потоках
інформації: знаходити та оцінювати її, відбирати потрібне. При цьому
використовуються такі форми роботи як от: урок-діалог, бібліотечні уроки, бесіди,
під час яких можна розпочати серйозну розмову про роль книги, бібліотеки,
комп'ютера в інформаційному просторі. В цьому розділі можна ознайомитися з
відгуками відвідувачів про прочитані книжки. Інтерес в учнів викликає електронний
довідник „Рідкісна флора і фауна Рівненщини", гортаючи який, вони отримують
цікаву інформацію про різні види рослин і тварин Рівненщини, які не занесені до
Червоної книги.
Забезпечення інформацією навчально-виховного процесу є
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пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки. На педагогічних радах
колектив вчителів отримує інформацію про нові надходження у фонди бібліотеки.
Педагогам пропонуються інформаційні списки документів, до яких обов'язково
включаються джерела Web-ресурсів. Допомагає в цій роботі ЕК бібліотеки, а також
ЕК ЦРБ та обласної державної бібліотеки. В медіа-центрі неодноразово проводились
навчання вчителів основам комп'ютерної грамотності та використання
мультимедійного простору в навчальному процесі.
Медіа-центр сприяє запровадженню новацій у навчальний процес. Слід
додати, що бібліотечно-інформаційною підтримкою останнього є розміщення
інформації, що представлена на веб-сторінці медіа-центру районної бібліотеки в
розділі „Вчителю". Цей розділ увібрав досвід роботи педагогів Березнівщини.
Відвідувачі ознайомлюються з новими підходами до організації методичної роботи,
активними формами роботи з учнями, методами гурткової роботи, виховання
національної свідомості дітей тощо.
За допомогою медіа-центру є можливість активізувати такий важливий
напрямок діяльності, як розвиток творчих здібностей дітей. Яскравим прикладом
цього є фестиваль дитячої поезії „Провесінь", в якому юні поети краю беруть участь
з 2004 року.
Працюючи в тісному контакті з вчителями школи, ПШБ використовує не
лише традиційні форми роботи бібліотечного закладу для формування творчих
здібностей учнів, виховання освіченої, гармонійно розвиненої людини, але й весь
спектр доступних новітніх інформаційних технологій.

БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
ГРОМАДИ
Слотюк Г.М., заступник директора
з наукової роботи та інформатизації;
Марченко Т.М., завідуюча відділом
з науково-методичної роботи та
інновацій у бібліотечній справі
Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
Збереження історичної пам’яті громад Вінниччини: бібліотечний вимір
Про основні напрямки та особливості краєзнавчої діяльності бібліотек
Вінниччини та їх роль у відродженні національної свідомості, любові до Малої
Батьківщини, її історії, культури, традицій та звичаїв місцевої громади.
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Мережа бібліотек системі Міністерства культури і туризму України у
Вінницькій області є однією з найбільших в Україні. За статистичними даними 2007
року в регіоні працює 1004 бібліотеки, з них 886 – на селі. В минулому році сільські
бібліотеки забезпечили інформаційно-бібліотечне обслуговування 403 тис.
користувачів, книговидача склала більше 7 млн. 800 тис. примірників документів.
Бібліотечне краєзнавство - одна із важливих складових інформаційних
ресурсів регіону, своєрідний генетичний код пам’яті, який зберігає ідентичність і
ментальність кожної територіальної громади Вінниччини. З прийняттям у 2002 році
обласної, а в подальшому і в кожному районі «Програми розвитку краєзнавства на
період до 2010 року» сегмент краєзнавчої діяльності отримав новий соціальний
імпульс, адже посилена увага суспільства до регіональних проблем викликала
зростання зацікавленості користувачів бібліотек історією, природними заповідними
місцями свого краю, культурною спадщиною, звичаями, традиціями тощо.
Основні спрямування краєзнавчої роботи сільських бібліотек Вінниччини історичне, літературно-мистецьке та етнографічне. За участю бібліотечних
працівників області були створені Книги пам'яті, Мартирологи. Відтворюється
історія сіл, топонімічна історія краю, ведуться фольклорні літописи,
репрезентуються туристичні можливості регіонів.
Враховуючи інтерес користувачів до подій минулого, бібліотекарі послідовно
та систематично ведуть копітку пошукову роботу, основною метою якої є вивчення
історії свого села, відродження імен визначних діячів краю, збирання легенд,
переказів, спогадів старожилів тощо. В результаті фонди бібліотек поповнюються
спочатку копіями архівних документів, фотографіями, споминами старожилів і
учасників історичних подій, записаними бібліотекарями, а далі з’являються
поліграфічні видання нарисів з багатовікової історії подільських сіл, до яких, як
правило, включені матеріали, зібрані сільськими бібліотечними працівниками.
Тільки за останні роки до фондів Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва надійшло
біля 40 таких видань. Ось останній приклад подвижницької роботи: бібліотекар села
Сосонки Вінницького району Бездуган Тетяна Миколаївна зібрала матеріали з 400літньої історії села, знайшла спонсорів, які забезпечили вихід краєзнавчого видання
«Село моє, краплинонька на карті…» накладом 1 тис. примірників.
Для задоволення найрізноманітніших потреб користувачів одним з провідних
напрямків діяльності бібліотек є бібліографічне інформування шляхом складання
бібліографічних посібників, які cтали важливою часткою краєзнавчих
бібліографічних ресурсів області. Головна їх мета – забезпечення систематичною і
оперативною інформацією користувачів бібліотек та дослідників краю. Серед них і
видання минулого року:
- Моє село, для мене ти єдине: бібліогр. список. – Тирлівка, 2007. – 12 с.;
- Село моє рідне, як мамині очі: Путівник з історії села Мазурівки. – Тульчин,
2007. – 20с.;
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- Моє рідне село – барвиста моя Красносілка: бібліогр. список. – Красносілка,
2007. – 11с.;
- Славні нащадки вільних козаків. Видатні уродженці Козятинщини: бібліогр.
покажчик. – Козятин, 2007. – 72 с.;
- Село Бронниця в друкованому слові та спогадах старожилів: бібліогр. список. –
Бронниця, 2007. – 5с. та інші.
В рік 75-х роковин голодомору в Україні хочеться відмітити величезну
роботу, яка проводилася сільськими бібліотеками Вінниччини по збору спогадів
безпосередніх очевидців тих страшних років. На сьогодні у відділі літератури та
інформації з питань краєзнавства обласної бібліотеки зберігається більше 600
сторінок зафіксованих свідчень. Ці неопубліковані матеріали оцифровані,
планується видати електронний варіант «Книги пам’яті». Бібліотеки області активно
включилися в роботу по зібранню творчих робіт дітей та молоді за темою
«Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу».
Цінним виданням Гайсинської центральної бібліотеки є збірка: Пам’ять стукає
в серця: Голодомор на Гайсинщині 1932-1933 рр. – Гайсин , 2007. – 20 с., яка вміщує
спогади жителів сіл, свідків страшного лихоліття. Аналогічні матеріали підготували
бібліотекарі майже всіх районів Вінниччини.
Літературно-мистецьке краєзнавство книгозбірень області представлене
вивченням та залученням користувачів до творчості авторів, які пов’язані з тим чи
іншим населеним пунктом. При бібліотеках створюються об’єднання, які
згуртовують поетів, прозаїків, краєзнавців, артистів, художників, композиторів,
майстрів декоративно-прикладного мистецтва, музикантів. Вже понад 10 років при
Тульчинській центральній районній бібліотеці діє літературно-мистецьке
об’єднання «Оберіг», засідання якого постійно відвідують творчі особистості всього
району. Подібний клуб - «9 муз» - при Козятинській центральній бібліотеці об’єднує
талановиту молодь міста і сіл регіону. Звичайно, це тільки два приклади, але клуби
і об’єднання такого спрямування активно діють в багатьох бібліотеках області.
Однією з особливостей діяльності літературно-мистецького краєзнавства
бібліотек є активна підтримка у підготовці та виданні творів місцевих авторів, як це
зробили бібліотекарі Немирівщини щодо видання Мальовничий Немирів – рідне
місто моє: вірші поетів – земляків про Немирів / Упоряд. С.Слюсарчук. - Немирів,
2007. – 34 с.
Кожного сільського умільця, як правило, бібліотекар добре знає, адже
допомагає йому у підборі літератури, в організації персональних виставок та участі
в ярмарках. Завдяки такій тісній співпраці в бібліотеках оформлені краєзнавчі
куточки, де представлені предмети народного вжитку минулого і вироби сучасних
майстрів. На базі таких народознавчих куточків створюються міні-музеї,
етнографічні куточки, народні архіви. Вони стають основою для проведення заходів
з патріотичного виховання підростаючого покоління. Саме такий куточок під
назвою “Світу не пізнаєш, не знаючи краю свого” оформлено в Іванівській сільській
бібліотеці Калинівського району. В ньому зібрано багато експонатів: домоткане
полотно, скатертини,
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взуття, вишиті сорочки, рушники, гончарні вироби, знаряддя праці, вироби
місцевих майстрів. Також оформлено фотостенди «Пам’ятаємо» про місцеві трагічні
події війни 1941-1945 років.
Розширюються форми краєзнавчої діяльності бібліотек області в рекламноіміджевому форматі. Так вже протягом 5-ти років в оформленні огляду районних
світлиць, який проходить щорічно у м. Вінниці під час святкування дня
Незалежності, активну участь беруть бібліотечні працівники як районних так
сільських книгозбірень області.
Під час пошукового бібліотечного краєзнавства з’являються цікаві проекти.
Одним із них є створення і ведення бібліотекарями Могилів-Подільського району
фольклорного літопису регіону «Кожне сільце має своє слівце». Кінцевою метою
даного проекту є видання збірника приказок.
Інновацією у роботі Комунального закладу Барська районна бібліотека стало
започаткування у 2007 році краєзнавчого проекту «Барчани за кордоном». В ході
його реалізації налагоджена співпраця з земляком із міста Чикаго В. Партикевичем,
який подарував бібліотекам біля 1 тис. книг українською мовою, виданих
українською діаспорою США. Бібліотекарі Теплицького району, записуючи з вуст
старожилів легенди та перекази, в селі Велика Мочулка від 87-річної Людмили
Лукавої почули старовинні пісні. Це наштовхнуло їх на подальший збір пісенних
текстів у інших селах та відтворення їх звучання. В результаті при центральній
районній бібліотеці з’явився ансамбль автентичної пісні «Вишня», учасниками
якого є бібліотекарі району. Зовсім недавно цьому колективу присвоєно звання
народний.
Сьогодні однозначно можна говорити про те, що переосмислення минулого,
відкриття нових фактів, відновлення історичної справедливості щодо окремих подій,
історичних діячів, конкретних осіб дали поштовх розширенню краєзнавчого руху, а
впровадження бібліотеками нових інформаційних технологій позитивно вплинуло
на розвиток нових напрямків, форм і методів краєзнавчої роботи. І хоча в нашій
області лише дві книгозбірні на селі мають доступ до Інтернет-мережі, всі інші
сільські бібліотекарі активно працюють над поповненням інформації для веб–
проекту «Інформаційний регіональний портал: Вінниччина», який координує ОУНБ
ім. К.А. Тімірязєва.
Маємо надію, що інформаційні технології ввійдуть в практику діяльності
сільських «читалень» і дадуть нову платформу для їхнього розвитку, в тому числі
бібліотечного краєзнавства. Саме сільські бібліотеки старанно збирають і зберігають
публікації з історії та сьогодення своїх територіальних громад, накопичують
фактичний матеріал. Таким чином передається культурний досвід громади,
забезпечується її історична пам’ять, формується духовна платформа наступних
поколінь, підвищується рівень культурних та освітніх потреб населення.
Н.В. Фесенко,
головний методист
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науково-методичного відділу
Сумської обласної наукової бібліотеки
Сільські бібліотеки області в системі збереження
історичної пам'яті громади
У статті детально розповідається про змістовну та різноманітну
діяльність бібліотек Сумщини - справжніх центрів суспільного і культурного
життя, осередків національної культури, народних традицій і звичаїв, вивчення
історії краю.
Сьогодні в сільських бібліотеках області, як і всієї України, відбуваються
серйозні зміни, пов'язані з підвищенням їх ролі в житті місцевих громад, розширенні
функцій і діапазону надання послуг.
Сільські книгозбірні Сумщини є осередками національної культури, народних
традицій і звичаїв, вивчення історії краю. Вони стають центрами суспільного і
культурного життя, сприяють соціальному, культурному і духовному відродженню
села. І хоча не завжди наявні фонди та репертуар періодичних видань сільських
бібліотек відповідають потребам користувачів, вони знаходять все нові і нові
можливості для їх задоволення.
Одним із основних напрямків роботи сільських книгозбірень залишається
збереження історичної пам'яті, традицій та звичаїв українського народу.
Інтерес до рідного краю, його історичного минулого та сьогодення особливо
активізувався в зв'язку з підписанням головою обласної адміністрації
розпорядження про проведення в області краєзнавчої вікторини «Сумщина». Цей
проект започаткований з метою зацікавити якнайширше коло дітей та молоді
вивченням історії, традицій та культури рідного краю, сформувати в юних
мешканців гордість за свою батьківщину. Ті матеріали, що накопичені у бібліотеках
(від сільської до обласної), стали неоціненним матеріалом для підготовки відповідей
на запитання вікторини.
Більшість книгозбірень області провели презентацію книги «Сумщина в
іменах», яка нещодавно вийшла в області та включає понад три тисячі імен земляків,
які залишили свій слід не лише в історії Сумщини, а й України та інших держав
світу.
Бібліотечні працівники районних і сільських бібліотек брали участь у
підготовці видань з історії районів області: «Конотопщина: час, події, долі»,
«Благословенний край, Охтирщина», «Зелен - край. Ямпільщина: нариси та
портрети», «Глухів. На зламі тисячоліть» та ін. Завідуюча книгозбірнею с.
Скуносове Путивльського району Овчарова Г. М. підготувала і видала книгу про
працьовитих людей села «Моє село - колиска долі». Силами бібліотечних
працівників Охтирського району підготовлено більше десяти випусків каталогу
«Народні промисли і ремесла Охтирщини». Матеріали, зібрані бібліотекарем с.
Павлівки Білопільського району, послужили основою для підготовки
бібліографічної пам'ятки до 150-річчя від дня народження князя,
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офіцера, революціонера, літератора Д. О. Хілкова, пам'ять про якого до цього часу
живе в серцях земляків, як досі існує приміщення «Ольгинской лечебницы», що він
збудував в селі на честь своєї дочки.
З метою збереження пам'яті жителів про ті села, які зникли, або зникають з
адміністративної карти України, в минулому році серед бібліотек Білопільського
району проведено огляд-конкурс на кращий літопис зниклих та зникаючих сіл «Не
зникай, моє рідне село». Завдяки його проведенню в бібліотеках району
переоформлені альбоми з історії малих сіл району. В цьому ж районі
продовжувалась діяльність історико-етнографічних експедицій по вивченню історії,
традицій рідного краю.
Результатом пошукової роботи бібліотечних працівників села Бездрик
Сумського району стало відкриття стели з іменами 62 воїнів населеного пункту
Томаровка Бєлгородської області, які загинули, визволяючи українське село. Тепер
рідні та близькі загиблих воїнів є почесними гостями на святкуванні Дня Перемоги в
селі Бездрик.
Поповнилися новими матеріалами альбоми «Літопис рідного села», де поряд з
історичними матеріалами ведеться хроніка сучасного життя населених пунктів.
З'явився новий розділ літопису «Моє село в роки голодомору 1932-1933 років».
Поповнилися фактографічними матеріалами тематичні папки-дослідження
«Голодний 33-й» (Бугруватська бібліотека-філія), «Притулок смерті. Голодомор очима свідків» (спогади жителів с. Сонячне); «Голодомор. Жахлива сторінка з
дитинства” (с. Пологи); «Спустошення голодом селища Чупахівка», «Свідчення
очевидців голодомору» та ін. ( 16 тематичних папок лише в Охтирській районній
ЦБС). Аналогічні папки зібрані в більшості сільських бібліотек.
В Охтирській районній ЦБС проведений заочний фестиваль сільських
бібліотек-філій «Духовна криниця села», за результатами якого 21 сільська
бібліотека району презентувала свої авторські творчі роботи, що були представлені
на виставці «Ярмарок ідей». В рамках районного краєзнавчого конкурсу «Чарівна
моя Охтирщина» сільські книгозбірні взяли участь в проведенні літературного етапу
«Край талантів та невичерпаних можливостей».
Традиційними в сільських бібліотеках області стали зустрічі з письменниками,
відзначення ювілейних дат відомих діячів краю та України. Так в Білопільському
районі проведені такі літературно-мистецькі заходи:
 до 100-річчя Олега Ольжича, поета, політичного діяча, сина Олександра
Олеся в с. Верхосулка;
 до 100-річчя від дня народження С. П. Супруна, двічі Героя Радянського
Союзу, відомого льотчика-винищувача на його батьківщині в с. Річки;
 відзначення ювілею І. Д. Низового, українського поета, члена
Національної спілки письменників України в його рідному селі Марківка та ін.
З метою популяризації української історії, традиційного народного мистецтва
при Подільківській сільській книгозбірні Липоводолинської ЦБС
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створено міні-музей з народознавства. Половина приміщення бібліотеки
стилізована під українську оселю з традиційною піччю, колискою біля полу,
прядкою та українським посудом, покутем, прикрашеним рушниками, вік яких сягає
більше ста років. Експонати для музею збирали жителі села, активно долучилися до
цієї справи і діти. В с. Грабовське Краснопільської ЦБС працює музей поета,
громадського діяча П. Грабовського. Матеріал для музею зібрала бібліотекар
сільської бібліотеки, вона ж проводить пошукову роботу, екскурсійне
обслуговування.
В Гаївській сільській бібліотеці Роменської районної ЦБС проведено
краєзнавчу годину «Моя маленька Батьківщина». До уваги присутніх була
представлена виставка «До коренів, з яких ми ростемо», звучала розповідь про
історію рідного краю з давнини до сьогодення з уст бібліотекаря та вчителя історії
місцевої школи, звучали пісні, легенди про рідне село.
З метою ознайомлення молоді з козацькими традиціями та звичаями українців
в бібліотечних закладах області проводяться різноманітні заходи. Так літературнотематичний вечір «Козацькому роду нема переводу», що відбувся в Саївській
сільській бібліотеці Липоводолинської ЦБС, зібрав на свято представників трьох
поколінь. В ході веселих конкурсів та різноманітних ігор вони продемонстрували
свою козацьку спритність і винахідливість. Козаки запросили присутніх до
майстерно спорудженого куреня, познайомили їх з предметами побуту нашого
славного козацтва, почастували козацькими стравами. В с. Дунаєць Глухівського
району вже більше 10 років проводиться свято «Козацькі забави», яке завжди збирає
велику кількість молоді.
Приділяють увагу сільські бібліотеки і популяризації матеріалів про людей,
які прославили і прославляють рідний край. Дунаєцька сільська бібліотека
Глухівської ЦБС систематично проводить краєзнавчі читання «Скарбниця талантів
землі Дунаєцької». Кожне читання присвячене окремій людині, яка своєю творчістю
прославила край. Такі читання цікаві тим, що в них беруть участь самі автори.
Не залишила байдужими підростаюче покоління села Підставки
(Липоводолинська ЦБС) година історії «Ними пишається наше село», під час якої
розповідалося про історію села, його пам'ятні місця, уродженців села, які стали
відомими людьми, звучали вірші місцевих авторів. Завершилася година історії
походом до історичної пам'ятки села - вікових дубів, вік яких сягає більше трьохсот
років.
Традиційним в більшості сільських бібліотек стало проведення свята села, на
яке збираються найвідоміші люди, які своєю діяльністю прославили рідне село.
Краєзнавча виставка «Твої таланти, Березо», оформлена в бібліотеці с. Береза цієї ж
ЦБС, вразила навіть знімальну групу телеканалу 1 + 1, яка збирала матеріали про
уродженця села, актора Олексія Богдановича.
Цікаво і змістовно проходять краєзнавчі подорожі «Вулицями рідного села», в
ході яких бібліотекарі знайомлять молодь з історією села, походженням назв
вулиць, розповідають про славних, працьовитих людей, які проживають на тій чи
іншій вулиці.
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2008 рік згідно Указу Президента України оголошено роком туризму і
курортів. Активно включились в його проведення і бібліотечні заклади. Цікавим був
конкурс сільських бібліотек району «Туристична Кролевеччина». Беручи участь в
конкурсі, бібліотеки зібрали цікавий матеріал про свій край, про те, чим він може
зацікавити туристів, його історію, краєвиди, сьогодення. Виявилися навіть такі
матеріали, які раніше не були відомими. З нарису про село Ярославець дізналися
про Кочубеєвський парк, з матеріалів про с. Дубовичі - про Котлярову криницю.
Про музей визначного художника Мінюри Е.П. дізналися з матеріалів, які зібрала
завідуюча бібліотекою с. Реутинці Ведмідь К. Ф. Жителів села зацікавили копії
документів про життя видатного земляка, які надали працівники музею.
В ході підведення підсумків районної естафети праці та культури «Уклін тобі,
наша ненько Україно» виявилося, що естафетний рушник Національної єдності
України вишитий руками бібліотечних працівників с. Грузьке, Гречкино та
Червоний Ранок (Кролевецька ЦБС), які не тільки популяризують та збирають
вироби народних майстрів, але й самі виявилися найкращими майстринями району,
яким було доручено внести свій вклад в створення національної святині. В районі
був оголошений конкурс на кращу колекцію рушників, створених руками
бібліотечних працівників, їх дітей, мам, бабусь.
Цікавим є досвід бібліотек по відродженню місцевих традицій, звичаїв та
обрядів. В бібліотечних закладах і Андрія відзначають, і колядують на Різдво, й
весну тістечками-жайворонками зустрічають на Стрітення, і розмальовують писанки
на Великдень, й плетуть віночки на Купала. Тематика та форми проведення заходів
вражають своєю різноманітністю: народознавчий лабіринт «Звичаї - скарб
українського народу» (Мазівська сільська бібліотека Путивльської ЦБС),
народознавче свято «У хату ввійде, як зоря зійде» (Скуносівська бібліотека цієї ж
ЦБС), урок народознавства «Нема переводу добрим звичаям народу» (Черневська,
Землянська сільські бібліотеки Глухівської ЦБС), фольклорне свято «Традиції та
пісні рідного села» (Кириківська бібліотека Великописарівської ЦБС), обрядове
свято «Ой, Масниця йде по селу» в цій же ЦБС та багато інших заходів.
Під час проведення народознавчого вечора в Дунаєцькій сільській бібліотеці
Глухівської ЦБС, на який були запрошені старожили села та молодь, останні
дізналися про звичаї рідного села та необхідність їх відродження. На завершення
вечора відбувся конкурс на краще виконання обрядових пісень та всі присутні
смакували коровай.
Працівники бібліотек прагнуть, щоб кожний відвідувач бібліотеки з любов'ю і
душевним трепетом згадував те місце, де він народився, де пройшло його дитинство
з дивосвітом-казкою у затишній батьківській оселі, згадував традиції і звичаї, що
шанувалися із діда-прадіда.
Активізації роботи сільських бібліотек з різних напрямків роботи, в тому числі
і збереження історичної пам'яті народу, сприяло проведення обласного оглядуконкурсу «Краща сільська бібліотека». На базі бібліотек, які перемогли в конкурсі,
вже другий рік проводяться засідання обласної
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школи сільського бібліотекаря, на яких бібліотекарі сільських книгозбірень
знайомляться з кращим досвідом роботи бібліотек, діляться своїми здобутками і
проблемами.
З досвідом роботи бібліотек знайомлять випуски «В бібліотеках області.
Інформація. Досвід. Реклама», що систематично готуються обласною науковою
бібліотекою та більшістю районних методичних центрів, видання з досвіду роботи
«Пахне рідне село тишиною лугів...» (з досвіду роботи Березівської сільської філії
Глухівської ЦБС), «Село моє, чарівний краю» (з досвіду роботи Товстянської
сільської бібліотеки Білопільської ЦБС) та ін.
Вся ця робота сприяє активізації ролі сільських бібліотек в збереженні
історичної пам'яті громади.
Н.П .Волян,
головний бібліотекар
відділу маркетингу та наукової роботи
Рівненської державної обласної бібліотеки
Краєзнавча діяльність сільських бібліотек
У статті розглянуто досвід краєзнавчої діяльності сільських бібліотек
Рівненщини, розкривається її багатогранний зміст та важливе значення для
відродження та збереження історичної пам'яті, культури, звичаїв, традицій та
для виховання покоління обізнаних та свідомих патріотів.
На сучасному етапі розвитку суспільства важливе місце в збереженні
історико-культурної спадщини, формуванні національного патріотизму у громадян
належить бібліотечному краєзнавству. Саме воно як складова частина загального
краєзнавства має свої особливості, обумовлені регіональною специфікою.
Протягом останніх років намітилась тенденція до активізації бібліотечного
краєзнавства * . Великий досвід, накопичений у цьому напрямку, обумовив якісно
новий рівень організації краєзнавчої роботи бібліотек. Крім того цей напрямок
діяльності книгозбірень сприяв розвитку та формуванню нових моделей
обслуговування населення. Особливо це стало відчутним у сільській місцевості, де
бібліотечне краєзнавство розвивається на основі історії місцевої громади.
Публічні книгозбірні є центрами краєзнавчої діяльності, яка регламентується
«Положенням про краєзнавчу роботу бібліотек».

*

краєзнавча діяльність бібліотек – один з провідних напрямів бібліотечної роботи – передбачає виявлення, збирання і
організацію загальнодоступного користування інформацією про певну місцевість (край), зафіксованою у документах.
Краєзнавча діяльність бібліотек здійснюється в формах, в цілому притаманних бібліотечній роботі;
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Саме бібліотеки на селі здійснюють велику пошукову роботу по виявленню та
збору інформації про край * , відновленню маловідомих фактів історії краю٭.
Сьогодні значно підвищилося значення освітньої функції краєзнавчої роботи
сільських книгозбірень із впровадженням у шкільну програму предмету
«Краєзнавство».
Основою краєзнавчої роботи є фонд та довідково-бібліографічний апарат
ПШБ. Ресурс краєзнавчої тематики зазвичай представлений у бібліотеках на
окремих стелажах або інформаційних зонах. Склад фонду краєзнавчих документів
вирізняється різноманітністю видів документів та типів літератури: книги, брошури,
листівки, плакати, фотоматеріали. Крім того доповнюють цей ресурс тематичні
папки: «Історія села», «Відомі земляки», «Село у Велику Вітчизняну війну»,
«Таланти рідного краю» та інші, в яких містяться вирізки з газет, копії офіційних
документів, рукописні першоджерела. В окремих філіалах ведуться літописи
населених пунктів, які проілюстровані світлинами, спогадами старожилів. В
приміщеннях бібліотек розміщуються стенди, які знайомлять з історією, сучасною
інфраструктурою населеного пункту.
Краєзнавча робота, яку здійснюють книгозбірні, стала основою для написання
спеціальних краєзнавчих програм, зокрема Дубенська ЦСПШБ реалізує проект
„Дубенщина: сторінки історії та сучасність”, в рамках якого досліджується
минувшина сіл району. Окремим напрямком роботи стало вивчення історії
бібліотечної справи в області. Саме бібліотекарі виявляють та збирають ці
матеріали, укладають папки, фотоальбоми, літописи, які доповнюють
фотоілюстрації, листи, копії бібліотечних документів. Зберігаються книги відгуків
про прочитане, які були розпочаті з часу відкриття бібліотек. Якісному розкриттю
краєзнавчих фондів сприяють краєзнавчі та тематичні картотеки.
Завдяки інноваційній діяльності краєзнавчих об’єднань бібліотечними
працівниками формується матеріал, який стає основою для випуску тематичних або
персональних краєзнавчих бібліографічних покажчиків малих форм, які знайомлять
з історією населеного пункту, культурними та історичними пам’ятками,
книжковими колекціями. Представлений матеріал доповнюють тематичні ілюстрації
з минулого і сучасного життя села. Зокрема в Дубенському, Сарненському районах
започатковано випуск буклетів „Село моє - краплиночка на карті: історія села...”,
інформбюлетенів „Народні умільці краю”.
В краєзнавчій діяльності сільських бібліотек відбувається так звана інтеграція
бібліотечних, музейних та архівних функцій. Книгозбірні на селі активно
координують свою роботу із шкільними музеями, краєзнавчими клубами,
любительськими об’єднаннями та музеями.

*

поняття "край" у "Положенні про краєзнавчу роботу бібліотек Міністерства культури і мистецтв України"
розглядається як конкретна частина країни, яка співпадає з одиницею сучасного адміністративно-територіального
поділу (область, район, місто, село тощо); край – місцевість, область, район і т.ін. з певними природно-кліматичними
особливостями;
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Працюючи у напрямку популяризації краєзнавства, бібліотечні працівники
підвищують суспільну значимість книгозбірень. Таким прикладом щодо організації
краєзнавчої діяльності можна назвати етнографічні куточки, музеї-кімнати при
публічно-шкільних бібліотеках, які набули особливого поширення в північних
районах області (Зарічненський, Сарненський, Рокитнівський). В цих куточках
презентуються предмети декоративно-ужиткового характеру: ткацькі станки,
плетені, глиняні вироби, рубелі для прасування, рогачі, гребінці для вичісування
льону, старовинний одяг жителів села, люльки для куріння, вишиті вироби, релігійні
атрибути та ін.
Саме активісти та члени краєзнавчих об’єднань, що функціонують в
бібліотеках, а це переважно діти, виявляють та збирають експонати. А бібліотека
здійснює велику просвітницьку роботу, забезпечуючи доступ до музеїв-кімнат та
етнографічних куточків, дозволяє зберегти сільську бібліотеку як культурнодозвіллєвий центр.
Сьогодні краєзнавча діяльність сільських бібліотек багатогранна.
Набула розвитку пошукова робота клубів та об’єднань, посилилась співпраця
з музеями та архівами, школами, відомими краєзнавцями. Таким прикладом може
бути публікація краєзнавчого видання „Мала Любаша – земля нашої любові”,
написаного на основі документальних матеріалів, зібраних бібліотекарем та
вчителем історії с. М. Любаша у Костопільському районі.
Відновленню та збереженню історичної пам’яті сприяють цікаві, урокиекскурси, дні краєзнавства, краєзнавчі розвідки, дослідження родоводів тощо.
Організація та проведення свята села, зустрічей, виставок виробів декоративноужиткового мистецтва односельчан привертає увагу громади до минулого та
теперішнього села.
Як центри культурного і духовного спілкування родин бібліотеки
популяризують сімейно-побутові традиції через такі форми, як от: експозиції
вишиванок, виробів з дерева та ін., ілюстративні виставки «Пісні нашого села»,
«Обряди села», «Село у легендах та переказах» ін.
Із впровадженням сучасних інформаційних технологій у практику роботи
сільської книгозбірні формуються електронні бібліографічні та повнотекстові бази
даних з питань краєзнавства. Яскравим прикладом слугують веб-сторінки сільських
бібліотек (ПШБ сіл Мізоч, Білашів, Зоря, Кричильськ, Степань, Немовичі,
Антонівка, Каноничі, Городець, В. Жолудськ, Заболоття, В. Цепцевичі, Городище,
Балашівка). На сучасному етапі сільські бібліотекарі розміщують краєзнавчі
матеріали на веб-сторінках своїх бібліотек у розділах „Історія і сьогодення села”,
„Умільці села”, „Інфраструктура села” тощо.
Отже, реалізуючи цей напрямок роботи, книгозбірні впроваджують форми
обслуговування сільського населення, наповнюючи їх новим змістом та
приваблюючи до себе нових користувачів. Завдяки цьому бібліотека
перетворюється на суспільно значущий заклад, центр патріотичного виховання та
збереження історичної пам’яті на своїй території.
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Л.І. Вітренко,
директор Дубенської
ЦСПШБ Рівненської області
Зв'язки з громадськістю як елемент бібліотечної політики бібліотек Дубенської
ЦСПШБ
Зв'язки з громадськими організаціями, державними установами, ЗМІ є
невід'ємною частиною успішного функціонування бібліотек-філіалів ЦСПШБ.
Тісною є співпраця бібліотек з органами місцевої влади – районною радою,
райдержадміністрацією, сільськими радами. За сприяння Дубенської районної ради
дві сільські бібліотеки отримали комп'ютери та комплектуючі до них.
Шепетинською сільською радою було закуплено нові книги для чотирьох бібліотекфіліалів, розташованих на її території. Більша половина голів сільських рад
допомагають бібліотекам з передплатою періодичних видань. В свою чергу
бібліотеки готують інформаційні та бібліографічні списки літератури, виконують
тематичні запити представників органів місцевої влади та управління, готують
різноманітну тематичну інформацію.
Також бібліотеки Дубенської ЦСПШБ налагодили контакти з редакціями усіх
місцевих періодичних видань. На сторінках газет «Наше дзеркало», «Дзеркало
плюс», «Замок» , «Скриня» розміщуються публікації про творчі акції бібліотек
ЦСПШБ, інформація про нові надходження в бібліотеки тощо. На радіо звучать в
основному оголошення та інформація рекламного характеру: надання нових видів
послуг в бібліотеці, проведення особливо масштабних масових заходів, акцій.
Традиційним стає показ найяскравіших заходів, що проходять у бібліотеках
системи, в інформаційних програмах місцевих телеканалів, робота бібліотек
висвітлюється у вигляді рекламних оголошень, інтерв'ю з працівниками бібліотек
системи.
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Велике значення має друкована продукція бібліотек: буклети, брошури,
візитні картки, інформаційні списки та інші друковані матеріали, які відіграють
значну роль при формуванні бібліотекою власного стилю. В центральній районній
бібліотеці налагоджено випуск краєзнавчих буклетів з серії «Село моє - краплиночка
на карті», «Народні умільці Дубенщини». Пошукова робота з метою підбору
матеріалу для видань проводиться бібліотеками-філіалами спільно з читачамидітьми, педагогами і мешканцями села. Випускаються буклети з серії «Бібліотечна
практика», в яких узагальнюється досвід роботи передових бібліотек Дубенщини.
Співпрацюють бібліотеки-філіали з Дубенським відділенням Спілки
письменників України. Спільно з письменниками-земляками проводяться заходи
краєзнавчої тематики: літературний вечір за участю Л. Пшеничної в с. Мокре «Мій
край, оспіваний в піснях», засідання літературної світлиці «Ланцюг мудрості від
Любові Пшеничної», презентація книги М. Тимчака «Сніги» в бібліотеці с. Повча,
вечір-зустріч з М. Пшеничним в бібліотеці с. Малі Сади до 100-річчя від дня
народження Авеніра Коломийця, презентація книги «Любавин дзвін» Л. Пшеничної
в с. Квітневе. В бібліотеці с. Софіївка відбулася зустріч з Миколою Тимчаком, який
подарував в книгозбірню свої книги. Бібліотекою с. Варковичі за сприяння членів
товариства було зібрано матеріал та випущено буклет, присвячений творчості
місцевого літератора Володимира Хроборта. В спеціальних папках зібрано
неопубліковані твори літераторів-початківців.
В бібліотеці с. Верба налагоджено співпрацю з товариством «Просвіта»,
зокрема керівником Вербського осередку товариства «Просвіта» п. Турчиком
Іваном Яковичем. Спільно з членами товариства, учнями Вербської ЗОШ та
бібліотекарями при школі організовану музейну кімнату «Школа. Село. Люди.
Долі», присвячену односельчанам-випускникам школи.
Спільно з школами, сільськими радами та громадськими організаціями
публічно-шкільні бібліотеки проводять читацькі конференції, літературні та музичні
вечори, диспути, ігри, в межах своєї компетенції беруть участь у навчальновиховному процесі, науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, пов'язаній з книгою,
координують і кооперують свою діяльність з іншими бібліотеками системи для
спільних дій і заходів у навчальній і дозвіллєвій сферах.
Особливу роль у підтриманні зв'язків з громадськістю на селі відіграють,
об'єднання за інтересами. Так при бібліотеці с. Івання створено культурноосвітницький центр „Джерело” за участю членів краєзнавчих товариств, працівників
будинку культури, читачів - ентузіастів краєзнавчої роботи. Ними проводиться
значна пошукова робота, створені та постійно поповнюються тематичні папки
«Історія мого села», «Давні звичаї та обряди мого села», «Відомі земляки»,
«Старовинні пісні мого села» тощо. Зусиллями сільської громади в бібліотеці
створено виставку - експозицію старовинних ужиткових речей. Останнє надбання старовинна карта володінь графині Шувалової, виготовлена на тканині та датована
початком XX століття.
При бібліотеці с. Варковичі діє народознавчий клуб «Берегиня».
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Зусиллями його членів, працівників будинку культури, а особливо сільської
громади при бібліотеці було організовано музей народознавства, де представлено
старовинні меблі, одяг, ужиткові речі, вишивки. Члени клубу продовжують пошук
старовинних речей для поповнення музейних експозицій новими матеріалами.
Клуб за інтересом народознавчої - краєзнавчої тематики «Оберіг» діє при
бібліотеці с. Липа. Членами клубу створено народознавчий куточок. У тісній
співпраці з клубними працівниками, персоналом та учнями Липенської школи 1
ступеня, Костянецької школи І-ІІ ступеня відзначаються свята календарного циклу,
щорічно проводяться конкурси колядок та щедрівок, проведено обрядове свято
зустрічі весни «Господиню Масляну зустрічайте», Андріївські вечорниці, свято
«Хто він, Святий Миколай», урок народознавства «Катерино, доле моя, іди до нас
кашу їсти».
Молодь села Студійка об'єднав клуб за інтересом «Азалія», який обрав своїм
основним напрямком морально-етичне виховання. Засідання клубу відрізняються
різноманітністю тематики та форм проведення. Дискусію «Чи може телебачення
витіснити книгу: переваги за і проти» було висвітлено в одній з програм
Дубенського телебачення.
Клуб юних природолюбів та знавців лікарських рослин «Знай, люби, бережи»
при бібліотеці с. Шепетин не лише вивчає цілющі властивості лікарських рослин,
збирає серед старожилів села старовинні легенди про рослинний світ краю,
займається фіто-дизайном, але бере участь в усіх акціях, організованих сільською
радою.
Чимало бібліотек налагодили співпрацю з священиками-настоятелями
місцевих храмів. В бібліотеці с. Липа за сприяння настоятеля Свято- Дмитрівського
храму о. Володимира було організовано цикл історичних уроків «У серці рідна
Україна» у вигляді подорожей замками Західної України. Діти відвідали замки в
Луцьку, Олеську, Підгірцях, Золочеві, а також музей-меморіал військової техніки
українського війська в м. Луцьку.
Бібліотека с. Івання співпрацює з настоятелем храму Різдва Пресвятої
богородиці, який бере участь в багатьох масових заходах, що проводяться
бібліотекою, зокрема у відзначенні державних свят: Дня Незалежності, Дня
Перемоги, Дня знань.
Бібліотеки ЦСПШБ підтримують дружні стосунки з міжнародною
організацією „Жіноча громада”. При проведенні багатьох творчих акцій бібліотек,
наприклад, районних свят до Дня Незалежності, свята книги, що стали
традиційними, організацією надається спонсорська допомога у вигляді призів та
солодощів. Організовуються та проводяться спільні масові заходи, як от: „Іграшка –
друг дитини”, де в сільських бібліотеках за допомогою „Жіночої громади”
створюються ігрові куточки для дітей.
Слід відзначити також спільну роботу бібліотек та інших закладів культури,
зокрема Будинків культури та клубних установ. Спільно готуються та відзначаються
державні свята – День Перемоги, День Незалежності, День молоді, День Матері,
визначні ювілейні та пам'ятні дати, а також різноманітні заходи дозвіллєвого
характеру – конкурси, пізнавально95

розважальні програми, вечори відпочинку. Щорічно бібліотечні установи проводять
звіти перед громадськістю про роботу, проведену протягом року.
Отже, зв'язки з громадськістю є невід’ємним елементом бібліотечної політики,
без них не в змозі функціонувати і реалізовувати свої суспільні функції жодна
бібліотечна установа.
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Н.В.Жданюк
директор Зарічненської
ЦСПШБ Рівненської області
Бібліотеки в системі збереження історичної пам'яті громади
(3 досвіду роботи бібліотек Зарічненського району)
У статті розповідається про роботу бібліотек району по вивченню історії,
традицій та звичаїв краю, донесенню знань, збереженню історичної пам'яті
громади та формуванню духовності і національної свідомості поколінь.
Завдяки стрімкому розвитку інформаційно-комунікативних технологій у всіх
сферах нашого життя значно збагатилися функції бібліотек: соціальна, меморіальна,
комунікативна. Меморіальна функція набуває нині більш важливого значення.
Зберегти і примножити історію краю, народу і родоводу, відродити
найдорожче - забуте слово, прислів'я чи мелодію материнської пісні, бабусину
колядку чи щедрівку, зберегти вишивки, вироби декоративного мистецтва, звичаї,
традиції, обряди та історичні нариси про край - є пріоритетним у роботі бібліотек
Зарічненщини. Адже це дає можливість
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краще пізнати себе, свій народ, свою землю; формує уміння свято берегти і
передавати із покоління в покоління все те, що створили наші предки. Недаремно
кажуть, що хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.
Бібліотеки Зарічненщини беруть активну участь у процесах ретрансляції
культури, тобто передачі колективної пам'яті від людини до людини, від покоління
до покоління .
Працюючи творчо, враховуючи зростаючий інтерес користувачів до подій
минулого, бібліотекарі Зарічненщини відчувають відповідальність за організацію,
вивчення та донесення знань, аби повернулась до народу його пам'ять, історія,
культура, вміння та дух українства .
Вирішальною в цьому напрямку є пошукова робота, в якій бібліотекарі набули
певного досвіду та досягли відчутних результатів.
Головними завданнями є
• відновлення історичних подій, фактів, імен визначних людей краю,
збирання легенд, переказів, спогадів старожилів;
• написання літописів, оформлення альбомів, кутків та кімнат
народознавства;
• пошук старовинних книг, періодичних видань, фотографій, речей побуту,
вишивок, взірців одягу тощо;
• популяризація літератури, залучення читачів до участі у заходах бібліотеки.
Вся робота проводиться спільно з осередками „Просвіти” та ентузіастами, які
не байдужі до висвітлення історичної пам'яті, духовної культури громади.
Ознайомлення з історією, традиціями, звичаями нашого краю, з творчістю видатних
митців та письменників-земляків відбувається завдяки організації виставок та
викладок літератури, шляхом проведення творчих зустрічей та різноманітних
масових заходів.
В книгозбірнях району організовуються книжково-ілюстративні виставки «З
нашого минулого для нашого майбутнього», тематичні вечори «Хранителі пам'яті»;
краєзнавчі читання «Забуті сторінки Зарічненщини»; історичні екскурсії «Заглянемо
у сиву давнину», «Тобі історія розкаже, як край наш жив».
Щорічне проведення в бібліотеках сіл Кутин, Нобель, Кухче тижнів
народознавства та краєзнавства стало вже традиційним. До програми проведення
входять краєзнавчі подорожі, бесіди, тематичні вікторини: «Стежками рідного
краю», «Село, в якому ти живеш», «Чи знаєш ти Україну та малу Батьківщину?».
Зарічненська земля знає багато видатних діячів, котрі своєю діяльністю на
політичному, культурному чи релігійному поприщі залишили помітний слід в історії
краю. Ставши часткою історії України, вони тим самим увіковічили і освятили ті
краї, села і міста, де народились.
Нобельська публічно-шкільна бібліотека організувала етнографічну
експедицію для юних читачів сільської бібліотеки до історичної національної
пам'ятки культури - мезолітичної стоянки сьомого тисячоліття до н.е.. Під
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час експедиції вони збирали матеріали з історії села, стародавні вжиткові речі,
фольклор. Усі матеріали зберігаються в бібліотеці і використовуються під час
проведення бібліотечних заходів. Зібрані перекази та легенди про село Нобель
оформлені в папку „Перекази і легенди нашого краю”.
При Мутвицькій ЗОШ І-ІІІ ступеню діє центр вишивки і ткацтва. Мутвицька
ПШБ спільно із шкільним музеєм ведуть копітку роботу по виявленню та
збереженню кращих зразків народного ремесла. Бібліотека не лише виявляє та
зберігає дорогоцінні роботи поліських вишивальниць, а й розповідає сучасникам
про тих, хто присвятив своє життя поліській вишивці. У Центрі вишивки
зберігаються роботи Антоніни Корнійчук, яка останній свій рушник вишила, коли їй
виповнилося 90 років; Олександри Ширінги та Віри Ходневич, Катерини Журавель,
роботи яких прикрашають експозиції музеїв Москви, Америки, Ізраїлю, інших
країн.
Бібліотеки Морочнівської сільської ради (Морочнівська та Мутвицька ПШБ)
тісно співпрацюють не один рік. Результатом їхньої співпраці є надання допомоги
учням та вчителям місцевих шкіл в написанні наукових робіт з питань краєзнавства,
а саме: «Матеріали з історії Зарічненського району в музеї Білоруського Полісся
учениці Мутвицької ЗОШ Колб Р.Б. де досліджено й діяльність королеви Бони
Сфорци на Поліських землях .
У 2005 році в районі побували аспіранти та студенти історичного факультету з
Ягелонського університету м. Кракова, що в Польщі. Цей навчальний заклад є
одним з найстаріших у Європі. Він заснований ще в 1364 році. Відомо, що свою
назву - Ягелонський - університет отримав завдяки королю Володимиру Ягайлу.
Метою відвідин польськими істориками нашого району було дослідження та
вивчення історичних відомостей про діяльність католицької церкви на просторах
Полісся. З дослідниками співпрацювали бібліотекарі Зарічненської ЦРБ.
Передбачається видання окремою книгою матеріалів дослідження про католицьку
церкву на Волині та Поліссі.
До когорти видатних церковних діячів XVII століття належить і Київськиймитрополит Йосиф Нелюбович-Тукальський, але мало хто знає, що цей церковний
діяч з роду Нелюбовичів-Тукальських, котрі багато століть жили в с. Неньковичі
Зарічненського району. Неньковицька ПШБ спільно з місцевою школою ведуть
велику пошукову роботу. При Неньковицькій ЗОШ діє музей історії села, в якому
чільне місце посідає добірка матеріалів під назвою „Митрополит родом із
Ненькович”.
У Вовчицькій бібліотеці цікаво проходять зустрічі з місцевим письменником
Іваном Полюховичем, метою яких є популяризація творів письменника-земляка. Так
цього року з успіхом відбулась презентація його книги «Три дороги» . В проведенні
масового заходу брали участь Вовчиська ЗОШ І-ІІ ступеня і особисто Іван
Полюхович. Викликала зацікавленість відвідувачів бібліотеки і поетична година
„Краю мій, оспіваний в віршах”.
Всі надбання і доробки публічно-шкільних бібліотек системи з питань
вивчення історичної пам'яті громади зафіксовані на паперових і електронних носіях
інформації та зберігаються в Публічному центрі регіональної інформації
Зарічненської ЦРБ.
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Центральною районною бібліотекою видаються також бібліографічні
посібники літератури, зокрема: „Роман Демчук – гуморист Рівненщини” (2005),
„Нобель древній” (2006), „Зарічненщина – скарбниця народної творчості” (2006),
„Іван Полюхович – поет високих і витончених почуттів” (2007), „Зарічненщина у
фактах” (2007), „Рівненщина. Полісся” (2008)
Вся робота, яка проводиться в бібліотеках нашого району сприяє збереженню
історичної пам'яті громади та формуванню духовності і національної свідомості
поколінь.
Не завжди ми маємо змогу віддячити тим, хто зробив в далекому минулому
щось корисне і добре . Але без цієї вдячності і пам'яті перерветься органічний
зв'язок з минулим, нам важко буде зберегти надбання наших предків і передати їх
наступним поколінням. Адже без минулого не може бути майбутнього.
М.І. Ромаш,
директор Дубровицької ЦСПШБ
Рівненської області
Краєзнавча робота бібліотек
У статті детально розкривається зміст та форми краєзнавчої роботи
Дубровицької ЦСППШБ.
Рідний край - це мала Батьківщина, частинка нашої неньки-України. Вивчення
його історії, популяризація традицій, культурних цінностей, надбаних народом
протягом століть, у наш час є одним із найголовніших завдань, що стоїть перед
бібліотеками як перед культурно-освітніми центрами. Дубровицька центральна
районна бібліотека проводить інформаційну роботу з висвітлення історії рідного
краю, відродження його кращих традицій.
Краєзнавчий фонд становить близько 1,5 тис. До його складу входять книги,
періодичні видання, альбоми, буклети, листівки тощо. Документи з усіх галузей
знань різноаспектно відображають життя Дубровицького району. Це - офіційні та
директивні документи, науково-популярна, виробнича, навчальна, художня, дитяча
література, довідкові, інформаційні та бібліографічні видання.
Матеріали надходять із різних джерел: обласної наукової бібліотеки,
книжкових магазинів, за рахунок передплати періодичних видань, купівлі в
приватних бібліотеках краєзнавців, як дари від приватних осіб.
Значний обсяг у фонді займають періодичні видання. Це газети - обласні,
районні, громадських організацій, вищих навчальних закладів, ліцеїв. Тематичні
папки газетних та журнальних матеріалів, фотознімки на теми: «Історія краю»,
«Видатні діячі краю», «Невідомі сторінки історії», «Дубровиці - 1000 років», «Наші
святині - наші обереги», «Літературна Рівненщина», «Історія бібліотечної справи
Дубровиччини». Джерелом
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їхнього наповнення в основному є місцеві періодичні видання „Поліський Маяк”,
„Дубровицький вісник”, які обов'язково зберігаються в архіві бібліотеки.
Окремий розділ складає колекція буклетів, листівок з видами тисячолітньої
Дубровиці та сіл району. Зберігаються у краєзнавчому фонді й інші види друкованої
продукції - плакати, буклети, світлини.
Ведеться краєзнавча картотека, яка охоплює різноманітні питання
політичного, господарського та культурного життя міста та району. Тематичні
рубрики картотеки, серед яких, зокрема пам'ятні місця міста, почесні громадяни
міста; пісні та вірші рідного краю; земляки-аматори тощо, постійно поповнюються;
відкриваються нові. Відомості про кожне село зібрані за окремим роздільником.
Досить детально висвітлено літературну діяльність на Дубровиччині. Основними
джерелами поповнення картотеки є місцеві видання та періодика. Декілька років
ведеться архів виконаних бібліографічних довідок краєзнавчої тематики.
З 2004 року у Дубровицькій ЦРБ впроваджуються комп'ютерні технології
обробки та зберігання інформації, створюються електронні бази даних. Нині
бібліотека має декілька електронних краєзнавчих БД. Електронна база
(Краєзнавство) містить понад 2 тис. бібліографічних записів.
Дубровицька ЦРБ виконує функції методичного центру для бібліотек свого
регіону. Протягом усіх років чітко простежується краєзнавчий аспект видавничої
роботи бібліотеки, серед яких бібліографічні покажчики, методико-бібліографічні
матеріали, інформаційні та інші видання. Це закладки та буклети до ювілеїв
письменників, інформаційні - до виходу нових краєзнавчих книг чи цікавих подій,
які охоче використовують школярі, вчителі.
Поштовхом до пошуку нових творчих ідей став проведений на базі
книгозбірні круглий стіл на тему: «Мій рідний край - моя історія жива» (Краєзнавча
роботі бібліотек Дубровицької ЦСПШБ, напрямки діяльності та перспективи
розвитку). Всі ці заходи сприяють активізації відвідування бібліотеки, пробуджують
зацікавленість читачів до краєзнавчих документів і зростанню попиту на них.
На постійно діючій книжковій виставці «У цім краю, де серця рідна пристань»
експонується краєзнавча література, наявна у бібліотеці. Користувачі мають
можливість систематично знайомитись з новими друкованими матеріалами з
краєзнавства, в т. ч. про відомих людей краю, творами місцевих письменників і
поетів: П. Красюка, Л. Шевело, В. Попенка, Л. Таборовця, Г. Царика, Г. Гордасевич,
Г. Дячок, П. Паливоди та ін.
Популяризації краєзнавчої літератури сприяють масові заходи, які бібліотека
проводить з місцевими членами спілки письменників України. Велику аудиторію
збирають засідання літературної студії «Світилка», на яких присутні знайомляться з
письменниками та поетами Дубровиччини, як відомими, так і початківцями. У
рамках студії проведено презентації нових книг В.Попенка «Серпневий грім», Ганни
Дячок «Запізнілі жоржини», Г. Грейнер «Я - ваша», В. Федотова «Доля, якої нема».
До уваги користувачів
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було запропоновано виховні години «Їх іменами названі вулиці», «ДубровицяПересопниця: роль княгині Анастасії Парасковії Гольшанської-Дубровицької у
створенні «Пересопницького Євангелія».
Центральною
районного
бібліотекою
видано
рекомендаційний
бібліографічний покажчик «В. Попенко - історик, краєзнавець».
Бібліотекарі не тільки надають необхідні джерела користувачам, але й активно
популяризують фонд за допомогою книжкових виставок, переглядів,
бібліографічних оглядів, презентацій книг тощо. Дедалі активніше бібліотека
популяризують фонд краєзнавчої літератури через засоби масової інформації газету „Дубровицький вісник”, місцеве радіомовлення.
Все більш вагоме місце посідає в краєзнавчій роботі групове та індивідуальне
інформування.
Бібліотекарі публічно-шкільних бібліотек активно співпрацюють з освітянами.
В багатьох навчальних закладах, школах введено такі предмети. як краєзнавство,
народознавство. Учнівська молодь звертається в пошуках джерел для підготовки
виступу, доповіді, реферату саме краєзнавчої тематики. Бібліотекарі не тільки
надають необхідні документи користувачам, але й самі активно популяризують
фонд, як правило, за допомогою звичних випробуваних форм: книжкових виставок
та переглядів, бібліографічних оглядів, презентацій книг тощо. Також проводяться
етнографічні свята, бесіди про цікаві історичні події; часто – в навчальному закладі з
демонстрацією книг, періодичних видань, (фотографій, ілюстрацій).
Важливим аспектом діяльності публічно-шкільної бібліотек с.Крупове є
накопичення краєзнавчих документів, популяризація духовних здобутків
українського народу. Відродження та збереження національних народних традицій
стало важливою частиною бібліотечної роботи. У книгозбірні експонується постійно
діюча виставка робіт народних майстринь «Наші майстрині». Тут представлені
роботи знатних земляків ткаль У.П. Кот, О.М. Придюк, М.М. Дем'янець, Н.М.
Рабчевської, вишивальниць З.В. Придюк, Л.В. Стельмашук. Виставку народних
майстринь доповнюють книжкові виставки: «Українці: звідки ми і наше слово»,
«Будем дбати, шанувати прадавні криниці». На виставці «Роде наш красний»
представлені матеріали про фольклорно-етнографічний ансамбль «Берегиня» та
зразковий фольклорний гурт «Серпанок». Книжкові виставки доповнюють
тематичні папки: «Берегине, моя Берегине, найсвятіше усе збережи», «З народного
напившись джерела», «Тчу наче долю», «Погориння моє серпанкове». Проведено
презентацію книги „Ой зозулька, сива пташко” (народні пісні Полісся з голосу
Уляни Кот).
Стало традицією організовувати родинні свята. Спільно з педагогічноучнівським колективом школи проведено свята: «Бабусина казка», «Обереги рідного
дому», «Берегине моя, українська хустко». З успіхом пройшли «Фольклорні
вечорниці”, на яких виступили з виконанням пісень запрошені на захід заслужений
майстер народної творчості У.П. Кот та О.П. Герасимчук.
При Ясенецькій публічно-шкільній бібліотеці вже понад десять років
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працює клуб «Відродження», який став культурно-просвітницьким осередком
громади. Часто на засіданнях бувають вчителі історії, літератури, юні поети. Тут
розглядаються найрізноманітніші питання з історії краю, діяльності видатних
людей. Відновити історичну справедливість, вшанувати ветеранів, людей праці, які
життя віддали заради Батьківщини, - одне із завдань краєзнавців. Робота клубу
проводиться у формі літературних вечорів, диспутів, зустрічей-вшанувань.
Значною подією в житті Дубровиччини став тисячолітній ювілей, який
відмітили 2005 року. До цієї дати свій внесок у популяризацію літератури з
краєзнавства зробила і Дубровицькій ЦРБ.
Бібліотеки координують свою роботу з навчальними закладами, краєзнавчими
та шкільними музеями, що сприяють вивченню історії рідного краю. Цікавими для
читачів були літературні подорожі: «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто
краєм рідним» «Люби свій край, всю душу солов'їну, і серця жар йому віддай».
Організовано цикл розповідей «Край наш у назвах», вечір-вшанування «Про людей
хороших, наших земляків». Для учнівської молоді готуються уроки краєзнавства «Шануй чуже, своє люби і дорожи своїм», краєзнавчі години - „У кожного - любов
своя і свій найкращий край". Бібліотеки проводять цикли заходів до Дня села «Село
моє, для мене ти єдине» (Лісове, Колки, Берестя)
За власними програмами працює публічно-щкільна бібліотека с. Колки «І знов
хвилює батьківська земля, її святі гаї, святі поля». Екологічне об'єднання
«Екологічна ватра»» діє у с. Сварицевичі (фольклорна експедиція Звичаї, ігри та
обряді мого краю» «Звідки ти Кусте?», «Пам'ятай історію, думай про майбутнє»- у
с.Бережниця.
Пріоритетним напрямом у національній системі освіти є патріотичне
вихованні молоді. Від того, якою вона буде сьогодні, які цінності стануть ядром її
світогляду, залежить майбутнє нашої держави. Однією із важливих складових
національно-патріотичної роботі бібліотеки є історико-краєзнавча діяльність. Адже
не знаючи минулого свого краю, неможливо бути освіченою людиною, патріотом
своєї-Батьківщини. Вивчити історію своєї малої Батьківщини, відкрити невідомі її
сторінки поставили за мету фахівці бібліотеки села Висоцьк, яке відмітило
тисячолітній ювілей. В рамках програми до свята підготовлений цикл масових
заходів: літературна година «Юні аматори Висоцька», прем'єра альманаху
літераторів і митців Висоцька «На крилах слова», гра-мандрівка «Висоцьк: із глибин
віків до сьогодення» літературно-музичний вечір «Висоцьку мій зореносний».
Реалізуючі програму, бібліотекарі працювали і над створенням документальноілюстративних альбомів, де збиралися історичні, архівні матеріали про окремі
вулиці села, геральдику т. ін. У бібліотеці зберігається архів спогадів старожилів,
краєзнавців, видатних діячів.
Працівники проводять для читачів екскурсії-бесіди за матеріалами історикокраєзнавчої експозиції. Пробуджувати інтерес користувачів до літератури,
мистецтва краю покликані такі заходи, як поетичний калейдоскоп, літературнотематична екскурсія по збірниках поетів-краян,
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краєзнавчі літературно-поетичні години.
Бібліотечні працівники наповнюють краєзнавчу діяльність новим змістом,
намагаються розкрити щось цікаве, до цього невідоме про свою малу Батьківщину.
Все це пробуджує у користувачів неабиякий інтерес до історії та сучасності рідного
краю.
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СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА В СИСТЕМІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Н.Г. Грановська,
директор Корецької ЦСПШБ
Рівненської області
Бібліотечне обслуговування людей з особливими потребами
Автор статті розповідає про комплексний підхід до обслуговування інвалідів у Корецькій
ЦСПШБ, починаючи від статистичного обліку - до сукупності різноманітних форм і методів
бібліотечної та інформаційної роботи, які спрямовані на допомогу в самореалізації та соціальній
адаптації цієї категорії читачів.

Сучасне поняття „Культура інвалідів" виникло у результаті об'єднання людей
з фізичними та сенсорними вадами з метою знайомства, спілкування, отримання
порад та підтримки. Підґрунтям такого об'єднання часто є не лише їх особливе
становище, але й спільні інтереси: творчі (мистецькі, літературні), спортивні,
читацькі тощо. Таким чином утворюються окремі групи ідентичності з власною
субкультурою. Намагаючись вести повноцінне життя, люди з вадами здоров'я
потребують допомоги суспільства.
Бібліотеки ЦРБ, враховуючи всі фактори адаптації людей з особливими
потребами до соціального середовища, вбачають своїм завданням допомогти їм на
шляху до самореалізації та успіху і створити умови для максимального забезпечення
їх необхідною інформацією, щоб зменшити психологічний дискомфорт, а іноді
безвихідь. Пріоритетними напрямками роботи книгозбірень району з такими
групами є соціальний, інформаційний та дозвіллєвий.
В районі зареєстровано 2583 людей з особливими потребами.
Шляхом опитування та анкетування виявлено людей з обмеженими
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можливостями, які бажають співпрацювати з бібліотеками.
В „Адресних картотеках" бібліотек відображено відомості про кожну таку
людину. Для цієї категорії людей запропоновано перелік послуг, які можуть
надаватись бібліотекою. Налагоджено співпрацю з управлінням праці та соціального
захисту, центром зайнятості, районною лікарнею, загальноосвітніми закладами,
територіальним центром соціального обслуговування.
Бібліотеки взяли на себе функцію своєрідних координаційних центрів,
зв'язувальної ланки між різноманітними службами і людьми з особливими
потребами.
Вивчення інтересів користувачів засвідчує, що людей з особливими
потребами найбільше цікавить інформація соціального змісту, з питань
законодавства, освіти, медицини, працевлаштування. Оскільки ці питання є
типовими для пересічних громадян, бібліотеками створені Центри регіональної
інформації, у яких формується соціально-побутова інформація для різних категорій
користувачів. А для людей з особливими потребами у сільських бібліотеках діють
бібліотерапевтичні центри: „Повір у себе" (с. Головниця, В.Межиричі), „Турбота"
(с. Щекичін, Невірків), „Милосердя" (с. Користь), „Від серця до серця" (с. Світанок),
в яких зосереджені нормативно-законодавчі документи з питань життєдіяльності
інвалідів. Фактографічна інформація про навчальні заклади, медичні та
реабілітаційні заклади, протезноортопедичні підприємства. Тут користувачі мають
можливість отримати консультації від юриста, психолога, соціального працівника.
Створені тематичні картотеки, які є суттєвим доповненням до соціально-побутової
інформації. Так у картотеці „Служба взаємодопомоги" зібрані відомості про
лікарські рослини, рецепти народної медицини, а також відомості про людей, які
можуть запропонувати свої послуги. Картотека „Служба знайомств" надає
можливість розширити коло однодумців, переписуватись, спілкуватись по телефону
з новими друзями. Для читачів, які обслуговуються на дому створений „Домашній
абонемент" і закріплені волонтери з числа читачів.
Бібліотеки систематично проводять індивідуальне інформування даної
категорії людей. Завжди викликає інтерес презентація інформаційного бюлетеня
„Інва.net", який випускає Рівненська державна обласна бібліотека. Особливою
увагою та зацікавленістю читачів користуються рубрики „Працевлаштування",
„Пільги інвалідам", „Шукаю друзів", „Повір у себе", „Творчість". Бюлетень став
настільною книгою не лише для людей з особливими потребами, а й для широкого
кола читачів, які небайдужі до проблем інвалідів. На основі аналізу анкет, вміщених
у бюлетені, бібліотекарі дізнаються про потреби та проблемі людей даної категорії в
районі. Ця інформація надає можливість разом з іншими службами надавати
інвалідам насправді потрібну підтримку.
Важливим бібліотерапевтичним напрямком роботи бібліотек є традиційна
виставкова робота. Організовуються персональні виставки вишивок та виробів
людей з вадами здоров'я; зустрічі з вишивальницями,
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презентації творчих доробків талановитих інвалідів. Відвідувачі книгозбірень мають
можливість доторкнутись душею до світу рукотворної краси мужніх і сильних
духом людей.
Спільно з відділами соціальних служб, що діють при сільських радах,
бібліотеки організовують та проводять тематичні вечори „Умій жити і тоді, коли
життя стає нестерпним" (с. Користь), „Вони не скорились долі" (с. В. Межиричі);
Дні та години спілкування „Чужу біду візьму до серця і враз вгамується своє" (с.
Головниця), „Літа на зиму повернули". (с. Невірків); заходи до державних і
народних свят: „Благословена жінка все від неї..." (с. Весняне), „Весняні свята
українського народу" (с. Світанок). Все це об'єднує їх, надає їм життєвої енергії,
дозволяє спілкуватися між собою засобами мистецтва.
Робота з інвалідами неможлива без контакту цілих родин, тому створено клуб
сімейного дозвілля „Надія". Тут дорослі і діти з вадами здоров'я мають можливість
відволіктися від повсякденних клопотів та турбот, знаходять нових друзів,
отримують поштовх для творчого самовдосконалення. Працівники бібліотеки
намагаються зробити кожне засідання святом для дітей, використовуючи для цього
усі можливі форми масової та індивідуальної роботи: „День іменинника", „День
спілкування", дитячі ранки - „Найкращі квіти на землі – то тобі матусю", „Я землі
цієї паросток маленький", розважально-ігрові програми, тематичні вечори („Все
починається з любові").
Щорічно до дня інвалідів на засідання клубу „Надія" запрошуються
представники влади, спонсори, лікарі та знавці народної медицини. Під час таких
зустрічей людям зі складною долею у бібліотеці створюється атмосфера теплоти,
щирості та уваги.
У рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей, а також до Дня
святого Миколая гостино запрошуються до бібліотеки юні члени клубу „Надія", діти
з особливими потребами, де на них чекають ігри, розваги, вікторини, лялькові
вистави та оздоровчі пакети.
Великомежирицькою сільською бібліотекою налагоджена співпраця з
школою-інтернатом для розумово-відсталих дітей, що на території села. Своєю
роботою бібліотека і школа намагається повернути дітей до повноцінного життя,
запалити промінчик надії. Працівники бібліотеки разом з вчителями та
вихователями організовують для цих діток вікторини, розвиваючи ігри, тести:
„Розкрий свій секрет", „Передай добро по колу", „Світлофор-моргайко". При
бібліотеці діє гурток „Умілі руки", який веде вихователька школи-інтернату. Мета
гуртка - виявляти творчі таланти у дітей з вадами здоров'я, девіз - „Речі, зроблені
дитячими руками - радість для дорослих". Тут організовуються виставки, на яких
представлені вироби з паперу та картону, художня вишивка, м'яка іграшка. Діти із
задоволенням відвідують гурток, беруть участь у виставках-продажах речей,
зроблених своїми руками, старанно створюють роботи для конкурсу „Я намалюю
світ, який люблю". Кращі роботи відзначаються нагородами.
Сьогодні бібліотека визначає необхідність розвитку та вдосконалення
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всіх напрямків обслуговування цієї категорії читачів. Але особлива увага
приділятиметься соціальному напрямку, метою якого є допомога людям з вадами
здоров'я в самореалізації, моральна їх підтримка, сприяння їхньому особистісному,
фаховому та творчому розвитку.
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