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БІБЛІОТЕКА І СТАРШЕ ПОКОЛІННЯ: ПЕРЕЗАВАНТАЖУЄМО СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС
Ступницька С. П.,
зав. відділом маркетингу та наукової роботи
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Регіональний круглий стіл відбувся в Рівненській ОУНБ. Демографічна статистика
свідчить, що на Рівненщині відсоток осіб віком понад 60 років складає 17 % від кількості населення області. Відповідно зростає кількість користувачів бібліотек літнього віку. Перед
книгозбірнями постало завдання соціалізації людей старшого віку, організації їх середовища
для поліпшення якості життя.
Зважаючи на це, Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека зініціювала проведення регіонального круглого столу на тему: «Обслуговування людей старшого покоління
у публічних бібліотеках». Його мета: привернути увагу громадськості, органів влади до питання всезростаючої кількості людей похилого віку та підвищення їх соціальної активності.
Обговорювалися такі питання:
- реалізація інформаційних, освітніх потреб, організація навчання літніх людей сучасним комп’ютерним технологіям;
- залучення людей старшого віку до культурних активностей та комунікацій;
- розширення партнерства бібліотек з державними та громадськими організаціями,
творчими спілками для задоволення інформаційних запитів літніх людей,
реалізації їх творчих амбіцій.
В роботі круглого столу взяли участь бібліотекарі області, представники органів влади та партнери бібліотеки. З ключовою доповіддю «Публічна бібліотека – територія «другого
дому» для людей похилого віку» виступила директор ОУНБ В. П. Ярощук і акцентувала увагу на прогресуючому процесі старіння населення, зростаючій кількості користувачів
бібліотек літнього віку та організації їх обслуговування. Головний меседж доповіді: публічні
бібліотеки, які є безкоштовними і відкритими для реалізації освітніх, інформаційних і культурних потреб літніх людей, спроможні активізувати їх середовище, сприяти підвищенню
соціального статусу. В обговоренні доповіді взяли участь бібліотекарі, які мають певний позитивний досвід в обслуговуванні жителів старшого покоління. В своїх виступах вони
висвітлили результативність навчання «Університетів третього віку», створення в
бібліотеках волонтерських груп з числа людей поважного віку та залучення їх до участі у
дозвіллєвих заходах, соціально значимих акціях, збереженні історичної памяті громади,
підкреслили важливість проведення відеоконференцій та вебінарів соціально-правової тематики для поінформованості і консультування літніх людей. На необхідності правової
освіченості старшого покоління і готовності допомагати бібліотекам в реалізації цього напрямку наголосили в своїх виступах представники партнерських організацій: заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду в Рівненській області Панащук Тетяна
Анатоліївна, начальник відділу громадських зв’язків тимчасово-роз’яснювальної роботи
Державної податкової інспекції у м. Рівне Матвійчук Ірина Миколаївна, директор
Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Негрей
Алла Степанівна. Останні ініціювали підписання Меморандуму про співпрацю з бібліотекою, податківці підготували для поширення в бібліотеках інформаційні матеріали «На допомогу людям старшого покоління».
Низку пропозицій для популяризації здорового способу життя та зміцненню авторитету старшого покоління в родині запропонувала начальник організаційного відділу обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Руслана Василівна Найко.
Заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Світлана
Борисівна Хомяк відзначила важливість обговорюваних питань та підтримку їх реалізації органами влади.
Голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Рівненської обласної ради
Алла Леонідівна Черній наголосила: в період об’єднання територіальних громад гостро по4

стало питання утримання бібліотек, а тому динамічний розвиток послуг для людей старшого
віку сприятиме підтвердженню необхідності функціонування бібліотеки як соціалізуючої
установи для мешканців новоутворених територіальних об’єднань.
Результатом проведеної роботи стали прийняті учасниками круглого столу
Рекомендації, спрямовані на стимулювання роботи бібліотек, органів влади, громадського
сектору з категорією людей старшого віку.
Присутні залишили відгуки про проведений захід.
Робота круглого столу широко висвітлена в регіональних засобах масової інформації,
що підтверджує актуальність і значимість піднятого питання.
ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА – ТЕРИТОРІЯ «ДРУГОГО ДОМУ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Ярощук В. П.,
директор Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Старіння населення виявляється у збільшенні частки осіб похилого віку та особливо у
зміні співвідношень між поколіннями. Зважимо, що процес старіння є позитивним тому, що
свідчить про успіхи у царині зниження смертності й продовження тривалості життя. Те, що населення доживає до похилого віку, є одним з головних досягнень сучасного суспільства. Разом
з тим старіння населення зумовлює серйозні проблеми і перетворюється на головне питання. За
прогнозами ООН до 2050 р. близько 2 млрд. осіб досягнуть віку 60-ти років і старіше. Тривале
та здорове життя несе в собі величезний потенціал для економічного і соціального розвитку та
самореалізації кожної людини. Але реалізувати його можна за умови, якщо суспільства зможуть гарантувати людям різного віку засоби до існування і підтримку для забезпечення гідного
рівня життя. У доповіді другої (Мадридської) Всесвітньої Асамблеї з проблем старіння наголошується, що «старіння має сприйматися як звершення, а навички, досвід і ресурси як фактор
зростання, суспільствам необхідно домогтися більш повної інтеграції людей похилого віку і їх
всебічної участі у житті суспільства, дати їм можливість більш вагомого внеску в життя громад
і розвитку суспільства…».
Через актуальність проблем старіння населення, ця тема є об’єктом пильної уваги науковців, її дослідженню присвячено публікації багатьох міжнародних організацій, в т.ч. ООН.
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В Птухи НАН України акумулює найсучасніші відомості з цієї теми. За їх аналізом суспільства найрозвинутіших держав є найстарішими,
наприклад – Японія, суспільствами з низькою народжуваністю є Болгарія та Латвія. Наша країна, щодо віку понад 65 років входить у тридцятку найстаріших держав і наближається за цим
індикатором по старінню до Литви, Данії, Словенії, але помітно «відстає» від таких світових
лідерів за рівнем старіння як Італія, Німеччина чи Японія. Показник довголіття (частка осіб віком 80 років і старше у складі «літнього населення») в Україні у середньому на 5–6 випадків
нижчий ніж у таких країнах Європи, як Швеція, Франція, Іспанія. Місце нашої країни у рейтингу інших країн зумовлюється її суттєвим відставанням від розвинутих європейських держав за
середньою тривалістю життя, невисокий показник доживання до старшого поважного віку.
У віковій структурі населення України посилюється тенденція щодо старіння населення.
Нині більшість літніх людей представлена «молодими старими» (віком від 60 до 74 років) – вони становлять понад 70% всіх осіб старших 60 років, «старих старих» (75–84 роки) та «дуже
старих» (старших 85 років) наразі 24% та близько 6% відповідно.
Та у перспективі слід очікувати підвищення частки старших вікових груп у складі самого літнього населення. Україну очікує поглиблення населення на середню і довготривалу перспективу. Найвищі темпи зростання частки літніх контингентів населення очікуються в 2015–
2020 роках та першій половині 2040–х рр., а найбільш високі рівні постаріння будуть досягнуті
у 2050 році.
Значно вищим рівнем по старінню вирізняється сільське населення, віковий склад якого
постраждав від міграції молоді в місто. Найстаршими в Україні є сільські жінки.
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За рівнем старіння населення Україна різноманітна по регіонах. Більш старих людей
проживає на півночі і північному сході. Відповідно менше старого населення у західних регіонах на півдні та у столиці. Так середній показник середнього віку населення у Чернігівській області – 42.8 років, а у Закарпатській – 36.4. Показник до 40 років відповідає у Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській областях та м. Києві. Відповідно за статистикою 2014 року відсотки населення віком від 65 і старше вцілому по Україні –
15.3, у Рівненській області – 12.2, у Волинській – 12.7, Чернівецькій – 13.6, Івано-Франківській
– 13.7, Львівській – 14.8, Одеській – 14.2, Закарпатській – 11.2. Тоді як у Донецькій – 17.2, Кіровоградській – 17.0, Луганській – 16.4, Полтавській – 16.9, Сумській – 16.6, Черкаській – 17.6,
Чернігівській – 18.7, Вінницькій – 16.9.
Якщо зважити, що всі старші люди – це пенсіонери, і щоб яскравіше уявити їх присутність по регіонах подамо такі цифри: на 1 тисячу населення в середньому по Україні – 229 пенсіонерів, у Рівненській області – 269; Волинській – 271, Закарпатській – 233, Івано-Франківській
– 267, Львівській – 282, Одеській – 271, Тернопільській – 285, Чернівецькій – 261, Чернігівській
– 347, Житомирській – 323, Вінницькій – 314, Запорізькій – 310, Київській – 326.
У нашій країні проблеми швидкого старіння посилюються низьким рівнем життя населення. Варто відмітити негативні соціальні і соціально-психологічні наслідки старіння, які
пов’язані з тим, що вік індивіда у нашому суспільстві є чинником і приводом до дискримінації
у різних сферах (найбільше у трудовій, освітній і сімейній). Це посилює відчуженість старих
людей від молоді і від суспільства, сприяє розриву між поколіннями і зумовлює такий наслідок
як обмеження можливостей для збільшення доходів, адаптації до використання нових технологій у побутовому житті та для розвитку у професії.
За висновками вчених Україні, з її старіючим суспільством, потрібна «людиноцентрична» економіка. Належне пристосування суспільства до умов старіння надасть можливість краще
використовувати накопичений потенціал досвіду інтелекту, зменшиться «навантаження» на
працездатний контингент, оскільки нова економічна структура забезпечуватиме інтеграцію у
суспільство і економічну діяльність осіб з обмеженою працездатністю чи фізичними можливостями. Такі виклики, як старіння населення вносять нові акценти у соціальну політику розвинутих країн Європи. Державна політика, яка спрямована на формування соціально-економічної
основи сталого економічного розвитку, має поєднувати фінансово-організаційний та інформаційно-просвітницький напрямки, а також для побудови «суспільства для усіх вікових груп», має
значення забезпечення інтеграції і повноцінної участі літніх людей у житті суспільства. Це може бути досягнуто через підтримку участі літніх людей у ринку праці, забезпечення безперервного навчання і освіти для них, а також визначення осіб похилого віку як значного контингенту,
а споживачів із специфічними потребами, інтересами й перевагами, врахування їх потреб щодо
надання різних послуг (транспортних, житлових, побутових, соціальних), в тому числі і культурних. Останні здійснюються усіма закладами культури і мистецтва, в т.ч. і бібліотеками.
Організатори бібліотечної справи, бібліотекарі провідних європейських країн у роботі з
клієнтами старшого віку ставлять за мету зробити бібліотеку «другим домом», після дому в
якому проживають клієнти. Згадаємо, що для усіх клієнтів, поки вони молоді, «другим домом»
була робота, яка займала велику частину життя. З віком клієнти повинні змінювати життя. І бібліотека може подати свої пропозиції.
У Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці з 2011 року проводяться спостереження за зверненнями у бібліотеку користувачів похилого віку (вікова категорія від 60 років).
Кількість користувачів похилого віку впродовж п’яти років збільшується від 13% до
22.9% від загальної кількості записаних до бібліотеки. Виявлено поступовість цієї тенденції:
2011 р. – 13%, 2012 р. – 15%, 2013 р. – 18%, 2014 р. – 22.3%, 2015 р. – 22.9%. Відмічається, що
основна частина людей записується приблизно так, як у 2015 р.: у І кв. до 78.4%, далі у ІІ кв. –
12.2%, ІІІ кв. – 4.2%, ІV кв. – 5.2%. Група людей похилого віку відвідувала бібліотеку таким
чином: у 2011 р. – 2548 разів, у 2012 р. – 4649 разів., 2013 р. – 5443 разів; 2014 р. – 6734 разів, у
2015 р. – 7199 разів.
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Цифрові показники відображають таку динаміку відвідуваності 1 користувачем впродовж року:
– 2011 р. – 2.6 разів;
– 2012 р. – 2.9 разів;
– 2013 р. – 2.5 разів;
– 2014 р. – 2.7 разів;
– 2015 р. – 2.5 разів.
Вцілому по бібліотеці середнє відвідування різними категоріями становить 3 рази.
З отриманих даних можна відтворити відомості, до яких відділів зверталися люди похилого віку:
Роки
Відділи
абонемент
читальний зал
2012
30%
16.5%
2013
41%
16.0%
2014
40%
15.5%
2015
38%
15.0%
В нижчеподаній таблиці подані статистичні відомості відвідування людей похилого віку
в процентному відношенні від загальної кількості користувачів за чотири останніх роки:
Роки
Кількість користувачів
Від загальної кіКількість відвіВідвідуваність
похилого віку
лькості
дувань за рік
%
2011
969
13%
2548
2.6 р.
2012
1601
15%
4649
2.9 р.
2013
2130
18%
5443
2.5 р.
2014
2446
22.3%
6734
2.7 р.
2015
2770
22.9%
7199
2.5 р.
З таблиці видно, що відсоток користувачів абонементу з 2012 року (30%) збільшився до
41% у 2013 р. і знизився у 2015 р. до 38%. Певний склад кількості користувачів похилого віку
спостерігається і в читальному залі від 16.5% у 2012 р. до 15% у 2015 р. В інших структурних
підрозділах бібліотеки показники значно нижчі (найнижчий у секторі нот).
Дане дослідження подає відомості про використання користувачами, людьми похилого
віку послуги доступу до мережі Інтернет. Так, у 2012 році ними 224 рази було відвідано навчально-тренінгів центр, а в 2013 р. – 660 разів. Майже стільки ж відвідало і у 2014 році. У 2015
році 923 рази, що більше на 5 % ніж у 2014 р. Варто зауважити, що люди старшого віку не використовують планшет, який наданий для доступу на вході у бібліотеку і знаходиться біля сектору статистики. У документах з спостереження за використанням планшету не виявлено людей похилого віку.
Працівниками абонемента Рівненської ОУНБ була зроблена виборка 100 читацьких формулярів людей старших за 60 років. Встановлено, що середнє відвідування бібліотеки за
2015 рік становило 12.7 разів, при тому 10% користувачів відвідали відділ 25 разів, 50% користувачів – 15 разів, 40% користувачів – 6–8 разів. Всього за рік 100 людей прочитали 6745 книг,
отже в середньому кожний читач прочитав по 67 книг. Це дуже багато, зважаючи, що читацькі
формуляри для виборки були взяті без вибору активних читачів, а просто підряд за номерами. З
цієї ж вибірки формулярів користувачів ми дізнались, що вони читають. Найбільшим попитом
ця категорія читачів користувалась дозвіллєвою літературою, а саме читали детективи Х. Чейза,
Д. Брауна, Д. Карр, О. Бушкова, О. Мариніної, П. Дашкової, Д. Донцової, О. Рой, Ю. Семенова,
Ю. Шилової, І. Шоу, Ч. Абдулаєва, Ж. Сіменона, С. Шелдон, Т. Полякової, Е. По та ін.
Великою популярністю користувався серед даної категорії користувачів і сучасний
український роман, особливо письменників – лауреатів Міжнародного літературного конкурсу
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«Коронація слова» – Л. Дашвар, І. Роздобудько, Д. Корній, В. Шкляр, В. Лис, М. Матіос, С. Талан, Н. Фіалко, Л. Денисенко, М. Дочинець, О. Забушко та ін.
Відвідувачі абонемента з цікавістю читали класиків світової літератури: С. Цвейга,
Ф. Саган М. Ремарк, С. Моем, Ф. Купера, Д. Остін, О. Дюма, Ж. Верна, Т. Манна, С. Фіцджеральда, І. Шоу та ін.
Сучасний зарубіжний роман представлений творами таких авторів – Д. Брауна, С. Кінга,
М. Леві, Х. Муракамі, П. Коельо, А. Хейлі, В. Хаггард, С. Моема.
Користувалась популярністю також любовні романи таких авторів Б. Картленда, Д.
Стіл, С. Брауна, В. Холт, Д. Рубіна, К. Вільмонда, Т. Устінова, Т. Толстой, Д. Рубіна, О. Робскі.
В читацьких формулярах представлена популярна література 90-х років ХХ століття таких авторів – О. Солженіцина, В. Суворова, А. Рибакова, В. Пікуля, В. Яна, Є. Тополя, С. Довлатова, В. Гросмана, М. Булгакова, В. Набокова, В. Токарева та ін.
Читачі користувалися і галузевою літературою, наприклад: з природничих наук, медицини, історії, мистецтва, спорту, філософії, релігії.
Великою популярністю у людей похилого віку користувалась періодика – журнали «Вокруг света», «Здоровье», «Натали», «Идеи вашого дома», «Тайны звезд».
З усього вищесказаного можна зробити висновок, що люди старшого віку досить перспективні відвідувачі абонементу, які вже сьогодні і у перспективі будуть збільшуватися у кількості і ймовірно зможуть реалізовувати свої потреби. Бібліотечним працівникам необхідно більше знати про цю категорію відвідувачів. Умовно за віковими особливостями людей старшого
віку поділяють на: «осіб молодого похилого віку» (60–75 років), «осіб середнього похилого віку» (75–84 років), «похилий вік – (85 – … років») .
Розглянемо потреби людей старшого віку. До матеріальних потреб відносимо фізіологічні, потреби у комфортному середовищі, матеріально-соціальні потреби. Потреба у праці після
завершення професійної діяльності трансформується у потребу творчості (вишивка, квітникарство, городництво, майстрування і т.п.). Так, люди у віці від 60 до 65 років мають інші потреби,
ніж особи від 65 до 70 років; бажання осіб 70–75-літнього віку відрізняються від бажань людей
75–78 років.
Сучасні старші люди розуміють і прагнуть опановувати нові знання у різних напрямках,
які роблять їх життя комфортнішим. До духовних потреб старших людей відноситься міжособистісне спілкування і самоактуалізація. Це потреба належати до якоїсь групи, яка дбає про
здоров’я, про місто, про виховання дітей, про екологію, про популяризацію традицій. У якості
мотиву в житті і діяльності у більшості людей виступає потреба у визнанні. Такі люди прагнуть
всього нового і застосовують нове в житті. За це їх визнають і поважають інші, а їх любов до
себе збільшується і стає мотивом до самовдосконалення. Навколо таких людей, як правило,
групується товариство подібно мотивованих людей, аби тих, яким бракує такої мотивації, хоча
вони її прагнуть. Такі люди активно ідуть у спільноти, які групуються, в т.ч. і у бібліотеки. Не
буде перебільшенням твердження, що для людини похилого віку особливого значення набуває
проблема проведення свого вільного часу
Тому бібліотеки можуть мати широке коло клієнтів, які реалізовуватимуть свою культурно-дозвіллєву діяльність. Клуби тематичної спрямованості, лекторії, кіноклуби з обговореннями,
презентації і зустрічі з цікавими і відомими людьми, екскурсії, лекції, перегляд бібліотечних виставок, в т.ч. і книжкових і багато інших форм роботи вже здійснюють сьогодні бібліотеки.
Відомо, що культурно-дозвіллєва діяльність людей старшого віку стимулює фізичну активність, стимулює інтелектуальну активність, розвиває творчі можливості, робить життя цікавим, емоційно насиченим.
Бібліотека використовує зв’язки між людьми, які утворилися, коли люди об’єднані в
громадську організацію, чи за видом інтересів. Так у Рівненській ОУНБ майже рік працювало
громадське об’єднання людей пенсійного віку і вже три роки займаються члени неформального
об єднання шахістів міста, яки м відведена зона у бібліотеці – зона для турнірів.
Сьогодні в нашій країні відбуваються стрімкі процеси реформування законодавства, яке
пов’язане із соціальним питанням і торкається широкого кола людей старшого віку. Нових
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знань з законодавства не вистачає людям, необхідні і роз’яснення спеціалістів. Така потреба
нами вже відмічається тому, що впродовж останніх років бібліотека проводить вебінари для
жителів області через центральні районні бібліотеки, на яких юристи і спеціалісти різних державних установ роз’яснюють актуальні теми. Бачимо активність учасників і споживачів інформації за переглядом вебінарів після їх проведення. Вебінари розміщуються в Інтернеті і стають
хорошим довідковим матеріалом.
Одночасно широко впроваджується електронний сервіс у діяльності соціальних і державних установ. Всі ці процеси лякають людей старшого віку. Створити їм комфортне входження
в еру електронного урядування можуть бібліотеки через надання послуг доступу до публічної
інформації в комп’ютеризованих бібліотеках різних типів. Отримувати послугу доступу до публічної інформації людина старшого віку може за допомогою бібліотекаря чи самостійно, якщо
володіє вона інформаційними технологіями.
Люди старшого віку реалізують свої потреби і в опануванні інноваційних технологій у
бібліотеках. Консультативне навчання використання ПК і Інтернету, гаджетів і сервісів теж відбувається у бібліотеці. Таким чином бібліотеки допомагають місцевій громаді і вирівнюють
можливості людей. Адже, коли набуваються навички використання комп’ютерної техніки людина може реалізовувати напрямок осучаснення знань з різних галузей, в т.ч. для отримання
роботи. Ось чому бібліотеки зацікавлені в підвищенні технологічних можливостей людей
старшого віку. Саме через бібліотеки в європейських країнах (Данія, Німеччина, Польща) відбувається знайомство (тренінги) з використання різноманітних сервісів інтернету, використання нових можливостей телефонів і телефонії.
Важливим завданням є формування політики закладу в напрямку обслуговування людей
старшого віку. До формування політики буде віднесено те, що читачі похилого віку мають пільги при записі у бібліотеку і вони цим активно користуються; перелік намірів бібліотеки; створення середовища; формування партнерських стосунків; реклама заходів (її форми) і підготовка
персоналу для роботи з відвідувачами.
Підготовка персоналу бібліотеки – одне з важливих завдань. Персонал має бути обізнаним у потребах старших клієнтів, їх мотиваціях відвідування бібліотеки, у їх очікуваннях. Бібліотекар, який працює з даною категорією повинен пам’ятати, що у старших людей занижується самооцінка: «Я вже відстаю від часу», «Я вже не можу охопити всього». Про занижену оцінку ми чуємо в лікарнях «Кому потрібно нас старих лікувати?», «До нас ставляться як до відпрацьованого матеріалу» і т.п. На противагу такій думці про себе бібліотекар має спілкуватися з
таким клієнтом підносячи його значення, віддаючи данину його знанням, досвіду (читацькому
чи професійному) і самому факту відвідування бібліотеки її масових заходів і веденню активного способу життя, що іншим може бути хорошим прикладом у різному віці.
Значною є роль професійних занять та досвіду практичної роботи під час формування
нової послуги її впровадження і тиражування.
Важливою є складова комунікацій з особами старшого віку. Психологічний рівень
сприйняття бібліотекарем відвідувачів старшого віку, не вимушена увага до них, подання інформації у доступній формі, ненав’язлива ініціатива у спілкуванні, ці процеси необхідно аналізувати і корегувати, якщо це необхідно.
Бібліотекар коректно і з розумінням має ставитись до старших людей, у яких ослаблений слух і зір. Слабочуючі самі голосно говорять, тому із ними необхідно голосно говорити.
Люди з пониженим зором вимагають книжок з крупним і чітко про друкованим шрифтом.
Ми зустрічали вивчення, де ставилось питання людям старшого віку про те, які бібліотекарі за віком ними сприймаються краще. Думка розділилася буквально 50 на 50. Одні говорили, що бібліотекарі старшого віку ними сприймаються як однодумці, люди однієї ментальності і
однакового світогляду, інші – висловлювали думку про те, що їм потрібен молодий бібліотекар.
Він цікавий новизною, креативністю, сучасністю поглядів і подачею матеріалу. Отже, це нам
розв’язує руки, ми можемо виводити на контакт з аудиторією старших людей як молодих бібліотекарів, так і бібліотекарів старшого віку.
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Якщо організатори бібліотечного обслуговування планують розширювати, а потім і мати в колі клієнтів сталу категорію людей старшого віку, вони повинні потурбуватись про організацію середовища для цих клієнтів. Погляд бібліотекаря має торкнутися підходів, під’їздів до
бібліотеки і навіть наявність зупинки міського транспорту. Взимку мають розчищуватися від
снігу і льоду тротуари. Сходи на вулиці і у приміщенні маркують жовтою лінією. Біля сходів
мають бути перила, товщину яких може захопити рука. Маркують у бібліотеці і всі скляні двері.
Шлях пересування по бібліотеці має бути безпечний, підлоги рівні і не слизькі.
У приміщеннях, які часто відвідують люди старшого віку має бути достатньо стільців,
крісел. У зонах вибору книг необхідно обладнати сидячі місця зі столиком для перегляду книг,
а також повинна бути питна вода, а у зимовий період – чай. Практика показує, що старші люди
не бажають знімати верхній одяг. Тому можливо не варто наполягати, але варто запропонувати.
Старші люди бояться протягів і жарких приміщень, це також треба враховувати.
Комфортно облаштоване середовище ми бачили у публічних бібліотеках США. Зали для
перегляду періодики були розташовані на вході у бібліотеку. У цій зоні є гардеробні шафки, ключики від яких віддавались відвідувачам на довгий час. Відвідувачі бібліотеки зберігали там змінне зручне взуття і інші речі для читання: окуляри, лупи, блокноти, пледи. В цій же зоні розміщено
чайний столик, електрочайник, пакетики з чаєм, пакетований цукор, разові стаканчики.
Біля входу у бібліотеку можна взяти візок, який служить і накопичувачем і пристроєм
для спирання. На під’їзді до бібліотеки стоять ящики, у які не виходячи з машини можна кинути книги. На столі у бібліотекаря можна взяти для користування лупу, лінійку-збільшувач чи
різні плюсові окуляри. Можна попросити у бібліотекаря книгу з крупним шрифтом, настільну
лупу, також попросити налаштування збільшення при перегляді тексту в комп’ютері.
З усього вищевикладеного, зважаючи на стан суспільства і тенденції його формування,
можна зробити висновок про те, що головним напрямком для публічних загальнодоступних бібліотек є соціальний. А в колі пріоритетних груп користувачів бібліотеки головне місце за чисельністю займають люди старшого віку. Для задоволення їх потреб необхідно підготувати середовище бібліотек, персонал та інформаційні ресурси, формувати коло партнерів та волонтерів
з числа людей старшого віку. Доцільно організовувати роботу відповідно до укладених програм, які б представляли охоплювати систему бібліотечно-інформаційного обслуговування людей старшого віку, включаючи: безоплатне надання інформаційних і сервісних послуг, пріоритетне і позачергове обслуговування, нестаціонарні форми (надання обслуговування та обслуговування на базі інших закладів), інтенсивно включатися у цей напрямок роботи. Бібліотека здатна сприяти рішенню проблем соціалізації людей старшого віку.
1. КОМП’ЮТЕРНІ КУРСИ РІВНЕНСЬКОЇ ОУНБ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ
Романуха З. В.,
провідний методист відділу маркетингу та наукової роботи
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Середній вік користувача мережі Інтернет у світі 33 роки, але в останній час кількість
користувачів яким за 60 років зростає майже на 50 % щороку. Люди, які вийшли на пенсію,
мають багато вільного часу і стільки ж бажання та енергії зайняти себе чимось, тому Інтернет для них – це широке поле для діяльності.
Отож, що робити людині, яка вийшла на пенсію? Кожен самостійно шукає відповідь
на це питання, кожен намагається знайти заняття для душі або ж зовсім не займається такими
пошуками. Це також право кожної людини.
Але більшість людей все-таки не заспокоюються на досягнутому і підкоряють нові
вершини. На думку експертів, навчання – ефективний засіб профілактики депресій у людей
похилого віку. Участь в учбовому процесі допомагає людині крокувати в ногу з часом, тренувати пам’ять, розвивати інтелект.
Один з пріоритетних напрямків Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки – створення нових можливостей, відкритого простору для спілкування, навчання та само10

розвитку старшого покоління. З 2010 року, завдяки Програмі «Бібліоміст», у бібліотеці функціонує навчально-тренінговий центр (далі НТЦ), де кожен бажаючий може безкоштовно
пройти навчання з «Основ комп’ютерної грамотності». Основні напрямки роботи НТЦ:
- навчання бібліотечних працівників області;
- проведення занять по оволодінню комп’ютерної грамотності для людей старшого
покоління;
- надання користувачам вільного доступу до мережі Інтернет;
- співпраця з органами влади, громадськими організаціями, навчальними закладами.
Комп’ютерні курси користуються у людей старшого покоління надзвичайною
популярністю. За 2015 рік в НТЦ у рамках «Університету третього віку» основам
комп’ютерної грамотності навчилися 170 осіб. За п’ять років такі курси відвідали понад 1000
людей літнього віку. Всі користувачі, які навчаються на курсах є читачами бібліотеки.
На цих курсах люди старшого покоління мають можливість познайомитися з основами роботи на персональному комп’ютері. У програмі курсу: вивчення текстових редакторів,
створення та використання електронної скриньки, орієнтування в Інтернет-просторі,
реєстрація в скайпі та соціальних мережах. Курси проводяться трьома тренерамибібліотекарями, які навчають групи по 10 чоловік два рази на тиждень. Курс навчання триває
два місяці, програма навчання складається з 16 практичних і теоретичних занять.
Орієнтовний план проведення занять.
Перше заняття:
1. Будова комп’ютера: з яких основних частин складається комп’ютер; які додаткові
пристрої можна підключити до комп’ютера.
2. Як включити та виключити комп’ютер.
3. Використання миші.
4. Огляд робочого стола.
5. Огляд панелі завдань.
6. Меню «Пуск».
7. Операційна система.
Друге заняття:
1. Робота з вікнами.
2. Зміна вигляду піктограм на робочому столі.
3. Зміна заставки робочого стола.
4. Огляд стандартних програм.
5. Поняття «ярлик». Додавання ярлика програми на робочий стіл на прикладі програми «Калькулятор».
Трете заняття:
1. Використання клавіатури.
2. Створення нової папки.
3. Розглянути різні дії з папкою: перейменування, видалення, відновлення з «Кошика».
Четверте заняття:
1. Знайомство з командами «Копіювання», «Вирізання», «Вставлення».
2. Знайомство з текстовим редактором «Word».
3. Виставлення основних параметрів для друку: тип шрифту, розмір шрифту,
міжрядковий інтервал та інтервал між абзацами.
П’яте заняття:
1. Друк тексту у програмі «Word».
2. Форматування тексту.
3. Збереження тексту.
Шосте заняття:
1. Робота з картинками у «Word».
2. Робота з таблицями у «Word».
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Сьоме заняття:
1. Запис інформації на диск, флешку.
2. Знайомство з Інтернетом, з браузерами.
3. Пошукова система Google. Пошук інформації.
Восьме заняття:
1. Перегляд фільмів онлайн.
2. Прослуховування музики онлайн.
3. Прослуховування радіо онлайн.
4. Прослуховування аудіокниг онлайн.
Дев’яте заняття:
1. Збереження та копіювання інформації з Інтернету.
Десяте заняття:
1. Електронна пошта: створення та використання (ukr.net).
Одинадцяте заняття:
1. Skype: створення облікового запису та робота у програмі.
Дванадцяте заняття:
1. Робота у Skype.
2. Реєстрація на сайті «Однокласники».
Тринадцяте заняття:
1. «Однокласники»: пошук друзів, спілкування, додавання фото …
Чотирнадцяте заняття:
1. Реєстрація на сайті «Facebook». пошук друзів, спілкування, додавання фото…
П’ятнадцяте заняття:
1. Підсумкове заняття: відповіді на питання, консультації, вручення дипломів.
У результаті навчання немолоді студенти отримують практичні навички активного
ділового та особистого листування, безкоштовного зв’язку з друзями і родичами за кордоном, читання газет в електронному варіанті, прослуховування аудіокниг, музики, радіо,
можливість знайти та подивитися улюблені фільми, подати безкоштовно оголошення та ін.
Для людей похилого віку, яким складно навчатися та сприймати інформацію на групових заняттях, розроблена програма індивідуального навчання, яка складається з 7-8
індивідуальних занять. Індивідуальне навчання проходять також два рази на тиждень протягом одного місяця.
Найскладніші заняття для людей старшого покоління, пов’язані з реєстрацією у
соціальних мережах. Найчастіше виникають труднощі з обиранням та уважним записуванням логіну, паролю. Немолоді клієнти не звертають уваги на літери, які використовують у
логіні великі або маленькі, часто взагалі забувають його записати. Тому на початку вивчення
теми – «Інтернет» тренерам-бібліотекарям необхідно наголосити про важливість створення
спеціальної таблиці, куди записуватимуться логіни та паролі: електронної пошти, соціальних
мереж, скайпу. Пізніше, після закінчення курсів, систематизована інформація допомагає
швидко віднайти потрібний логін та пароль, «зайти» на потрібний сайт.
Для виконання практичних завдань, закріплення матеріалу, бібліотекарі, які навчають
клієнтів, використовують підготовлений зазделегідь роздатковий матеріал. Використання
такого прийому у навчанні допомагає не втрачати час на записування, закріпити здобуті
теоретичні знання.
Нещодавно на сайті «Однокласники» координатор НТЦ створила групу «Університет
третього віку» (https://ok.ru/unversitet). Під час навчання слухачі курсів приєднуються до цієї
групи, а після закінчення курсів отримують можливість дистанційно продовжувати удосконалювати свої знання та навички.
Люди старшого покоління, набуваючи досвіду роботи з персональним комп’ютером,
перестають вважати себе не сучасними.
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«Навчившись користуватися сайтом «Однокласники» я зміг знайти своїх друзів, яких
не бачив вже понад 40 років. У мене з’явилася чудова можливість відновити старі зв’язки та
більшого спілкування з друзями!» – розповідає сімдесятичотирирічний п. Михайло.
«Мої діти вже не раз намагалися навчити мене роботі з комп’ютером, але в них не достатньо терпіння і розуміння…» – підсумовує сімдесятирічна п. Анна.
«Завдяки програмі Skype я безкоштовно спілкуюся зі своєю родиною щодня!» – радіє
шістдесятивосьмирічний п. Леонід.
А п. Наталія, якій 66 років, передусім цінує атмосферу: «Працівники навчальнотренінгового центру створюють теплі і дружні відносини. Я тут можу не тільки повчитися,
але й просто порозмовляти, позгадувати давні часи…».
Таких історій успіху можна перерахувати багато.
Немолоді клієнти поспішають на заняття як на побачення, для них «бібліотека – другий дім».
Бібліотекарі-тренери переконують, що вчитися ніколи не пізно. Якщо ставитися до
літніх людей з терпінням та увагою, то результати навчання перевищують всі очікування. Як
бачимо у Рівному люди старшого покоління не відстають від світових тенденцій.
2. НЕСТАЦІОНАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Слимак Н. І,
завідуюча відділом абонемента
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
В останні роки зазнали змін не тільки функції бібліотеки, але й склад читачів та цілі відвідування, форми та зміст запитуваних послуг. Сьогодні значна частина користувачів абонемента (20 %) становлять люди похилого віку. Допомогти цій категорії читачів знайти нові мотивації у житті, зруйнувати бар’єри самотності - мета благородна і варта тих зусиль, що докладають для цього бібліотекарі. Маємо на цій ниві вже й певні здобутки.
Усе почалося з реклами на радіо і співпраці з соціальними працівниками, що відвідували
відділ абонемента і, дізнавшись про послугу «Книгоношення», розповіли про неї людям, якими
опікувалися.
Спочатку читачів, яких почали обслуговувати на дому, було всього 10 чоловік. Та з часом їх кількість почала зростати.
Гарною рекламою можливостей відділу абонемента став виступ у лютому 2012 року головного бібліотекаря на каналі ISTV, у якому вона розповіла про обслуговування на дому людей похилого віку (http://fakty.ictv.ua/index/read-news/id/1441126#main). Ця інформація відразу
привернула увагу широкого кола читачів, особливо пенсіонерів.
На сьогодні обслуговування людей похилого віку є пріоритетним напрямком діяльності
усіх працівників бібліотеки. 73 користувача з обмеженими можливостями обслуговується
індивідуально на дому, 50 з них обслуговує відділ абонемента. Це люди різні за освітою, за фахом, але їх об’єднує любов до книги. Деякі з них були читачами абонемента дуже багато років і
постійно відвідували бібліотеку, а тепер бібліотека відвідує їх. Влітку, за сприятливих погодніх
умов, бібліотека є місцем зустрічі старших людей.
Просторе, озеленене приміщення, природне освітлення, відкритий фонд, затишні куточки відпочинку з м’якими зручними кріслами. Біля кожного ряду з книжковими стелажами стоять стільці на які можна присісти і переглянути книжку, яка зацікавила. Усі ці умови дають
змогу провести гарно час: поспілкуватися, поділитися враженнями про прочитану книгу і не
тільки. Не дивлячись на свій вік наші читачі дуже активні, хочуть бути у курсі усіх подій, цікавляться заходами, які проводить бібліотека. У багатьох читачів цієї категорії є хобі: вишивка,
в’язання, колекціонування, квітникарство, тому вони з задоволенням відвідують різноманітні
майстер-класи які проводить бібліотека і пишаються своїми виробами.
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У зимку, коли холод і ожеледиця не дозволяють вийти на вулицю, усі вони замовляють
літературу по телефону. В середньому працівник відділу відвідує читача один, раз на місяць.
Але є активна частина читачів, яких відвідуємо досить часто (2-3 рази на місяць).
Майже усі вони живуть у різних куточках міста, тому бібліотекарі змушені користуватися громадським транспортом.
Відповідно до проїздних документів бібліотека відшкодовує витрати працівникам.
Так у 2015 році читачами абонемента, які обслуговувалися на дому, було прочитано
720 книг та 101 журнал. Одна з найактивніших читачок за рік прочитала 160 книг.
Найбільшим попитом користувалася класична література: С. Цвейг, Ф. Саган,
Е. М. Ремарк, С. Моем, Ф.Купер, Д.Остін, О.Дюма, Ж. Верн, Т. Манн, С. Фіцджеральд, І. Шоу,
В. Хаггард та інші. Також дозвілева література, детективи: Х. Чейз, Макдональд, Д. Браун,
Д. Карр, О. Бушкова, О. Мариніна, П. Дашкова, Д. Донцова, О. Рой, Б. Акунін. Ю.Семенов,
Ю.Шилова. І. Шоу, Ч.Абдулаєв, Ж. Сіменон, С. Шелдон, Т. Полякова, Е. По. та інші.
Серед жіночих любовних романів найбільш популярними були твори Б. Картленд,
Д. Стіл, С. Браун, В. Холт, Д. Рубіна, К. Вільмонд. Т. Устінова, Т. Толстая, О. Робски, та інші.
Багатьох читачів цікавив тільки сучасний український роман, особливо письменники лауреати конкурсу «Коронація слова»: Л. Дашвар, І. Роздобудько, Д. Корній, В. Шкляр, В. Лис,
Дяченки, М. Матіос, С. Талан. Н. Фіалко, Л. Денисенко, М. Дочинець, О. Забужко, та інші.
Великим попитом користується історична література та мемуари про визначних людей
свого часу з різних галузей знань.
Серед періодичних видань найпопулярніші: «Вокруг света», «Женский журнал здоровья», «Тайны звезд», «Лиза».
З 2010 року відділ абонемента співпрацює з Інтернет-центром «Окуляр». Працівники
відділу ближче познайомилися з людьми, які не зважаючи на порушення зору, відкриті для нових знань. Після отримання абонементом першої партії аудіокниг, цей зв’язок став ще тісніший.
Одним з найактивніших читачів з вадами зору є рівненський письменник, поет, перекладач Лящук Василь Кіндратович. У 2013 році в бібліотеці відбулася презентація його книги перекладів
сонетів Шекспіра на українську мову.
Кожна зустріч з Василем Кіндратовичем надзвичайний позитив. З ним цікаво спілкуватися, його ерудиція викликає повагу і захоплення.
Сьогодні відділ абонемента пропонує своїм читачам 1217 примірників аудіокниг. Колекція складається з кращих творів художньої літератури: української, російської, світової, яка
представлена творами класиків XIX–XX ст. і сучасних майстрів слова. Також представлені книги пригодницького, детективного жанру, сучасної української літератури, історична і філософська проза, жіночі романи, детективи, містика, літературні і народні казки, галузева література.
Відділом абонемента ведеться «Реєстраційна картотека читачів похилого віку». Є читачі
зі сформованими смаками та запитом на конкретні книги. Іншим потрібна допомога у виборі
літератури. Спілкуючись з читачами, бібліотекарі обов’язково цікавляться враженнями про
прочитану книгу.
Спілкуючись з людьми похилого віку, розумієш, що вони потребують більше уваги і
людського тепла. Зазвичай такі люди дуже привітні, завжди нам раді, і слова подяки у них
справді щирі.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В РАМКАХ ВИХІДНОГО ДНЯ
Споденюк Г. О.,
бібліотекар відділу обслуговування документами з мистецтва
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Читання, знайомство з цікавими людьми, приємне спілкування – ці маленькі радощі
повинні бути доступні сьогодні кожному, особливо для людей старшого віку.
Значне місце в обслуговуванні та наданні послуг для людей старшого покоління відведено у відділі обслуговування документами з мистецтва Рівненської ОУНБ, який створює
14

комфортне середовище для об’єднання та спілкування, організовує дозвілля для задоволення
інформаційних, культурних потреб, популяризує кращі зразки літературних та мистецьких
здобутків з метою їхньої соціальної адаптації.
Для організації проведення масових заходів відділу активно допомагають наші партнери – культурно-мистецькі та освітні заклади, творчі спілки, громадські організації. Серед
друзів – письменники і поети, народні майстри і музиканти, журналісти і артисти.
Особливо добре налагоджена співпраця з Рівненським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Більшість членів цієї асоціації стали користувачами книгозбірні та активними відвідувачами масових заходів відділу. Для них здійснюється регулярна
розсилка повідомлень користувачів е-поштою та індивідуальні повідомлення по телефону
про нові книги, події, виставки митців та заходи, що відбуваються у відділі.
Крім того, широко інформується громада міста про заходи, які відбуватимуться і відбулися у відділі: інтерв’ю на телебачення, радіо, підготовка прес- релізів, інформація на бібліотечному сайті та систематично висвітлюються у ЗМІ.
Впродовж останніх років у відділі мистецтв «в рамках вихідного дня» та клубу «У
світі прекрасного» проведено чимало цікавих масових заходів (презентацій книг і виставок,
літературно-музичних та тематичних вечорів, круглих столів, творчих та ділових зустрічей,
засідань клубів, майстер-класів, тощо) для цільової аудиторії. Вони проходять емоційно і яскраво.
На кожному заході присутні від 20-ти до 40 відвідувачів старшого віку. Кожен з відвідувачів приводить своїх друзів та знайомих. Треба бачити, з яким задоволенням і вдячністю
люди старшого віку ходять до бібліотеки на зустрічі.
Традиційно відбуваються презентації книг місцевих авторів, представлення концертних програм відомих митців краю, невеликі театральні постановки п’єс у бібліотеці: Андрія
Пастушенко, Миколи Кривого, Володимира Рожка, Марії Наталії Фарини, Н. О. СупрунЯремко.
Найбільш цікавими та відвідуваними є літературно-музичні вечори, наприклад, «Тетянин день» за участі відомих рівненських майстринь, вокалісток, композиторів, художниць
на ім’я Тетяна.
Популярними стали творчі зустрічі з відомими акторами та артистками, майстрами
сцени Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру та Рівненського
обласного академічного театру ляльок, учасниками дитячих музичних ансамблів. Відвідуваними є покази фільмів у бібліотечному кінолекторії, практикується їх обговорення («Таємниці генія Шевченка», «Хайтарма», «Щоденник пам’яті», «Тіні забутих предків»).
Для любителів поезії та людей які пишуть вірші на базі відділу створено об’єднання
«Поетичне коло», де збираються любителі поетичного слова В. Пивовар, В. Мельникова,
Є. Гемберовська, С. Шевчук і інші, презентують свої власні поетичні доробки, читають улюблені поезії.
У 2015 році відділом започатковані «Мистецькі четверги» – відкриті лекції про видатних українських митців: Ніла Хасевича, Миколу Бідняка, Явдоху та Гаврила Пошивайлів,
Миколу Пимоненка, Віктора Косенка та інших видатних діячів української культури.
Важливими для літніх людей є тематичні вечори запитань-відповідей з провідними
фахівцями: технологом-дієтологом, спеціалістом головного управління Пенсійного фонду
України у Рівненській області, тренером з фінансової освіти, лікарем-кардіологом, священнослужителем тощо.
Розвитку власних творчих здібностей та можливостей сприяє відвідування різних
майстер-класів, які проходять як у бібліотеці, так і поза стінами закладу: заняття з писанкарств, танцювально-рухової терапія, оздоровча гімнастика по системі Норбекова на свіжому
повітрі, у парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка, виїзні екскурсії в м. Дубно, Радивилів, відвідування Рівненського льонокомбінату, музею бурштину, інші.
Спілкування людей старшого віку продовжується і поза бібліотеко, практикуються
культпоходи на концерти, театральні вистави тощо.
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4. БІБЛІОТЕКА – ЗАХИСТ ВІД САМОТНОСТІ
Шатнік Т. Р. завідуюча,
Вовк Л. Ю., бібліотекар
Дубенської міської бібліотеки-філії № 1
У центрі уваги Дубенської міської бібліотеки-філії № 1 люди похилого віку, самотні,
інваліди, люди, для яких книга та спілкування є можливо єдиним віконцем у світ. Враховуючи життєві потреби, настрій, погляди та літературні смаки жителів мікрорайону, працівники
бібліотеки налагодили бібліотечне обслуговування літніх людей як в стінах книгозбірні, так і
поза ними.
Бібліотека та Дубенський будинк-інтернат для людей похилого віку та інвалідів розміщені поряд, отже для багатьох підопічних цього закладу – це хороша нагода скористатися
бібліотечними послугами: взяти книгу, ознайомитись з новинками періодики, відвідати масовий захід, а ще скористатися вільним та безкоштовним доступом до інтернет. Тож в усіх
користувачів та підопічних будинку-інтернату з’явились нові можливості: спілкування з родиною та друзями у Скайпі, листування електронною поштою, перегляд новин, правові консультації з питань соціального захисту, нарахування та перерахунку пенсій, а для тих хто не
вміє користуватись комп’ютером – навчання комп’ютерної грамотності.
Та є ще категорія підопічних, які за станом здоров’я не можуть відвідувати бібліотеку
і обмежені у спілкуванні. Саме для цієї категорії громадян бібліотекарі щомісяця приносять
книги та журнали, проводять цікаві масові заходи, вітають стареньких зі святами, залучаючи
до цієї роботи волонтерів з числа учнів школи.
Між бібліотекою та Дубенським будинком інтернатом заключений договір про співпрацю, створена адресна картотека, яка включає всі відомості про читача. Для поширення
життєво необхідної інформації у холі будинку- інтернату оформлено інформаційний стенд
«Бібліотека інформує», на якому представлені нові законодавчі документи з питань життєдіяльності інвалідів, інформація про нові надходження літератури, перелік періодичних видань, які отримує бібліотека, оголошення про проведення масових заходів. Один з пріоритетів роботи бібліотеки – це створення нових можливостей, відкритого простору для спілкування, навчання та саморозвитку старшого покоління. Особливе значення для людей з інвалідністю має забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів Інтернет. Він збільшує межі спілкування, яке для людей з обмеженими можливостями має життєво важливий, в
якійсь мірі реабілітаційний характер. Комп’ютерні курси для людей похилого віку уже протягом 2-х років є однією з найцікавіших пропозицій бібліотеки. Щомісяця навики користування комп’ютером отримують двоє користувачів старшого віку.
Перший етап навчання розпочинаємо з найпростішого: бесіди на теми: «Я і
комп’ютер», «Що таке світова мережа Інтернет», «Сучасні інформаційні технології».
Другий етап передбачає навчання елементарним навикам роботи на комп’ютері: текстовий набір, пошук інформації в інтернеті, створення електронної скриньки, реєстрація та
користування соціальними мережами. Практикується показ тематичних фільмів.
Одним з головних завдань нашої бібліотеки є також проведення масової роботи у Дубенському будинку інтернаті, в Дубенському територіальному центрі соціального захисту
населення та в бібліотеці. Вже традиційним стало проведення Дня людей похилого віку, дня
інваліда «Зрілість – це наша юність з мудрими очима», «Щоб осінь була золота», «У сяйві
прожитих років», вечір- вшанування «Вшануймо людей похилого віку». За час існування у
Дубенському будинку-інтернаті проживало багато цікавих та талановитих людей, таких як
поет, шаховий композитор Арсен Левкович, письменник Петро Анциферов, зараз в інтернаті
проживає відомий український прозаїк, поет, драматург Юрій Загорський (Залета). Постійно
проходять літературні вечори до пам’ятних дат цих письменників.
Цікаво, із задоволенням сприймають люди старшого покоління заходи до релігійних
свят «Український Різдвяний вертеп», «Великодні дзвони дзвонять», «Свято Покрови– день
сердечної благодаті», «Миколай, Миколай ти до нас завітай!» Бібліотека долучається до про16

ведення щорічного огляду конкурсу на кращий художній колектив інтернатних установ Рівненської області. Нещодавно в бібліотеці відбувся майстер-клас з виготовлення «валентинок» за участю дітей. Власні вироби із побажанням любові, радості, гарного настрою передодні Дня святого Валентина були подаровані підопічним інтернату. Ця акція сприяє милосердю, доброті та вихованню поваги до старших.
Дбаючи про інформаційні потреби літніх користувачів організовуються книжкові виставки, тематичні полиці, перегляди: «Люди з планети Зрілість», «Книги вашої молодості»,
«Рекомендує юрист...», «Рекомендує лікар...», «А ви читали…?». Практикуються виставки
виробів декоративно-прикладної творчості пенсіонерів та інвалідів у бібліотеці.
Вся робота книгозбірні по обслуговуванню людей похилого віку та інвалідів активно
висвітлюється в засобах масової інформації: місцевій газеті «Замок», місцевому телебаченні,
та на веб-сторінці http://dubno-mb1.pp.ua/.
Специфіка бібліотечного обслуговування даної категорії читачів полягає у толерантному ставленню до них. Спілкування з такими читачами не зводяться до формального прояву люб’язності, хоч і це важливо. Бажаним результатом є те, щоб читач вийшов із
бібліотеки з приємним відчуттям задоволення, яке він отримує від читання одержаної ним у
книгозбірні літератури, теплого спілкування та доброзичливого відношення.
Саме бібліотека допомагає таким людям перебороти почуття самотності,
невпевненості в собі та своїх силах, повертає їм віру в себе.
5. РОЛЬ І МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ
Бенза Ф. А.,
завідуюча відділом Кузнецовської міської публічної бібліотеки
Пенсіонери, ветерани війни є досить значною категорією користувачів нашої бібліотеки. Сприяючи їх соціальній адаптації публічна бібліотека створює умови для об’єднання та
спілкування літніх людей, організовує їх дозвілля. Діяльність бібліотеки спрямовується на
збереження корисної, доцільної активності таких осіб, створення для них сприятливого психологічного мікроклімату. Кузнецовська міська публічна бібліотека тісно співпрацює із Територіальним центром, Радою ветеранів міста, управлінням соціального захисту населення. З
метою об’єднання близьких за віком, інтересів і захоплень людей старшого та похилого віку
і подолання їхньої самотності, в бібліотеці вже протягом багатьох років працюють літературні вітальні та клуби за інтересами, а саме: літературно-мистецьке об’єднання «Лотос», мистецька асоціація «Мак» та клуб «Надія». Тут проводяться літературно-музичні композиції,
звучать поетичні альбоми, організовуються презентації книг місцевих поетів і письменників,
зустрічі з художниками й композиторами, вечори-портрети знаменитих людей, ретро-вечори.
Серед мешканців нашого міста є багато творчих людей старшого віку. Це – вишивальниці,
художники, скульптори та інші. В нашій бібліотеці постійно проводяться виставки творчості.
Більша частина інформаційних запитів людей старшого покоління пов’язана з житловим і пенсійним законодавством. Тому бібліотека формує накопичувальні папки законодавчих документів і коментарів до них на різні теми. Створено картотеку сайтів різних установ,
зокрема Уряду, апарату Президента, керівників різних служб, представлені відомості про
осіб, які очолюють відділи міської адміністрації із вказівкою їхніх координат.
У бібліотеці можна одержати не тільки потрібну інформацію, але й копію потрібного
документа в електронному або паперовому вигляді. Люди старшого віку користуються правом пріоритетного обслуговування: вони позачергово одержують видання підвищеного попиту. Читачів телефоном інформують про новинки літератури, запрошують на заходи, повідомляють про те, що потрібна книга здана в бібліотеку, і її можна взяти. Здійснюється обслуговування книгою вдома хворих та обмежених в русі людей похилого віку.
У 2014 році в нашій бібліотеці створено «Школу комп’ютерної грамотності» для людей старшого віку. Проводиться навчання для користувачів, які володіють різним рівнем
знань роботи на комп’ютері. В рамках занять учасники оволодівають комп’ютерною грамот17

ністю, комунікативними програмами інтернету та електронними послугами для задоволення
потреб життєдіяльності онлайн. За даний період більше 40 людей оволоділи знаннями роботи на ПК.
Бібліотека не раз відчувала турботу мешканців похилого віку до себе. Коли вирішуються важливі питання для бібліотеки, категорія користувачів старшого покоління є першою
нашою підтримкою.
6. ЛЮБИТЕЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРЕГИНЯ»
Чміль Л. В.,
завідуюча ПШБ с. Бронне Березнівського району
Одним з пріоритетних напрямків діяльності ПШБ с. Бронне є обслуговування людей
похилого віку, сприяння їх соціальній активності, створенню умов для розширенню знань та
організації дозвілля.
На території села Бронне проживає 950 жителів, третя частина яких становлять пенсіонери, які сьогодні потребують особливої уваги. Сьогодні бібліотека стала своєрідним осередком милосердя для цієї категорії населення. Для того, щоб організувати роботу в даному
напрямку бібліотекою було проведене анкетування для вивчення потреб і запитів користувачів даної категорії. В результаті якого виявлено, що літні люди потребують щоденного спілкування, культурного та інтелектуального дозвілля, отримання довідково-консультаційної
допомоги з питань пенсійного забезпечення і соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та ветеранів.
Враховуючи потреби опитаних жителів у 2003 році на базі бібліотеки організовано
любительське об’єднання «Берегиня», членами якого стали 14 активних учасниць. Засідання
клубу проходять щонеділі в теплій і дружній атмосфері. Інтереси у них різні: хто пише вірші,
хто співає, а хтось займається іншою творчою діяльністю. Бібліотека стала центром, де люди
похилого віку можуть поділитися тим, що їх хвилює, обговорити різні життєві ситуації, поділитися враженням від прочитаної книги.
Учасники клубу ініціювали створення в бібліотеці музейного куточку «Від давнини
до сьогодення», для якого зібрали чимало цікавих експонатів. Це речі повсякденного вжитку
(рушники, сорочки, посуд), фото із сімейних альбомів. На основі цих світлин оформлено інформаційний стенд «Працею звеличені», на якому користувачі бібліотеки з гордістю впізнають своїх дідусів та бабусь.
На базі бібліотеки організовується традиційне бібліотечне спілкування із людьми похилого віку. Популярними стали зустрічі із відомими земляками, старожилами села: кореспондентом ТРК «Березне» Петром Іванович Велесиком, який довгий час очолював колгосп у
селі Бронне і зробив значний внесок у його розвиток. Наступна зустріч булая з жителькою
села Чміль Іриною Іванівною, яка довгий час була передовою ланковою колгоспу.
В бібліотеці часто організовуються виставки народних умільців села, а це переважно
люди похилого віку. Одним із таких умільців був Бойчук Іван Ничипорович. Вивчаючи життєвий і творчий шлях нашого земляка було виявлено, що з дружиною Уляною Павлівною він
прожив сімдесят років у парі, а це «Благодатне весілля». З цієї нагоди бібліотекою організовано свято, на яке були запрошені члени родини, друзі, сусіди. Участь у заході взяли голова
районної державної адміністрації, начальник відділу сім’ї, дітей та молоді, представники
сільської ради, кореспонденти газети «Надслучанський вісник», учасники художньої самодіяльності сільського будинку культури.
В 2013 році бібліотекою було започатковано проект «Від роду до роду». Ця ідея зацікавила не тільки людей старшого покоління, а й дітей. У бібліотеці збираються матеріали
про родини та зберігаються у папках-накопичувачах. Усна інформація про них з часом втрачається, і вже про четверте чи п’яте покоління ми знаємо все менше й менше. Тому бібліотекою проводиться оцифрування документів з сімейних архів, які записуються на CD та DVD
диски, створюються слайд-розповіді «Сторінками моєї родини».
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В рамках проекту бібліотека запросила родину Бойчуків, які є активними користувачами бібліотеки. Члени родини зібрали матеріали про 70 своїх родичів. І це дало поштовх їх
дітям та онукам продовжувати пошукову роботу по своєму родоводу роботу. Також у бібліотеці проводяться презентації робіт членів їхньої родини: вишиті картини, вироби з дерева. З
великим задоволенням під час свята члени родини створювали своє «родинне дерево».
Продовженням проекту була зустріч з родинною Миронця Михайла Тимофійовича,
для яких бібліотекою було виготовлене «дерево родоводу», що поєднало старших представників роду з найменшими. І коли в родині народжується маля, то вони з радістю запрошують
завідуючу бібліотекою для запису його до дерева.
Вже стало доброю традицією щороку в навчальному закладі села Бронне організовувати вечори-зустрічі випускників різних поколінь. І бібліотека завжди допомагає у їх підготовці: пошук фотографій минулих років, створення мультимедійної презентації «Зустріч через 50 років», створення рекламної продукції.
Щороку навесні бібліотека спільно із школою організовує акцію «Як живеш, ветеране?», мітинг біля обеліска та зустрічі трьох поколінь: учасників АТО, воїнів-афганців, учасників Другої світової війни.
Зрозуміло, що робота з літніми людьми не обмежується рамками клубу. Щорічно бібліотека спільно із спеціальними службами, органами місцевого самоврядування проводить
заходи присвячені Дню людей похилого віку.
Важливою частиною роботи бібліотеки є забезпечення інформаційними ресурсами та
послугами жителів села. Ця категорія користувачів охоплена не тільки стаціонарним обслуговуванням, але й обслуговуванням на дому. Щороку 5–7 користувачів книгозбірні користуються послугою книгоношення.
Людей похилого віку цікавлять питання соціальної сфери: нарахування і перерахунок
пенсії, пільг, допомог, субсидій. Для цього в бібліотеці створено «Куточок регіональної інформації», в якому зібрана інформація про діяльність місцевих органів влади, графіки прийому громадян та телефони державних установ, формуються папки-накопичувачі «У коридорах влади», «Графіки прийому громадян», «Пенсійне забезпечення», «Житлові субсидії»,
«Соціальний захист населення».
Урізноманітнити життя літніх людей, розширити їх кругозір, отримати додаткові можливості для навчання та спілкування бібліотека пропонує безкоштовні курси комп’ютерної
грамотності «Онлайн бабусі». Адже це дає нові можливості здійснювати купівлю різних товарів, спілкуватися з родиною, яка проживає за кордоном.
Робота з людьми похилого віку в бібліотеці – справа потрібна, важлива і дуже актуальна. Успіх її багато в чому залежить від людей, які нею займаються. Крім прийому і видачі
літератури, виконання довідок та бібліотечних послуг часто доводиться діяти по ситуації,
виходячи за рамки професійних обов’язків: щось подати або принести, щось почитати, спокійно і з співчуттям вислухати скарги на здоров’я і життя. Мало володіти професійними
знаннями – треба бути доброю, терплячою, чуйною людиною. Вчитися цьому доводиться на
власному досвіді, але бібліотека робить все можливе, щоб оточити літніх людей увагою і
душевним теплом.
7. ЗБЕРІГАЄМО ТРАДИЦІЇ, ШУКАЄМО НОВЕ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ
Кондратишина О. А.,
завідуюча відділом Володимирецькою ЦРБ
За останні роки люди старшого покоління стали найактивнішими відвідувачами
відділу обслуговування Володимирецької центральної районної бібліотеки.
В наш час за свої мізерні пенсії вони не можуть ні купити книги, ні підписати свої
улюблені журнали та газети. Тому бібліотека для них стала чи не єдиним місцем, де вони
можуть взяти книгу до душі та поспілкуватися з такими ж любителями читання.
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Серед читачів старшого покоління, які нещодавно записались до бібліотеки, є і такі,
які говорять, що їм надоїли серіали і ток-шоу, що транслюються по телебаченню.
Літні люди читають здебільшого детективи та любовні романи, які допомагають їм
відволіктися від повсякденних проблем.
Відрадно, що у бібліотеці зібрано колекцію романів наших сучасних українських
авторів: Ніни Фіалко, Володимира Лиса, Олени Печорної, Люко Дашвар, Валентини
Мастєрової, Світлани Талан, Василя Шкляра, Лесі Романчук, Марії Матіос, Ірен Роздобудько.
Люди старшого покоління не тільки читають, але й задоволенням відвідують
різноманітні бібліотечні заходи. Особливо полюбляють зустрічі з відомими земляками та з
літераторами Володимиреччини.
Цікавий досвід бібліотеки у популяризації та презентації відомих земляків: хірурга
М.Ващенка, якому у відділі обслуговування Володимирецької центральної районної
бібліотеки присвячена музейна експозиція, краєзнавця і поета М. Кобилянського, який презентував у читальному залі книгозбірні свою нову книгу «До Тараса мій шлях. Майдан»,
презентація книги письменниці Є. Хуткої «Негаснуча зоря: сімдесят славних літ: історія
районної преси», «Слава Шевченка – слава України» під такою назвою відбувся літературномистецький вечір присвячений 201-й річниці від дня народження славетного поета Тараса
Шевченка. Присутні мали можливість переглянути відеофільми за творами Шевченка. Глядачами заходу, переважно були люди старшого покоління, прихожани СвятоМиколаївського храму УПЦ КП.
Звичайно, для реклами бібліотечних послуг з метою залучення, в тому числі і людей
старшого поколінні, бібліотекарі відділу обслуговування широко застосовують і нові форми
роботи: літні тераси, різноманітні вуличні акції
«Фотографія тобі розкаже»: виставки світлин із родинних фотоальбомів близьких
родичів (дідів, прадідів, бабусь, прабабусь та ін.) ветеранів війни, воїнів УПА, учасників змагань за волю України, які безпосередньо брали участь у бойових діях, перебували на
окупованій фашистами території, працювали в тилу, перебували у фашистських концтаборах.
Цікаво проходять у бібліотеці майстер-класи з виготовлення маківок. Зокрема,
бібліотечні працівники району взяли участь у благодійно-меморіальній акції «Маки пам’яті».
Велосипедна естафета «Маки пам’яті» стартувала 8-го травня з найвіддаленіших сіл та охопила пам’ятні знаки і місця поховань. Учасники заходу бібліотечні працівники, користувачі
бібліотек, вчителі, молодь пересувалися на велосипедах групами по 5–10 чоловік, передаючи
естафету між населеними пунктами. На місці вшановували пам’ять хвилиною мовчання, покладали квіти, ставили свічу пам’яті. Учасники велопробігу долучились до проведення у
райцентрі флешмобу «Пам’ятаємо. Перемагаємо», організованого працівниками відділу обслуговування центральної районної бібліотеки та стали учасниками символічної події «Перша хвилина миру». Символом усіх заходів став червоний мак-символ пам’яті полеглих у
війні, який прикріплювався на одязі на лівій стороні грудей, використовувався в оформленні
тематичних стендів, виставок, фасадах будинків.
До 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря по всій Україні розпочалася акція
«Тарасов верба». В минулому році і до нас із села Пустоіваннє Радивилівського району прибула гілочка прародички Шевченкової верби. І тепер і у нашому селищі буде часточка
творіння рук Великого Кобзаря.
Акція «Тарасова Верба», присвячена дням вшанування пам’яті великого українського
поета Тараса Григоровича Шевченка розпочалася 14 квітня 2015 року в читальному залі
Володимирецької центральної районної бібліотеки. Активну участь у акції приймали
літератори Володимиреччини старшого покоління.
У січні 2016 року в літературно-мистецькій вітальні «Світ прекрасного» відбулися
традиційні різдвяні зустрічі. Пенсіонер Галина Тєтєнєва, журналіст газети «Володимирецький вісник», поділилась спогадами людей старшого покоління про те, як святкували Різдво
на Володимиреччині в минулому.
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Чудові колядки та віншуванняз веселили душі усіх присутніх, серед присутніх були і
люди старшого покоління , незмінні члени вітальні.
У 2013 році у результаті співпраці керівництва бібліотеки, місцевої влади та громади
із проектом «Бібліоміст» у бібліотеці відкрився інтернет-центр, обладнаний сучасними
комп’ютерами для вільного доступу користувачів до мережі інтернет. З грудня 2013 року у
бібліотеці стартували безкоштовні комп’ютерні курси для пенсіонерів. Люди похилого віку
здобувають базові навички роботи з комп’ютером, в мережі інтернет: спілкуванню електронною поштою, у соціальних мережах, на блогах та форумах, опановують програму «Скайп».
Заняття проходять 2 рази на тиждень в читальному залі Володимирецької ЦРБ. Головне завдання бібліотекарів, під час навчання, розкрити потенціал представників старшого
покоління, поліпшити їх психологічний стан, допомогти їм отримати необхідну інформацію,
розширити кордони спілкування, реалізувати творчі плани. Тож сьогодні бажаючі
пенсіонери мають змогу проводити час з користю та кожен день відкривати нові можливості!
І вік тут ні до чого – головне те, що в людини в душі та на серці!
Найуспішнішим відвідувачем курсів комп’ютерної грамотності для пенсіонерів є
Олеся Піднебесна. Олеся – розумна, ерудована, начитана, талановита людина. Саме на заняттях з комп’ютерної грамотності вона навчилася друкувати. Пізніше сама надрукувала
тексти віршів своєї книги поезій «Зі скарбниці мудрості», оформила титулку. Надіслала
матеріали електронною поштою видавництву «Карпатська вежа», директором якого є
відомий сучасний український письменник М.І. Дочинець. У розділі «Від автора» поетеса
пише: «За допомогу і сприяння в її укладанні, висловлюю подяку працівникам відділу обслуговування Володимирецької ЦРБ, що на Рівненщині».
8. РОБОТА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
Негодюк Л. Є.,
провідний бібліотекар Гощанської ЦРБ
«Для дурня старість – тягар,
Для неука – зима,
А для гідної людини – золоті жнива»
Вольтер
У центрі уваги бібліотекарів Гощанської центральної районної бібліотеки люди старшого віку. Саме для цієї категорії відвідувачів організовано роботу клубів «Ветеран» та
«Октавія», які нині успішно працюють під гаслом – «Живи довго і отримуй від цього задоволення».
Початком роботи по обслуговуванню людей старшого віку в книгозбірні передувала
підготовча робота, зокрема, налагоджено співпрацю з районною радою ветеранів та інших
організацій, що опікуються проблемами літніх людей; проаналізовано інформаційні потреби
даної категорії користувачів; сформовано колекції книг, які доступні за змістом і формою;
налагоджено інформаційно-бібліографічне обслуговування.
Відповідно до планів роботи Клубів у бібліотеці щоквартально проходять вечоризустрічі «Літа на осінь повернули…», вечори-відпочинку «Зрілість – це наша юність з мудрими очима», урок моралі «Бережіть літніх людей» для літніх людей. В рамках таких
зустрічей відвідувачі спілкуються між собою, розширюють коло знайомих, обговорюють
прочитане, рекомендують до прочитання.
Популярними стали зустрічі в стінах бібліотеки представників різних поколінь:
молоді та людей похилого віку. Під час тематичного вечора «Давні звичаї нашого селища»
запрошені старожили Гощі поділилися спогадами з учнівською молоддю про минуле, забуті
звичаї та різні маловідомі факти з життя Гощі. Представники молодого покоління розповіли
про сучасне життя, інтереси та прагнення юнаків та дівчат.
Не втрачає актуальності добра традиція бібліотеки – послуга книгоношення для
читачів, що обслуговуються на дому. Для таких користувачів складаються списки нових
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надходжень, тематичні списки публікацій із періодичних видань. На запит літніх людей
створено картотеку «Служба взаємовиручки», де фіксуються відомості про ліки, якими можуть поділитися читачі бібліотеки.
9. БІБЛІОТЕКА В ЖИТТІ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Гривіцька Т. Ф.,
провідний бібліотекар Демидівської ЦРБ
Активними користувачами Демидівської центральної районної бібліотеки є люди похилого віку та немобільні громадяни. Для таких читачів бібліотечне обслуговування
організоване як в стінах бібліотеки, так і поза ними. Актуальною стала послуга книгоношення, завдяки якій літні люди отримують бажані книги, тепло спілкування, діляться спогадами
про воєнні роки. За згодою бібліотекар записує спогади, оцифровує та розміщує на сайті
бібліотеки.
Серед літніх користувачів книгозбірні багато творчих особистостей, які пишуть прозу, вірші, малюють картини. Вони активні учасники круглих столів, засідань клубу за
інтересом «Літературне сузір’я Демидівщини». В рамках роботи клубу учасники ознайомлюються з книжковими виставками новинок, спілкуються, обмінюються досвідом з молодими талантами, які тільки розкривають свої творчі здібності. Твори членів клубу активно обговорюються на засіданнях, відбуваються творчі зустрічі з місцевими письменниками, поетами. Кожен з них має своє обличчя, якусь цікавинку, те, що приваблює і згуртовує
учасників.
Користуються популярністю серед відвідувачів старшого віку інформаційні години
«Старіння, активне довголіття і ліки», «Я і мої рятівні сотки», «Як правильно збирати
лікарські трави», «Вітаміни на рік», «Запах зілля з бабусиних долонь». Чимало охочих
відвідують літературно-музичні вечори «Щоб осінь була золота», «Вечір спілкування»,
«Вечір народної пісні», «Вшануємо сивину» та бібліотечні посиденьки «Мої роки – моє багатство», «Літа на зиму повернули». Завжди актуальними є книжково-ілюстративні виставки
«Здоров’я людей похилого віку», «Соціальний захист людей похилого віку», «Для тих, хто
полюбляє сад», «Допоможи собі сам».
Творчі доробки талановитих пенсіонерів доступні для перегляду на виставках декоративно-ужиткового мистецтва.
Сьогодні бібліотека – це місце куди літні люди бажають приходити і провести свій
вільний час, навчитися чомусь новому і сучасному.
Їх запити, в основному, полягають в пошуку рідних та друзів, зв’язок з яким втрачено.
Найпопулярнішою послугою, яку працівники надають людям похилого віку, це спілкування
в Skype. Дуже багато людей бажають розмовляти через Інтернет зі своїми дітьми, онуками та
родичами, які знаходяться на відстані, в іншому місті, в іншій країні.
Бібліотекарі були приємно вражені активністю пенсіонерів та їх бажанням освоїти
новітні технології. Слід зазначити, що кількість бажаючих набути знань з комп’ютерної
грамотності зростає, говорить про велику зацікавленість поважних жителів нашого міста до
таких необхідних в наш час знань, адже головною метою нашої бібліотеки є бажання не залишити людей похилого віку осторонь сучасного суспільства, дати їм віру, що життя не залишилось у минулому і поважний вік – не перешкода для повноцінного активного життя.
10. БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ПУБЛІЧНИМИ БІБЛІОТЕКАМИ ДУБЕНЩИНИ
Кирильчук Ю. Г. завідуюча відділом,
Бірук І.О., бібліотекар
Дубенської ЦРБ
Центральна районна бібліотека, а також сільські бібліотеки Дубенщини мають чималий
досвід з обслуговування людей похилого віку.
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В центральній районній книгозбірні бібліотекарі тренери навчають людей похилого віку
основам комп’ютерної грамотності. На заняттях люди старшого покоління вивчають: роботу з
текстовими редакторами, графічними зображеннями, знайомляться з основами пошуку
інформації в мережі Iнтернет.
При бібліотеці с. Рачин ось уже кілька років існує об’єднання за інтересами для молодих
мам «Мамина школа». З часом разом з мамами або навіть замість мам засідання клубу почали
відвідувати бабусі з дітьми, які виявили бажання навчатися основам комп’ютерної грамотності.
У бібліотекарів книгозбірні виникла ідея заснувати «Університет третього віку». Сьогодні університет об’єднує 12 користувачів. Відвідувачі «Університету…» самі собі обирають програму
навчання, яка обов’язково включає навчання основам комп’ютерної грамотності. Люди старшого покоління отримують практичні навики роботи з персональним комп’ютером, здійснюють
пошук інформації в мережі Інтернет. Так, завдяки доступу до Інтернету та здобутим під час навчання навикам пошуку інформації у мережі, одна з слухачок «Університету…», Антонова Л. М, нині пенсіонерка, знайшла роботу за кордоном.
У бібліотеці селі Верба читачі – пенсіонери з задоволенням освоюють основи
комп’ютерної грамотності, навчаються користуватися Інтернетом, швидко знаходять сайти з
цікавою і корисною інформацією, замовляють насіння овочів і квітів на сайті журналу «Сільський вісник», «Інтер флора» та «Сонце сад».
Серед літніх людей – користувачів бібліотеки є чимало таких, які упродовж життя відвідували бібліотеку, любили книгу, читання, спілкування. Нині вони не мають змоги самостійно
відвідувати книгозбірню. Таким користувачам бібліотекарі пропонують послугу – книгоношення. Подружжя Рендаків – Людмила Степанівна та Микола Павлович, колишні вчителі Вербської школи-інтернату, дякують за увагу, можливість прочитати цікаві книги, поспілкуватись
з бібліотекарем.
Цікаве та змістовне проведення дозвілля є одним з пріоритетів діяльності бібліотеки в
селі Верба. Для людей поважного віку у бібліотеці оформляються книжкові виставки, проводяться бесіди, огляди нової літератури, вечори відпочинку та посиденьки за чашкою чаю: «Мої
роки – моє багатство», «Літа на зиму повернули...», «Я і мої рятівні сотки», «Фітотерапія і наше
здоров’я», «Як правильно збирати лікарські трави», «Вітаміни цілий рік» та ін.
На території села при Вербській дільничній лікарні працює реабілітаційний центр для людей похилого віку. Бібліотека намагається не залишити їх поза увагою. Книгозбірнею організовано
послугу «книго ношення», постійно оформляються книжкові виставки: «Книги Вашої молодості»,
«Здоров’я і довголіття», «Як перемогти старість», «Секрет бадьорості», «Допоможи собі сам».
Вже традиційним для жителів села спільно з будинком культури, соціальними працівниками стало проведення різноманітних вечорів, годин спілкування на теми: «Вшануймо людей
похилого віку», «Душі людської доброта», «Щоб осінь була золота». Традиційно увазі присутніх пропонуються концертні програми, літературно-музичні композиції, звучать коротенькі
розповіді про кожного з присутніх, за чашкою чаю з солодощами лунають спогади про найяскравіші моменти минулого.
У Центральній районній бібліотеці започатковано серію друкованої продукції «Територія здоров’я». У книгозбірні проведено презентації буклетів на теми: «Оздоровлення бджолами:
вуликотерапія», «Так лікує сама природа», на яку було запрошено людей похилого віку, оскільки тема оздоровлення, лікування та профілактики хвороб, у тому числі нетрадиційними засобами, для даної категорії користувачів є особливо актуальною.
Бібліотека постійно приймає участь у різноманітних інтерактивних заходах, що стосуються проблем правового та соціального захисту незахищених верств населення. На такі заходи
запрошуються голова громадського товариства «Доброчин» Р. В. Васільєва, інші члени товариства, спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, соціальні працівники, люди похилого віку та усі бажаючі. Під час таких зустрічей літні люди мають змогу у невимушеній обстановці поспілкуватись з представниками соціальних служб, отримати відповіді на запитання, поспілкуватись.
Книгозбірня с. Соснівка також має неабиякий досвід по обслуговуванню літніх людей.
Бібліотекар бібліотеки-філіалу с. Соснівка Копасова В. К. одночасно є головою ветеранів пер23

винної організації Соснівської сільської ради, тому, відповідно, бібліотека з даною організацією
тісно співпрацює. Спільно з клубом, сільською радою, волонтерами з числа учнів ЗОШ с. Соснівка організовуються вечори відпочинку до Дня людей похилого віку: «Нам роки не лихо, коли душа молода», «Душі людської доброта» тощо. Літніх людей запрошують на урочистості з
нагоди відзначення державних свят, свят календарного циклу. Особлива увага приділяється
одиноким мешканцям села. Волонтери-читачі бібліотеки відвідують даних осіб, приносять книги та періодику, читають вголос.
Одиноких жінок, що проживають на території сільської ради, обов’язково вітають з
днем народження, дарують подарунки, за що люди щиро вдячні, адже основне для одинокої
людини – це в першу чергу увага, можливість відчути себе потрібним, а головне – поспілкуватися. Щиру вдячність бібліотеці та волонтерам висловлює одинокий житель села Тендюк П. А.,
колишній остарбайтер, якому уже понад 90 років. Крім голосних читань, вітань з нагоди свят
він отримує від волонтерів ще й неабияку допомогу по господарству.
Люди старшого покоління проживають у кожному населеному пункті Дубенщини. Отже
одним з пріоритетних завдань діяльності бібліотек району є – повноцінне обслуговування, задоволення потреб у інформації, спілкуванні, цікаве та змістовне проведення дозвілля людей похилого віку.
11. З ПОШАНОЮ Й ТУРБОТОЮ: БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ
Ромаш М. І., директор,
Дубінець Н. К., провідний бібліотекар
Дубровицької ЦРБ
Контингент користувачів старшого віку Дубровицької ЦРБ складає 7 % від загальної кількості. Їх обслуговування має певну специфіку, вимагає від бібліотекаря уваги до кожного і
навиків комунікації. Відвідувачі старшого покоління центральної бібліотеки активно долучаються до бібліотечного життя: беруть участь у заходах літературно-мистецького об’єднання
«Журавлина», відвідують щомісячні «Літературні п’ятниці», святкують з бібліотечною спільнотою «День іменника», де спеціалісти бібліотеки організовують солодкі пригощання з подарунками та музично-пісенним вітанням.
Останнім часом в наше життя міцно ввійшло волонтерство. Працівники та користувачі
книгозбірень долучилися до громадської ініціативи з плетення захисних костюмів «кікімори»
для розвідників та спецпідрозділів АТО. Саме жителі старшого віку стали ініціаторами створення «кікімор» на базі бібліотеки, проводили майстер-класи і залучали до роботи дубровиччан.
Пенсіонери-волонтери першими відгукнулися на ініціативу благодійного фонду
«ОВЕС» і зібрали більше 220 кг кришечок (майже 10 мішків) від пластикових пляшок, які передали для переробки на протези для воїнів АТО.
Користувачі літнього віку центральної районної, Берестівської, Залузької, Сварицевицької публічно-шкільних бібліотек користуються послугами пункту доступу громадян до офіційної інформації: мають можливість знайти в інтернеті необхідну інформацію чи законодавчий
документ, роздрукувати його або зробити ксерокопію, замовити квиток на поїзд чи літак, подати заяву на субсидію, скористатись послугами Приват-24. В Туменській ПШБ за допомогою
Skype-зв’язку літні люди безкоштовно спілкуватись з рідними та знайомими, які перебувають
далеко від дому.
Важливим для людей старшого віку є участь у заходах, які об’єднують покоління. Зважаючи на це центральна районна бібліотека організовує вечори-зустрічі трьох поколінь з ветеранами Другої світової війни, воїнами-афганцями та учасником АТО, які діляться спогадами
про випробування, що випали на їх долю.
Люди старшого покоління активно долучаються до краєзнавчої роботи бібліотек. Вони є
носіями знань історії села, фольклору, звичаїв та традицій. Сварицевицька бібліотека продовжує роботу в рамках проекту «Оберіг», «Сварицевичі ХХ століття». Записуються спогади та
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свідчення старожилів на відеокамеру. Їм дуже імпонує те, що ними цікавиться молодь. Адже це
зв’язок двох поколінь, і це дуже важливо.
В Орв’яницькій бібліотеці в Міжнародний день людей похилого віку для мешканців села, старшого покоління організовується година милосердя «Не запізнюйтесь з добром». На захід запрошуються колишні працівниці сільського господарства, а нині пенсіонери, які розповідають молоді про історію села минулого століття. Бібліотекар, у свою чергу, ділиться з шанованими гостями рекомендаціями щодо рецептів довголіття, доброго самопочуття, здорового
харчування.
При Селецькій публічно-шкільній бібліотеці працює клуб за інтересами «Зоряниця»,
членами якого є жінки кому за 50. В рамках клубу проходять вечори «Повір у себе», вечоризустрічі «Гімн матері» з багатодітними матерями, інформаційні зустрічі з лікарями, ювілейні
творчі вечори місцевих поетів.
Туменська та Висоцька публічно-шкільні бібліотеки організували нестаціонарне обслуговування людей похилого віку як на дому, так і в стаціонарному відділенні Дубровицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Двічі на місяць бібліотекарі доставляють необхідну літературу своїм читачам, при потребі читають
у голос потрібну інформацію, обговорюють книги, фільми, спілкуються, підтримують.
Популярними стали майстер-класи з рукоділля, які практикуються у бібліотеках, зокрема, «Вік живи, вік навчайся». Традиційно проходять вечори вшанування людей похилого віку
«Літа на осінь повернули...».
12. «ЗОЛОТА ОСІНЬ ЖИТТЯ»
Шикіло С. В.,
бібліотекар ПШБ с. Витчівка Зарічненського району
Перед людьми похилого віку досить гостро стоїть проблема соціальної самотності,
котра ще більше посилює почуття соціальної незахищеності та знедоленості. Специфіка ж
бібліотечного обслуговування даної категорії читачів полягає в тому, що вони більш
уразливі, гостріше потребують простого людського спілкування.
Важливим напрямком роботи з даною категорією читачів в книгозбірні є організація
дозвілля.
Традиційно проводяться вечори відпочинку до Дня людей похилого віку, тематичні
зустрічі «Зрілість – це наша юність з мудрими очима», «Щоб осінь була золота», вечірившанування «Вшануймо людей похилого віку», на які запрошувались працівники районного
відділу соціального забезпечення.
За активною участю людей похилого віку в бібліотеці проведено вечір «Давні звичаї
та обряди мого села». На вечір були запрошені старожили села, які поділились своїми спогадами про минуле, про звичаї, що канули в забуття, але відродження яких вкрай необхідне
сьогодні для повернення культурних традицій і духовних скарбів.
Під час будь-якого заходу бібліотекарі намагаються залучити і своїх підопічних, надають їм можливість виступити з повідомленнями.
В книгозбірні діє акція «Книга додому», мета якої доставляти та обмінювати книги на
дому, при чому замовлення на книги виконуються оперативно, саме в той час, коли вони
потрібні, а візити супроводжуються бесідами-рекомендаціями.
Особливу увагу Витчівська бібліотека приділяє обслуговуванню мешканців
стаціонарного відділення Територіального центру управління соціального захисту
райдержадміністрації, який розташований на території села.
Всю роботу по обслуговуванню пацієнтів бібліотека проводить спільно з сільською
радою, клубом, працівниками територіального центру та Витчівською ЗОШ I-III ст.
Разом з медпрацівниками проведені: екскурсія «У світі лікарських рослин», спільно зі
школою до Дня людей похилого віку проведено вечір вшанування «Хай доброта і милосердя
єднають наші серця», година доброти «Схилюсь в пошані перед сивими літами», година
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спілкування «Посієш людяність у душу і виростає доброта», бібліотечні посиденьки «Летять
роки, як білі журавлі», година доброти «Людським теплом і добротою хай зігріваються серця» та інші заходи.
Не забувають бібліотечні працівники завітати до будинку престарілих, щоб поздоровити стареньких з Днем людей похилого віку та Міжнародним днем інвалідів.
Допомагають бібліотекарям в роботі з людьми похилого віку волонтери з числа
старшокласників. Разом з бібліотекарями вони носять книги читачам в будинок престарілих
та людям похилого віку додому. Разом зі школою книгозбірня брала участь в акції «Крок до
милосердя», під час якої було організовано збір продуктів для мешканців будинку
престарілих, а також в рамках акції була організована книжкова виставка «Добро і милосердя
– два крила», на якій були представлені випуски бюлетеню «Інва.net», книг про лікарські
рослини, журнали «Пенсія».
Доброю традицією в День людей похилого віку стали не тільки презентації тематичних книжкових виставок, проведення вечорів вшанувань, а й відвідування літніх людей з невеличкими подарунками, квітами та добрими, щирими словами.
13. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ ТРЕТЬОГО ВІКУ В СУЧАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
Cкірканіч Л. В., провідний бібліотекар,
Чиншова Г. Б., провідний бібліотекар
Здолбунівської ЦРБ
Сучасний світ, що стрімко змінюється мало не щодня, змушує кожного з нас бути в
постійній напрузі. Ще складніше у цій ситуації людям старшого покоління, які маючи величезний життєвий досвід, не бажають залишатися осторонь суспільних процесів, прагнуть
здобути нові знання.
І в цьому покликаний допомогти інноваційний проект «Університет третього віку»,
який реалізують впродовж двох років у тісній співпраці Центральна районна бібліотека та
Здолбунівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг).
Проект має на меті впровадження та практичну реалізацію принципу навчання людей
старшого віку впродовж всього життя та підтримка їх фізичних, психологічних та соціальних
здібностей.
В рамках проекту на базі районної бібліотеки організовано роботу факультетів:
комунікаційно-інформаційних технологій та літературно-краєзнавчий.
Бібліотечний літературно-краєзнавчий факультет згуртував літніх людей, які
цікавляться історією рідного краю. Під час занять факультету популяризується література
рідного краю, організовуються зустрічі з митцями, які пов’язали своє життя з Рівненщиною.
Про долі окремих людей і цілих родин тісно пов’язаних з історією Рівного, про
маловідомі сторінки історії міста, про події, які відбувалися тут у різні часи дізналися студенти «Університету третього віку» під час презентацій краєзнавчих видань «Рівне у долях
його мешканців» Г. Данильчук, познайомилися із творчістю дубенських письменниківкраєзнавців Любові та Миколи Пшеничних та виданнями фотохудожника та видавця
О. М. Харвата; стали слухачами моноп’єси за поемою І. Драча «Чорнобильська мадонна» у
виконанні Олексія Заворотнього.
У бібліотеці започатковано перегляд тематичних фільмів, зокрема «Поліське повстання», «Збережи кохання», «Щоб люди знали правду».
Для забезпечення ефективної організації бібліотечного обслуговування літніх людей,
популяризації книги та читання районна бібліотека встановила зв’язки з установами і
організаціями різних форм власності, волонтерами, місцевими народними умільцями.
Завдяки співпраці бібліотеки з МГО МФ «Взаєморозуміння та толерантність»
відбулась зустріч з відомою рівненською майстринею і літератором Оленою Мєдвєдєвою,
яка представила рідкісні авторські книги, виконані у різних техніках.
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В рамках співпраці районної бібліотеки з центром творчості дітей та юнацтва
відбулася творча зустріч з вихованцями літературної студії «Зорецвіт», які запропонували
присутнім цікаві інсценізовані твори керівника студії, співані поезії, авторські і декламовані
вірші.
Популярними стали зустрічі з народними умільцями краю, зокрема С. Король, жителькою с. Здовбиця, яка займається декоративно-ужитковим мистецтвом, вирощуванням,
заготівлею та зберіганням лікарських рослин. В ході зустрічі присутні дізналися як правильно готувати трав’яні та ягідні чаї, про поєднання різних рослин з певним типом чаю.
Присутні записували рецепти вітамінних чаїв та смакували власноруч вирощеною кавою.
Бібліотекарі ознайомили з легендами та цікавими фактами про ці напої, представили
відеофільм «Про приготування кави» та презентацію «Про корисні властивості та секрети
приготування чаю», читали вірші та вислови видатних людей про каву і чай, демонстрували
слайд-шоу виробів виготовлених з кавових зернят.
За участю волонтерів-студентів психологічно-природничого факультету РДГУ
здійснюється психологічна підтримка літніх людей на заняттях з казкотерапії, музикотерапії,
гудзикотерапії, кольоротерапії, фототерапії, майстер-класах із створення ляльки-мотанки,
виробів з солоного тіста, декупажу. До кожного заняття бібліотекарі представляли
електронні інформаційні матеріали, віртуальні виставки, готували відео презентації, слайдпокази, тощо.
З метою урізноманітнення інтересів літніх людей, залучення їх до активного життя та
сприяння підвищення соціального статусу, на базі центральної бібліотеки організовано роботу факультету «Комунікаційних та інформаційних технологій». Літні люди мають змогу безкоштовно освоїти комп’ютер, здобути або покращити навички оперативного пошуку
інформації в інтернеті, навчитись електронному листуванню, спілкуватись в соціальних мережах та по скайпу з рідними та друзями, а також відчути себе часточкою цифрового світу та
довше залишатися активними. За час дії факультету знання здобули – 48 чоловік.
Стало традицією у грудні проводити урочистий випускний вечір для слухачів
Університету третього віку. За активну участь в організації навчальних занять соціальні
партнери проекту та викладачі відзначаються подяками, а студенти отримують сертифікати.
Дозвілля слухачів Університету третього віку проходить і поза межами бібліотеки,
здійснюють паломницькі поїздки з відвідуванням визначних місць краю.
Робота Університету третього віку висвітлюється на сайтах Здолбунівської ЦСПШБ і
Здолбунівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), в районній газеті «Нове життя» і в новинах на каналі РТБ.
Для студентів Університету третього віку відвідування факультетів – це не лише
приємне використання вільного часу, а й можливість по при значний життєвий досвід
відкрити цей світ по новому, осучаснити свої знання, набути корисних навичок, об’єднатись
у велику родину.
14. ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО
ВІКУ У ВІДДІЛІ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
Кулінська В. М.,
завідуюча відділом Корецької ЦРБ
Нас з дитинства вчили, що старість потрібно поважати, але ми мало замислюємося
над тим, хто ж такі особи похилого віку і чим ми маємо їм завдячувати і якої, насправді, поваги вони потребують. На сьогодні в Україні приблизно 13,5 мільйонів пенсіонерів, а це
майже половина від кількості громадян працездатного віку. І їхнє найбільше багатство – це
досвід, знання, мудрість. Але найголовніше – це люди, які пережили війни, голодомор, тяжкі
часи та втрати.
Отже виходячи з усього, такі люди є особливою категорією користувачів для бібліотеки. Люди похилого віку є соціально незахищеними і часто просто забутими суспільством.
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Але вони теж бажають бути соціально активними, брати участь в громадському житті, іти в
ногу з часом. Бібліотека може допомогти їм в цьому. Ми можемо надавати весь спектр послуг і заходів, які можуть представляти інтерес для. Звісно, що деякі послуги потребують додаткових ресурсів та затрат – це одна з основних проблем ефективного забезпечення потреб
користувачів старшого віку.
А, зараз, давайте розглянемо, хто ж з цієї категорії користувачів приходить до бібліотеки? Можна виділити декілька груп:
1. Безпосередньо літні люди;
2. Люди з інвалідністю похилого віку;
3. Опікуни людей похилого віку, соціальні працівники, котрі з ними працюють, або
волонтери;
4. Діти, онуки пенсіонерів.
Чому ці люди ідуть в бібліотеку? Найперше, вони ідуть по книгу. По-друге, вони ідуть
по інформацію. І перше і друге має свої особливості. Літні люди звикли дізнаватися новини з
газет і радіо. На жаль, з подорожчанням періодичних видань більшість не можуть дозволити
собі передплатити улюблені видання. В нашій бібліотеці вже в другій половині минулого року зросли потреби літніх користувачів в періодичних виданнях для видачі додому.
Навіть місцеву газету , яку отримувала майже кожна родина, пенсіонери зараз бажають брати додому у бібліотеці безкоштовно. Недостатнє фінансування бібліотечної установи
не дозволяє повною мірою задовільнити уподобання цієї категорії користувачів.
У читацьких вподобаннях людей старшого віку теж є свої особливості. У виборі літератури літні люди віддають перевагу романам та повістям «про долю, рідну землю, кохання,
про життя простих людей». Здебільшого вони прагнуть перенестись за допомогою читання в
минуле, коли вони були молоді. Часто перечитують класику. Така література присутня в
книгозбірні в недостатній кількості. Адже це видання 70-х, 80-х років, які вже зносилися і не
перевидавалися, а якщо і перевидавалися, то бібліотека тільки частково може задовільнити
потреби цих користувачів. Більшість літніх людей потребують допомоги бібліотекаря у виборі літератури, тому що для них не завжди є комфортним вибір книг у фонді. В нашій бібліотеці таким користувачам вибір книг здійснює бібліотекар. Це звісно потребує додаткових
затрат часу на обслуговування одного користувача, та реконструкції бібліотечного простору
в комфортну зону для особливої категорії користувачів.
Є ще одна вагома обставина, яка створює труднощі в обслуговуванні літніх людей, майже кожна літня людина, яка є читачем бібліотеки, втрачає зір. А бібліотека, в свою чергу,
ризикує втратити користувача. До послуг людей з порушеннями зору в бібліотеці представлена колекція аудіокниг. Але в більшості літніх людей немає сучасних пристроїв для прослуховування аудіокниг. І ось тут доречними могли б стати цільові державні програми, за
допомогою яких можна було забезпечити людей з інвалідністю по зору такими пристроями.
Майже половина користувачів старшого віку відвідують бібліотеку, для того, щоб
отримати певну інформацію, консультацію бібліотекаря. Запити літніх людей є найрізноманітнішими. Від розгадування слова з кросворду до роз’яснення записів у квитанціях оплати
послуг. Дуже часто люди старшого покоління звертаються в бібліотеку за інформацію, яку в
спеціальних установах, з певних причин, отримати не можуть. Найчастіше це причини психологічного характеру: страх отримати відмову, некоректне відношення чиновників, байдужість. Натомість вони шукають більш комфортне середовище для отримання інформації. Таким середовищем для людей старшого віку може стати, і є – бібліотека. Для задоволення таких різносторонніх і специфічних запитів бібліотека повинна мати в своєму розпорядженні
різноманітні бази даних, доступ до віддалених баз та універсальні довідкові видання. Необхідним також є організація ефективної взаємодії бібліотеки з місцевою владою.
Бібліотекарі, які обслуговують, надають консультації людям старшого покоління повинні бути доброзичливими і толерантними. Адже бібліотека для більшості літніх людей є
«аптекою для душі» та місцем де їх зрозуміють і вислухають. Це ще одна з причин чому літні люди приходять в бібліотеку.
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Більшість літніх людей одинокі їм не вистачає спілкування. Це також – особливості
обслуговування людей старшого віку.
Однією з проблем в обслуговуванні літніх людей є віддалене розташування бібліотеки. Що перешкоджає старшим людям відвідувати бібліотеку? Розташування бібліотеки далеко від району проживання користувача, віддалена автобусна зупинка, та недоступність бібліотеки користувачам на візках. Маючи транспортний засіб, бібліотека матиме змогу ефективно обслуговувати віддалених користувачів старшого віку. Незайвим також буде зручна парковка біля бібліотеки.
На сайті бібліотеки необхідним було б створення розділів, де користувач може побачити найближчу бібліотеку, зручний маршрут, або контакти найближчого волонтера.
Число літніх людей в суспільстві росте і за прогнозами соціологів буде збільшуватися
і надалі. Тому бібліотека має стати тим центром, де акумулюються засоби для ефективної
інтеграції людей старшого покоління в сучасне суспільство і де вони відчуватимуть повагу,
турботу і розуміння.
15. РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ У ЖИТТІ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Кравчук Т. М.,
бібліотекар ПШБ с. Крилів Корецького району
Обслуговування людей похилого віку – пріоритетний напрям діяльності Крилівської
публічно-шкільної бібліотеки.
У нашій державі літні люди потребують і моральної, і матеріальної підтримки. Вони –
наші батьки й матері, дідусі й бабусі – заслуговують на те, щоб про них дбали щодня. Сьогодні наша бібліотека служить для цих людей вогнищем стабільності, центром правової й психологічної підтримки, «аптекою для душі».
Перед літніми людьми досить гостро стоїть проблема соціальної самотності, котра ще
більше посилює почуття соціальної незахищеності та знедоленості. Специфіка обслуговування в нашій бібліотеці даної категорії користувачів полягає у тому, що вони більш уразливі, гостріше потребують простого людського спілкування. В обслуговуванні людей похилого
віку бібліотекар надає перевагу, перш за все, індивідуальному підходу, що обов’язково передбачає двобічну спільну роботу в процесі спілкування. Адже важливо не тільки запропонувати потрібну книгу, а й підтримати бесіду на будь-яку тему, що цікавить читача. Часто
читачі вбачають у бібліотекареві і лікаря, і психолога, і людину, до якої можна звернутись з
різними проханнями.
Бажаним результатом обслуговування є те, що користувачі нашої бібліотеки виходять
із бібліотеки з приємним відчуттям задоволення, яке вони отримують від читання одержаних
ним у книгозбірні документів, доброзичливим відношенням до них. Повага до літніх людей
реалізується в Крилівській ПШБ через комфортні умови обслуговування. До них відносяться: зручний розпорядок роботи бібліотеки, зручне розташування, надання користувачеві можливості задовольнити свої запити з найменшими витратами часу та зусиль, організація фондів, хороше освітлення, стілець поблизу кафедри видачі, без якого не може обійтися літня
людина, послідовне розширення асортименту послуг. Отже, повага до людської гідності, поважного віку, доброзичливість та чутність – такі етичні вимоги, котрі стоять перед бібліотекарем під час спілкування з читачами.
З метою пошуку шляхів для більш повного задоволення потреб цієї категорії користувачів Крилівська бібліотека провела опитування «Ваше ставлення до бібліотеки». Таке мінідослідження дозволило глибше пізнати читацькі інтереси, потреби, побажання людей похилого віку, дало поштовх до нових ідей з метою їхнього повного задоволення.
Пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки є надання довідково-консультаційної
допомоги з проблем пенсійного забезпечення і соціального захисту людей похилого віку. В
бібліотеці діє Публічний центр регіональної інформації (ПДГ), де дана категорія користувачів знаходить необхідну інформацію. Через інформаційні хвилинки «Пенсіонерові на заміт29

ку», веб-списки «Нове в пенсійному законодавстві», електронне довідкове бюро «Інтернет:
Що? Де? Як?» користувачі дізналися про нові зміни у пенсійній системі, пільговому забезпеченні, соціально-законодавчі документи. Тематичні папки «Соціальний захист людей похилого віку», «Душу зцілює добро», «Для тих, хто полюбляє сад», інформ-досьє, списки літератури «Допоможи собі сам», індивідуальні повідомлення стали багатьом користувачам у пригоді. Бібліотека надає адреси і телефони спеціальних служб, що здійснюють безкоштовну
допомогу, виконує довідки побутового характеру (наприклад, «Як оформити субсидію»). У
бібліотеці можна одержати не тільки потрібну інформацію, але й копію потрібного документа в електронному або паперовому вигляді.
Цікаво пройшов День психолога у бібліотеці для літніх людей «Радість, позитив,
усмішка-найкращі ліки для довголіття». Практичний психолог Цимощук В. Т. провела практичні заняття з елементами тренінгу з розвитку позитивних емоцій. Учасниками заходу були
літні люди, діти, вчителі. В програму занять входили:
- знайомство. Релаксаційна музика,під час якої згадувалися назви книг, яких можна
назвати «смішні» книги;
- гра. Під час гри діти дарували саморобні сувеніри людям похилого віку з найкращими побажаннями,вчителі висловлювали їм подяку за багате досвідом життя і
згадували приємні події з життя їх родин;
- рефлексія. Під час якої проведена слайд-презентація «Світлі пейзажі Крилова»;
- бібліокафе «Трав’яний чай за бабусиним рецептом».
Книгозбірня проводить велику пошукову роботу щодо відновлення історії свого села,
родоводів, запису свят, обрядів, народних звичаїв, пісень, прикмет, говірок тощо.
Неоціненну допомогу в цьому бібліотеці можуть надають саме люди похилого віку. Хто, як
не вони, знають фольклор, народні наспіви і залюбки діляться своїми знаннями з користувачами бібліотеки. Одним із них є місцевий краєзнавець Чича Василь Володимирович, який є
частим гостем бібліотеки. Він подарував бібліотеці свої книги, які користуються великою
популярністю серед людей похилого віку. Популяризуючи ці книги бібліотека проводить
різноманітні заходи: краєзнавча феєрія мандрів «Загадковими стежками історії Крилова».
Учасники, велику частину яких становили саме літні люди, з задоволенням подорожували
стежинами Крилова:«Моє село-історія жива», «Друга світова війна», «Видатні та знамениті
люди села», «Крилів сьогодні», віртуальний літопис «Крилів вчора,сьогодні,завтра»,
бібліомікс «Дивовижні скарби з бібліотечної торбинки про Крилів», турнір краєзнавців
«Історії забуті сторінки», історичні книгомандри «Ключі до сердець читачів краєзнавця Чичі
Василя», краєзнавчий ерудиціон «Славиться село своїми людьми, їх пам’ятаємо й шануємо
ми».
Приємною подією для Крилова став вихід книги «Камертон» нашого земляка Спиридона Кравчука, доброго друга нашої бібліотеки. Ця книга стала шалено популярна серед
жителів села, адже події, які описані тут, відбуваються в Крилові і герої книги – жителі села.
Найбільшим попитом вона користується серед людей похилого віку. Багато людей різного
віку зібралося на презентацію цієї книги «Ключі до сердець читачів письменника Спиридона
Кравчука». На презентації був присутній і сам автор,адже ніхто не розкаже краще за автора
про свою книгу.
Зі сльозами на очах присутні слухали розповіді запрошених на презентацію родичів
тих героїв книги крилівчан, які боролися за самостійну Україну і стали жертвами сталінських
репресій. Люди похилого віку розповіли про них і про ті страшні часи. Цікавими і
незабутніми стали такі заходи для літніх людей не лише завдяки можливості поділитися
враженнями про прочитане, а й поспілкуватися між собою.
Під час проведення заходів з цією категорією користувачів бібліотека не забуває про
зв’язок поколінь. Адже літні люди найчастіше сприймаються у родинних стосунках. Допомагають цьому родинні свята «Скарбниці з бабусиної скрині», конкурс листівок бабусям
«Моя бабуся найкраща».
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Крилівська публічно-шкільна бібліотека для людей похилого віку, які перебувають у
будинку пристарілих, започаткувала послугу «Лікуємось книгою». Працівники книгозбірні
доставляють і обмінюють книги. У будинку пристарілих функціонує «Швидка допомога», до
складу якої входять лікарі-учні. Замовлення на книги – «ліки» – виконують оперативно, саме
в той час, коли вони потрібні, а візити бібліотекаря, учнів-лікарів неодмінно супроводжуються бесідами - рекомендаціями, міні-диспутами з приводу прочитаного. Засобом «швидкої
допомоги», залучення до її сфери нових учасників служать різноманітні масові заходи, які
проходять у будинку пристарілих: день похилого віку «Поспішайте творити добро», «Сивина
на скронях-мудрість у очах»; години спілкування «І вибілила скроні сивина»,поетична
вітальня «Мудрі та багаті літами».
Милосердя й увагу до похилих людей необхідно виявляти не тільки під час проведення певних заходів, а й щодня. І хоча діють в нас спеціальні служби й заклади, в обов’язки
яких входить турбота про літніх людей, тепле слово і піклування оточуючих ніколи не будуть зайві. Крилівська бібліотека за допомогою бібліотечних засобів та форм роботи
привертає загальну увагу до потреб та проблем людей похилого віку. Вона допомагає літнім
людям знайти нові мотивації у житті, зруйнувати бар’єри самотності.
16. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО КЛУБУ «ДЕРАЖНЕНКА»)
Самчук В. А., бібліотекар,
Даюк З. М., бібліотекар
ПШБ с. Деражне Костопільського району
Важливе місце у формуванні активної життєвої позиції громадян займає бібліотека.
Особливо це відчувається у сільській місцевості, де заклади освіти та культури є чи не
єдиними інформаційними та духовними осередками громади. Стрімке зростання кількості
літніх людей спонукає бібліотекарів до пошуку нових форм роботи з такою категорією
користувачів.
Робота з літніми людьми є надзвичайно важливою, адже наше старше покоління – золотий фонд, скарбниця безцінного досвіду та знань, носії автентичної культури нашого краю.
У сільській місцевості люди не мають таких широких можливостей задоволення культурних
потреб як у місті, особливо це стосується людей похилого віку, які через свій поважний вік
не можуть часто відвідувати місто. Особливу потребу такі люди відчувають у спілкуванні та
увазі. Прагнучи допомогти пенсіонерам та одиноким людям, при бібліотечному закладі
організовано любительський клуб за інтересами «Деражненка», що вже понад десять років
організовує цікаві зустрічі, знайомства, мандрівки, майстер-класи.
«Деражненка» – добровільне об’єднання жіноцтва краю, яке відчуває потребу у
спілкуванні, любить українську книгу, народну пісню, береже традиції та обряди свого села,
намагаючись передати їх своїм нащадкам. У своїй діяльності керується положенням «Про
любительські клуби та об’єднання». Має свою емблему та девіз, які відображають основні завдання та цілі клубу. Головним серед яких є формування навичок змістовного проведення
вільного часу шляхом популяризації бібліотечних ресурсів.
Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що склалися протягом багатьох століть, вони
охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Члени клубу і є тими берегинями народного скарбу, які передають із покоління у покоління традиції, культуру нашого
краю. Перше засідання клубу, яке відбулося у грудні 2004 року, – Андріївські вечорниці, стало
традиційним щорічним святом.
Вишиванка є одним із давніх і найбільш розповсюджених видів декоративноприкладного мистецтва. Краса та розмаїття української вишиванки відомі усьому світу. Саме
про це йшла мова під час засідання «Я по світу йду у вишиванці», яке відбулося у формі свята
народних традицій та звичаїв. Обов’язковою умовою зустрічі є прихід у вишиваній сорочці і
коротка розповідь про історію своєї вишиванки, специфіку її стилістики та орнаменту. Особли31

ва увага приділялася чудовим виробам із бабусиної скрині сільської майстрині В. Мельничук.
Схожими за спрямуванням були такі тематичні зустрічі: «Доля на рушникові», «Український
жіночий одяг», «Українська хустка», на яких демонструвалися сімейні реліквії, вироби
виготовлені власноруч.
Варто зауважити, що кожна зустріч доповнюється книжково-ілюстративною виставкою,
виставкою-інсталяцією.
Низка зустрічей була присвячена історії села, краю, життєписам відомих земляків. У
цьому контексті цікаво пройшли заходи до ювілею Ніла Хасевича – видатного художникаграфіка. Саме йому був присвячений усний журнал «Здобути або не бути» та тематичний вечір
«Ніл Хасевич – художник-борець». Сторінки журналу супроводжувалися повстанськими
піснями, а також демонструвалися роботи митця.
Ще одним заходом, присвяченим ювілейній даті видатних земляків, було знайомство з
життєвим та творчим шляхом Уласа Самчука, яке відбулося на читацькій конференції «Співець
Волині», де присутнім презентовано його книги: «Волинь», «Марія», «Чого не гоїть вогонь».
Цикл зустрічей проведено під назвою «Жінки в історії України», на яких присутні познайомилися з яскравими особистостями української літератури та мистецтва. В межах даного
циклу відбулися такі заходи: тематичний вечір «Марія Заньковецька – легенда українського театру», літературно-музичний вечір «Маруся Чурай – дівчина з легенди», мистецька година
«Дивовижний світ Марії Приймаченко», читацька конференція «Донька Прометея (Леся
Українка)», тематичний вечір «Соломія Крушельницька – український соловейко»,
літературний портрет «Ліна Костенко». За підсумками проведених заходів укладається папкаперсоналія, зі змістом якої може ознайомитися кожен бажаючий.
Діяльність клубу підтримують друзі та партнери бібліотеки: вчителі Деражненської
ЗОШ та музичної школи, працівників будинку культури, молоді науковці, студенти. Завдяки їх
цікавим розповідям, учасники клубних засідань познайомилися з історіями родин українських
меценатів та діячів мистецтва: Ханенків, Тарновських, Терещенків, Семиренків, Лисенків,
Тобілевичів та ін.
Особливе місце в роботі клубу відведено творчості українського генія – Тараса Шевченка. Щорічно проводяться «Шевченківські читання», на яких члени клубу декламують улюблені
твори поета, співають пісні на його вірші. Великому митцю також було присвячено круглий
стіл «Кобзар у моїй родині», на засідання якого всі прийшли з домашніми «Кобзарями» та
розповіли, як книги потрапили до їхньої родини. Так, стало відомо, що найстаріша книга
(1921 р.) належить родині Н. Шух.
Популярними стали презентації книг, які супроводжуються слайд-презентаціями, зокрема, письменника-земляка Володимира Шабаровського, автора творів: «Краєзнавчий нарис Деражно», «Караїми на Волині», переклад книги Ю.Крашевського «Спогади з Полісся, Волині і
Литви», «Нехай вклоняються жита», які стали настільними книгами мешканців села.
Доброю традицією клубу стало вшанування земляків: ветеранів бібліотечної справи до
Всеукраїнського дня бібліотек, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
Чимало людей збирають майстер-класи, які проходять у бібліотеці, де майстрині демонструють свою креативність та таланти. Зокрема було проведено майстер-класи з виготовлення
штучних квітів та квіткових композицій, декоративних скриньок, оформлення Великодніх
кошиків, з виготовлення жіночих прикрас із полімерної глини з оформлення та сервірування
святкового столу, випічки та оформлення.
Члени клубу практикують мандрівки з відвідуванням пам’яток історії та культури краю,
а також музеїв, фестивалів та ярмарок.
Резонансними стали театралізовані постановки за участю членів «Деражненка»:
«Емансипація по-українськи», завдяки чому присутні познайомилися з роллю жінки в
суспільстві козацької доби; під впливом перегляду телесеріалу «Величне століття» було проведено театралізований перегляд літератури «Усі жінки Роксолани».
Нині наша країна переживає трагічні події у зв’язку з окупацією Кримського півострова
та Донбасу. Не стоять осторонь у час складних випробувань, які випали на долю нашої країни,
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члени клубу. Усі долучилися до волонтерської допомоги землякам та пораненим на Сході
бійцям. Також клуб бере активну участь у соціальній адаптації вимушених переселенців, які
проживають у селищі.
Всі заходи, які проводяться клубом, викликають живий інтерес і щоразу відкривають
нові таланти його членів. Кожен має право вносити свої пропозиції, ідеї щодо проведення
засідань масових заходів, презентувати свої таланти та творчість. Нині клуб «Деражненка» – це
місце культурного збагачення, долучення до історії та традицій малої Батьківщини чи проведення цікавого дозвілля. За роки співпраці та щирого спілкування він перетворився у спільноту
справжніх друзів та однодумців, яка палко любить рідний край, його історію, традиції, які члени клубу зберігають та передають підростаючим поколінням деражненців.
17. «ВІК ЖИТТЮ НЕ ЗАВАДА»
(З ДОСВІДУ РОБОТИ МЛИНІВСЬКОЇ ЦРБ ТА ПШБ с. ГОРОДНИЦЯ)
Романович Л. М.,
директор Млинівської ЦРБ
Обслуговування людей старшого віку сьогодні є важливим напрямком діяльності
бібліотек Млинівщини. Організовуючи цю роботу Центральна районна бібліотека ставить перед собою такі завдання: створити комфортне середовище, забезпечити якісне обслуговування
та організувати змістовне дозвілля для цієї категорії відвідувачів.
Центральна районна бібліотека знаходиться в центрі селища, що є зручним для
відвідування. В приміщенні книгозбірні налагоджене добре освітлення, облаштовано стілець
поблизу кафедри видачі літератури без якого не може обійтися літня людина.
В обслуговуванні людей старшого покоління бібліотекарі застосовують індивідуальний
підхід, адже важливо не тільки запропонувати потрібну книгу, а й підтримати бесіду на будьяку тему, що цікавить читача. Люди старшого покоління неохоче користуються відкритим фондом, вони вважають за краще брати літературу за рекомендацією бібліотекаря. Саме тому
працівники бібліотеки проводять вивчення інформаційних потреб даної категорії читачів.
Проведені соціологічні опитування на теми: «Ваше ставлення до бібліотеки», «Чи
бажаєте Ви вивчати основи комп’ютерної грамотності?», що дозволило глибше пізнати
читацькі інтереси та потреби людей старшого віку. Як результат, бібліотека придбала нові книги: любовні та історичні романи, твори сучасних українських авторів (Мирослав Дочинець, Володимир Лис, Світлана Талан, Світлана Аліксєєва) та передплатила журнали («Країна»,
«В’яжемо самі», «Вишиванка», «Здоров’я», «Жінка», «Історії життя», «Добра кухня», «Дім, сад,
город» та ін.).
В ЦРБ були проведені інформаційні години, години доброї поради, годи здоров’я на теми: «Квіти мого саду», «Фітотерапія і наше здоров’я», «Як правильно збирати лікарські трави»,
«Вітаміни весь рік», «Об’єднана територіальна громада» та ін. Оформлені книжкові виставки і
тематичні полички: «Здоров’я людини – найвища цінність», «Нове в законодавстві України»,
«Душу зцілює добро», «Для тих, хто полюбляє сад», «Книги вашої молодості», «Секрет
бадьорості», «Радимо прочитати», «Скарби мудрості нащадкам» та ін.
Для людей старшого покоління, які не можуть самостійно відвідувати бібліотеку розроблено графік обслуговування на дому. До книгоношення залучаються волонтери бібліотеки з
числа активних громадян.
Не зважаючи на вік, люди старшого покоління цікавляться інформаційними
технологіями. Для них проводяться індивідуальні заняття з основ комп’ютерної грамотності.
Бібліотекарі навчають пошуку інформації в інтернеті, створенню та користуванню електронною поштою, користування сайтами соціальних мереж, завантаженню музики, фільмів, електронних книг та ін.
Більш затребувана стала інформаційно-консультативна допомога бібліотекарів у питаннях змін у пенсійній системі, пільговому забезпеченні громадян, оформленню субсидій, звернення до влади, отримання безкоштовної правової допомоги, отримання електронних послуг з
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питань життєдіяльності громадян. З цією метою у бібліотеці формуються тематичні пресдайджести, папки-досьє, графіки прийому державних службовців, адреси та телефони юридичних установ, громадських приймальнь та центрів тощо.
З метою організації змістовного дозвілля людей старшого покоління в ЦРБ були проводяться: літературно-музичні вечори «Тепло ваших сердець», «Світ належить доброті»,
приурочені Дню людей похилого віку; вечори-зустрічі «Не погасити пам’яті вогонь», «Тих днів
у пам’яті не стерти і, сьогодні», «Подвигу твоєму вклоняється світ», зустрічі з ветеранами Другої Світової війни); вечори поезії, зустрічі з письменниками «Поезія – стан душі», «Душу
зцілювати добром»; бібліотечні посиденьки «Пісні нашої молодості», «Різдвяні зустрічі».
Любительські об’єднання та клуби за інтересами створюють умови для самореалізації
кожного жителя громади, згуртовуючи людей різних за віком, професією, освітнім і культурним рівнем. З метою формування культурно-мистецького середовища нашого селища з
2008 року при Млинівській центральній районній бібліотеці діє галерея творчих щедрот
«Оберіг». Вона об’єднує місцевих поетів, композиторів, художників, майстрів ужиткового мистецтва, фотохудожників та інших талановитих людей.
Тут неодноразово виставляли свої творчі роботи і люди старшого покоління –
талановиті особистості краю, які демонстрували власні вишивані твори, художні картини,
виконані фарбами, предмети сакрального мистецтва.
До кожної виставки готується презентація (з мультимедійним супроводом), готуються
запрошення, оголошення, прес-анонси для ЗМІ, видаються буклети, які поширюються серед
учасників події.
Після кожної презентації, за філіжанкою кави присутні (друзі, родичі, жителі Млинова,
гості містечка) мають можливість ближче познайомитись, поспілкуватись на різні теми. Інколи
світло у вікнах бібліотеки не гасне ще довго по закінченню робочого часу. Діяльність клубу є
успішною завдяки тому, що такі зустрічі проводяться систематично, а учасники – заздалегідь
цікавляться тематикою наступних презентацій.
Вартий уваги досвід бібліотекаря села Городниця, яка організовує свою роботу виходячи
із соціальних та життєвих потреб кожного члена громади. Немає жодної оселі, де б вона не побувала з книгами, журналами чи просто з втішним словом. До ювілейних дат свої читачів,
бібліотекарка створює вітальні листівки та залучає читачів-дітей до привітань. В бібліотеці
працює клуб «Благовіст». Учасниками засідань клубу є як молодь села, так і люди старшого
покоління, які радо діляться багатим життєвим досвідом.
Бібліотекар проводять велику пошукову роботу щодо відновлення історії свого села,
записує історії родоводів односельчан, релігійні обряди, народні звичаї, пісні свого села тощо.
Неоціненну допомогу в цьому бібліотеці надають саме літні люди, які виступають своєрідною
«живою книгою» буття с. Городниця.
Бібліотеками Млинівщини постійно вивчаються потреби відвідувачів старшого
покоління, як результат, корегується передплата періодики, придбаються нові книги, вносяться
зміни у графіки роботи, здійснюється перепланування бібліотечних зон, впроваджуються нові
послуги. Саме тому люди старшого покоління, попри усілякі життєві труднощі, поспішають до
бібліотеки.
У планах на майбутнє: оновлення інтер’єрів, книжкових вітрин, створення доступу до
центральної бібліотеки не мобільним та мало мобільним громадянам (кнопку виклику, пандус).
18. НЕСТАЦІОНАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Ліщук В. М., бібліотекар,
Ламах Н. Г., бібліотекар
Острозької ЦРБ
Зміна соціального статусу людей похилого віку, викликана насамперед припиненням
або обмеженням трудової діяльності, трансформацією ціннісних орієнтирів, способу життя і
спілкування.
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З переходом в категорію літніх людей, пенсіонерів, найчастіше докорінно змінюється
не тільки взаємини людини і суспільства, а й такі ціннісні орієнтири, як сенс життя, щастя,
добро і зло та інше. Міняється і сам спосіб життя, розпорядок дня, коло спілкування.
Тому для успішного обслуговування людей похилого віку бібліотекарям потрібно
знати особливості цієї категорії користувачів.
Сьогодні Острозька ЦРБ служить для людей похилого віку вогнищем стабільності,
центром правової й психологічної підтримки, «аптекою для душі».
Вільне, невимушене спілкування надзвичайно корисне для людей пенсійного віку.
Вони, отримуючи інформацію про нові книги, журнали, обмінюються досвідом, знаходять
однодумців і друзів.
В Острозькій центральній районній бібліотеці значного поширення
набула послуга – книгоношення. Допомагають у нестаціонарному обслуговування літніх людей не лише бібліотекарі, але й волонтери – користувачі бібліотеки, працівники місцевого центру соціального обслуговування.
Традиційне «книгоношення» ми
поєднуємо з поширенням соціально
освітньої інформації. Бібліотекарі дбайливо й детально вивчають читацькі смаки та інформаційні уподобання користувачів.
Так, наприклад, під час відвідування сім’ї Жиганів бібліотекарю Ламах Н.Г вдалося домовитися про використання родинних спогадів та фотодокументів у організації виставки «Сторінки історії острозьких татар», приуроченої до 71-ої річниці депортації кримських татар.
Люди старшого покоління беруть активну участь у масових заходах
які проходять в книгозбірні: засіданнях
літературно-музичної вітальні, літераВідгуки про роботу бібліотекарів та волонтерів користувачі
турного об’єднання ім. І. Маєвського та
ЦРБ залишають у зошиті «Бібліотека – це наші читачі»
ін.
Так, наприклад, 4 березня 2015р. відбулося засідання літературно-мистецької вітальні
присвячене Міжнародному жіночому дню «Її величність жінка».
Присутні ветерани праці на зустрічі мали змогу переглянути презентацію, книжкові
виставки, ознайомитись з фотовиставкою «Гальшка – видатна жінка в історії Острожчини.
19. КЛУБ «НАДВЕЧІР’Я» – ОСЕРЕДОК ТВОРЧОСТІ, НАТХНЕННЯ, ДОБРОТИ ДЛЯ
ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Рукінова Л. В.,
завідуюча відділом Радивилівської ЦРБ
Радивилівська центральна районна бібліотека стала центром спілкування людей похилого віку, місцем, де народжуються нові ідеї, де можна цікаво та з користю провести дозвілля і
одночасно набути нових знань.
Вже понад 20 років в бібліотеці діє клуб «Надвечір’я», який об’єднав активних та небайдужих людей, які вміють зробити своє життя наповненим та цікавим, незалежно від віку. Мета
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Клубу – організація повноцінного дозвілля пенсіонерів, одиноких людей, інвалідів, людей похилого віку.
Серед завдань Клубу: реалізація права старшого покоління на свою дієздатність і активну роль у житті суспільства, задоволення потреб у самовираженні, толерантного ставлення оточуючих, надання психологічної підтримки, формування нових інтересів.
На засіданнях клубу кожен може поспілкуватися на будь-які теми, розкрити свій творчий потенціал, самовиразитися, поділитись життєвим досвідом.
Сьогодні «Надвечір’я» пропонує своїм членам відвідати заходи, присвячені державним,
місцевим, народним, великим, особистим датам та подіям; представити та познайомитися з художньою творчістю (пісенною, фольклорною, танцювальною та іншою); стати учасником
цікавої екскурсії; переглянути фільм або тематичну відео програму, прослухати радіопередачу;
взяти участь в онлайн – конференціях, відвідати різноманітні культурні події, що проходять в
місті; стати учасником концертної програми, підготовленої людьми похилого віку, оздоровчих
занять та виїздів на природу; розвиватися навчатися, читати та обговорювати.
Кожне засідання клубу – це не просто вечір, підготовлений працівниками бібліотеки, а
захід, в який вкладається часточка душі кожного надвечерянця.
Найбільше до вподоби відвідувачам клубу літературно-музичні вітальні, зустрічі,
приурочені до визначних дат, вшанування ювілярів, посиденьки, адже це дійсно невимушені,
по-домашньому теплі форми спілкування. За чашкою чаю члени клубу обговорюють цікаві
події, прочитані книги, з задоволенням співають улюблені і розучують нові пісні, виносять на
розсуд одноклубників власні поезії, пісні, дотепний гумор, тим самим урізноманітнюють нелегке життя літніх людей.
Дуже люблять члени клубу посиденьки та вечорниці, на яких святково вбрані жінки і
статечні чоловіки натхненно співають улюблені українські пісні та виконують танці своєї
молодості.
Вже стало традицією в клубі відзначати новорічно-різдвяні свята. В ці дні члени клубу з
новорічними віншуваннями «Вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христос ся
рождає!», «Прославляємо в колядках Божеє дитятко» відвідують організації та підприємства
міста, які являються спонсорами клубу.
Улюбленими стали для надвечірянців Дні гумору – «Ми сміємося, а значить живемо»,
«І гумор, і пісня – усе від душі», похилого віку – «І в юнь і в старість життя нам в радість»,
«Старість мене вдома не застане», Перемоги – «Вклонімось подвигу загиблих і славмо піснею
живих», Матері – «Спасибі, Мамо, за любов», «Мелодії для найдорожчої людини», Жінки –
«Від Жінки – все життя родинне, від Жінки – музика життя», «Усе від Жінки, мабуть, почалося», дні духовності за участю священнослужителів та шевченківські дні «І лине над землею
Шевченкове святеє слово», «Зорить Кобзаря незабутній мотив».
Вечори – відкриття творчих особистостей серед літніх людей – це найбільший подарунок для ваідвідувачів. Незабутні враження справили на радивилівчан вечори-портрети «Я і
поезія моя», «Пісні – моє життя, моя душа, моє щастя»; презентації книг місцевих поетів; виставки виробів умільців тощо.
Найбільше люди похилого віку полюбляють вечори відпочинку «Старість мене вдома не
застане», години релаксації «Музика лікує», вечори танців – «Танцюємо разом», «Танцюють всі»
тощо.
Вже більше 20 років в клубі проводяться години здоров’я з циклу «Медицина лікує,
фітотерапія виліковує» за участю лікарів відділення соціально – медичної реабілітації інвалідів і
людей похилого віку, вечори – зустрічі з місцевими травниками з подальшим фіточаюванням.
А екскурсії по духовних (Почаївська Лавра, Божа Гора, гора Бона, Озеро св. Анни, Корецький жіночий монастир) і історичних місцях (Олеський замок, замок князів Острозьких),
відпочинок на природі, на березі мальовничого озера з куштуванням смачної юшки, печеної
картолі – це справжнє свято вихідного дня.
Відмічаються на засіданнях і родинні свята: золоті, смарагдові, діамантові весілля, Дні
ювіляра та Дні іменинника.
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Клуб бере участь в проведенні різноманітних районних свят, які проходять в як в
Радивилові, так і в районі: День Незалежності, Дент міста, районний фестиваль: гуртів
колядників та щедрувальників «Коляда дзвенить в серцях», «Надстирянська весна», «Барви
життя», «Музейне подвір’я запрошує» тощо.
А ще «Надвечір’я» організовує концертну діяльність, з якою виступає в організаціях і
підприємствах міста з нагоди їхніх професійних свят, виступає з концертною програмою серед
жителів сіл району в День села: «З добром і піснею – до людей», «Хай пісня лунає від краю до
краю» та відомих ювілярів міста з нагоди їхніх свят «Від усієї душі», «Щирі вітання і шана
ювілярові» тощо.
Клуб «Надвечір’я» – це дійсно велика сім’я, в яку приходять і приїздять хороші гості.
Часто клуб організовує спільні засідання з аналогічними клубами, які діють у районі.
Багато із членів клубу захотіли освоїти новітні технології, оволодіти електронною поштою, Скайпом, самостійном пошуком необхідної інформації в інтернеті. Тому бібліотека з
радістю організувала і далі продовжує навчання даної категорії користувачів основам
комп’ютерної грамотності та роботи в інтернеті.
З часу запровадження новітніх інформаційних технологій, клуб «Надвечір’я» зміг заявити про себе. На web-сторінці бібліотеки (http://radlib.at.ua) в рубриках «Клуб Надвечір’я»,
«Митці Радивилівщини». В «Новинах» сайту постійно висвітлюється вся робота клубу. Переглянути найцікавіші заходи можна в YouTube, а фоторепортажі в соціальних мережах «Однокласники», Facebook.
Про багаторічну діяльність нашого клубу знають в усіх куточках світу. Про це свідчать
різноманітні коментарі, відгуки, побажання та подяки, залишені на сайті бібліотеки. А ще часто
просять поділитися досвідом роботи клубу.
Радивилівська бібліотека змогла об’єднати зусилля усіх зацікавлених організацій,
закладів, меценатів, просто небайдужих громадян у милосерді. Завдячуючи їм клуб
«Надвечір’я» діє, розширює свої можливості, організовує різноманітні заходи, заохочує нових
людей до клубу, бібліотеки. Так, за сприяння спонсорів для клубу були придбані чайні сервізи,
електрочайники, цифровий фотоапарат, відеокамера тощо. А центральна районна бібліотека,
отримавши грант в рамках конкурсу проектів Рівненського обласного благодійного Фонду
«Любіть Україну» створила для учасників художньої самодіяльності клубу свій сценічний образ (концертні костюми), що дозволило підняти імідж клубу та бібліотеки.
Робота клубу «Надвечір’я» активно висвітлюється в засобах масової інформації: районних газетах «Радивилів POST», «Прапор перемоги», «Сурми Радзівілів», в місцевому
радіомовленні.
Сьогодні головним надбанням «Надвечір’я» є згуртованість літніх людей з різних
куточків міста, з різним творчим досвідом та потенціалом, кожен з яких поповнює скарбничку
напрацювань клубу.
Прийшовши до бібліотеки та ставши членом клубу, вони забувають про зайву сором’язливість, притаманну невизнаним талантам, від душі співають, бадьоро, по-молодечому
танцюють, ставлять сценки – одним словом, ведуть себе так, як хотіли б чинити в молодості.
Однак тоді не вистачало часу, та й відпочивати так щиро, безоглядно було, на їхню думку,
якось недоречно. А глядачі, що приходять на їхні концерти відпочивають душею, забувають
про хвороби чи негаразди, заряджаються позитивною енергією, взамін даруючи артистам щирі
посмішки, оплески та квіти. Ось тому, народна мудрість: «Жити для себе – означає радіти життю разом з усіма» актуальна, як ніколи.
20. РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ У ЖИТТІ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Андрєєва С. І., бібліотекар,
Громик І. П., бібліотекар
Рівненської ЦРБ
Люди літнього віку користуються пріоритетним обслуговуванням у Рівненській районній бібліотеці. Для такої категорії користувачів у книгозбірні формується колекція ви37

дань з великим шрифтом, відібрані видання позначаються спеціальним кольоровим ярликом
та розташовуються у фонді художньої літератури. Періодично працівники бібліотеки
інформують людей похилого віку про новинки літератури, спілкуються, обговорюють прочитане та виявляють потребу у нових книгах.
Користується популярністю поличка буккросингу, де іде інтенсивний обмін книгами,
які приносять наші літні користувачів. Традиційно проходять літературні зустрічі, а особливо відвідуваними стали заходи бібліотеки, присвячені історії Клеваня. Резонансною у
громаді була презентація книги Віктора Парфенюка «Клевань: портрет на фоні епох», адже
багато присутніх надавали автору світлини з домашніх архівів для ілюстрування книги.
В минулому році бібліотека стала учасником Вікі - проекту «Долі обпалені війною»,
метою якого був збір відомостей про ветеранів Другої світової війни, уродженців краю. Під
час роботи у проекті бібліотекарі контактували з ветеранами, їх дітьми та онуками, записували біографічні відомості, спогади.
Згодом опрацьований матеріал разом із фотодокументами були виставлені в
електронній енциклопедії «Вікіпедія». Велику допомогу у реалізації проекту надали люди
похилого віку, які з розумінням віднеслися до ідеї проекту та з цікавістю спостерігали за результатами роботи бібліотеки.
На базі бібліотеки організовано роботу комп’ютерних курсів для літніх людей, де вони набувають навичок роботи з комп’ютером та інтернетом. У зв’язку з тим, що друзі
молодості роз’їжджаються хто куди, а молоде покоління живе далеко від своїх батьків – бабусям і дідусям хочеться тісно спілкуватися. Тому користувачі похилого віку опановують
програми, які дозволяють їм спілкуватися зі своїми рідним та друзями в соціальних мережах
Facebook, «Однокласники» та у Skype без будь-яких перешкод.
Тішить те, що літні учні перебороли свій страх перед інноваційними технологіями та
прагнуть крокувати в ногу із часом не соромлячись свого віку.
Літні відвідувачі книгозбірні активні учасники вебінарів. Відтепер вони мають
можливість отримати правові консультації, зокрема з питань пенсійного забезпечення та
соціального захисту.
Урізноманітнилися потреби наших поважних читачів. Завітавши у бібліотеку вони не
тільки спілкуються, беруть книги, але й здійснюють покупки в інтернет-магазині за допомогою бібліотекаря, наприклад, книги для автолюбителів, автомобільні атласи доріг. Саме за
допомогою інтернет-джерел постійний користувач бібліотеки Крутій А. А. в курсі останніх
сільськогосподарських новацій, зокрема, вирощування винограду, фруктових дерев та інших
сільськогосподарських культур.
Бібліотечна дозвілєва програма пропонує літнім людям подивитися передачі, ознайомитися з новинами свого регіону, країни та світу, а також переглянути відеомайстер-класи з
вишивання, в’язання та приготування кулінарних шедеврів.
Через збільшення числа людей з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися
більш актуальною стала послуга книгоношення, якою сьогодні охоплено 10 чолові.
Бібліотека налагодила стосунки з Рівненським обласним госпіталем ІВВв, де проходять реабілітацію літні люди, ветерани, військові та подарувала бібліотеці даного закладу
книги українських авторів. В планах на майбутнє спільна робота по організації дозвілля
відпочиваючих госпіталя.
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21. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ
Морозюк О. Д.,
завідуюча ПШБ с. Біла Криниця Рівненського району
Публічно-шкільна
бібліотека
с. Біла Криниця накопичила певний
досвід організації дозвілля людей старшого покоління. Книгозбірня сприяє
активній участі людей похилого віку в
громадському та культурному житті села, намагається зміцнювати зв’язок
поколінь.
Цікавий досвід бібліотеки у відзначенні спільно з ветеранами 70-ої річниці Перемоги над нацизмом, Дня
пам’яті та примирення 1939-1945 рр.
Свято об’єднало усіх жителів територіальної громади: учасників та ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранську організацію села Біла Криниця, учасників АТО та ін. Підсумковим акордом заходу стало утворення жіночого клубу «Бойова подруга», почесними учасницями якого стали вдови померлих учасників
війни: Руда Тамара Іванівна, Погрида Марія Каленіківна, Жезнік Мотрона Лаврентівна та Голова ветеранської спілки Вовчик Галина Іванівна.
22. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ
Боровська А. О.,
завідуюча відділом ЦРБ Рокитнівського району
Рокитнівська центральна районна бібліотека зайняв чільне місце в системі обслуговування соціально незахищених верств населення, зокрема людей старшого та похилого віку.
Для цієї групи користувачів в районній бібліотеці створено «Інформаційну зону», де розміщені законодавчі та нормативні документи, представлені найбільш запитувані теми соціального та правового характеру, відомості про медичні заклади, графіки роботи тощо. Оформлено стенд «Бібліотека проти самотності», де відображаються найновіші матеріали, які
отримала книгозбірня.
З метою якісного інформаційного забезпечення потреб людей похилого віку створено
адресну картотеку, яка включає 20 респондентів. Більша частина запитів пов’язана з житловим, пенсійним законодавством, оформленню субсидій. Бібліотекою формуються накопичувальні папки законодавчих документів і коментарів до них на різні теми. Створено базу адрес різних установ, зокрема Уряду, апарату Президента та районного апарату, поіменна картотека керівників різних служб, представлені відомості про осіб, які очолюють відділи районної адміністрації із вказівкою їхніх координат. Літні люди та інші зацікавлені відвідувачі
постійні учасники інтерактивного спілкування за участю фахівців Департаменту соціального
захисту населення Рівненської облдержадміністрації, представників Головного управління
Пенсійного фонду України в Рівненській області та інших установ області.
Уже не один рік при відділі обслуговування районної бібліотеки діє бібліотерапевтичний центр, метою якого є обслуговування людей різних вікових категорій, в т.ч. літних людей. Волонтери бібліотеки, які обслуговують користувачів «Домашнього абонементу», один
раз на місяць, згідно запитів, здійснюється книгоношення художньої літератури, журналів та
аудіокниг. На сайті Рокитнівської ЦРБ (http://roklibr.at.ua/) є посилання на розділ «Аудіоподкасти», де висвітлено основні тематичні підбірки аудіотекстів згідно побажань даної категорії користувачів. Залучено 8 волонтерів, які обслуговують наших користувачів на дому.
Не залишаються осторонь люди похилого віку й від новітніх технологій. Активно користуються послугою бібліотеки «Навчання комп’ютерної грамотності». Для одних навчи39

тись користуватись комп’ютером потрібно для спілкування з родичами, які за різних обставин проживають за межами України (у програмі Skype, соціальних мережах), для інших, щоб
знайти новий матеріал для професійної діяльності, а ще, щоб перебуваючи на пенсії знайти
ескізи, схеми, рецепти та інше, для улюбленого хобі.
Бібліотека бере участь у районних благодійних акціях «Милосердя», «Пасхальний
кошик».
З метою об’єднання близьких за віком, інтересам і захопленням людей старшого віку
й подолання їхньої самітності при центральній районній бібліотеці вже протягом багатьох
років працює літературно-мистецька вітальня «У світі прекрасного», постійними гостями
якої є члени літературно-мистецького о6’єднання «Рокита». У вітальні бібліотеки проходять
«Чаювання з письменниками краю», проводяться зустрічі з письменниками, музикантами,
художниками, місцевими майстрами та іншими талановитими людьми краю. На посиденьки
до бібліотеки, за чашечкою чаю, завжди збираються Віра Терещук, Валентина Дідик, Анна
Волошина, Анна Прит, Олена Горпинич, Наталія Козаченко, Теодор Міцковський та інші
колеги по перу. Читають власні нові вірші, діляться думками, враженнями про почуте. В бібліотеці організовуються бенефіси земляків, на які запрошуються гості, родина, жителі селища та району: поетичний бенефіс «Краса слова Надії Богданець», поетичний зорепад Олени
Горпинич «Поезія – це її душа», літературно-музичне шоу «На літературному подіумі Віра
Терещук».
Вже стало традицією організовувати в бібліотеці виставки ужитково-прикладного мистецтва, зокрема, виставка «Майстриня доброго настрою», на якій були представлені роботи
в’язані гачком та заволочені нитками серветки, вишиті рушники жительки с. Березове Даниш С. Г., виставка «Жінка-майстриня, жінка-берегиня…» присвячена майстрині Грицуняк Г. Г. з селища Рокитне, виставка картин жителя селища Терещука Г. С. «Дарую радість
людям», інші.
Про відкриття виставок бібліотека інформує громаду через веб-сайт, соціальні мережі,
місцеві ЗМІ. По матеріалах виставок готуються буклети серії «Народні умільці Рокитнівщини». Почитати про талановитих земляків та переглянути їх творчі доробки можна відвідавши
краєзнавчий ресурс «Рокитнівщина краєзнавча!» (http://rokitnekraj.at.ua/).
Напередодні дня людей похилого віку при активній підтримці Рокитнівського районного територіального центру соціального обслуговування та місцевих підприємців працівниками Рокитнівської районної бібліотеки проходять літературно-музичні розважальні вечіри
«Велике серце – сонячна душа» для жителів селища, інвалідів, одиноких людей старшого
покоління
Багато теплих, щирих слів почули в свою адресу присутні на заході, для них були підготовлені музичні та віршовані привітання з нагоди свята, невеличкі подарунки та солодке
пригощення.
23. «ШКОЛА ДЛЯ ТИХ, КОМУ ЗА…»
(З ДОСВІДУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ)
Артемчук Р. М.,
завідуюча відділом Сарненської ЦРБ
Молоде покоління вільно володіє новітніми комп’ютерними технологіями, знає що
таке смартфони, гаджети, віджети. Однак, низька комп’ютерна грамотність людей старшого
віку не дає їм можливості користуватися послугами та сервісами, що надаються в електронному вигляді, одержувати необхідну інформацію. Для подолання інформаційної нерівності
районна бібліотека взяла на себе місію – підвищувати рівень знань громадян похилого віку з
освоєння інформаційно-комунікаційних технологій.
З листопада 2013 року Сарненська районна бібліотека пропонує відвідувачам старшого віку безкоштовний курс навчання основам комп’ютерної грамотності «Школа для тих,
кому за...».
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Пройшовши наші комп’ютерні курси, кожен пенсіонер навчився: зберігати в
комп’ютері і переглядати будь-яку інформацію: тексти, фотографії, музику, фільми;
спілкуватися з рідними та близькими через листування по електронній пошті, спілкуватися
за допомогою комунікаційних програм Skype та Viber; слухати улюблені радіостанції і дивитися телепередачі в будь-який час; шукати корисну інформацію: адреси та телефони
необхідних установ, прогноз погоди, телепрограму, афіші театрів і музеїв; користуватися
соціально-побутовими послугами, що надаються через Інтернет: занесення показників
лічильників та оплата ЖКП, а ще багато інших можливостей, що роблять комп’ютер
справжнім другом і помічником!
Півторагодинні заняття проходили два рази на тиждень. Навчати таких «студентів»
було непросто, бо кожен з учасників курсу вимагав уваги та індивідуального підходу: когось
доводилося навчати під час групових занять, з кимось займатися індивідуально. У програму
навчань, для більшої ефективності, довелося включити відеоконсультації та ілюстративні
матеріали.
За два роки навчання у бібліотеці пройшли 70 жителів. А з 18 лютого 2016 року
стартує новий, вже четвертий етап навчань у «Школі для тих, кому за…».
Люди похилого віку – одна з найчисельніших категорій користувачів бібліотек. Серед
них є чимало таких, які все життя відвідували бібліотеку, любили книгу, читання, спілкування з бібліотекарем, а тепер не вистачає здоров’я, сил для відвідування книгозбірні. Дуже часто це люди творчі, які прагнуть уваги, хочуть бути почутими, представити свої творчі здобутки. Працівники бібліотек Сарненської ЦСПШБ досить тісно працюють з цією категорією
читачів. За їх бажанням обслуговування здійснюється вдома. Наприклад послугами книгоношення у 2015 році працівниками ЦСПШБ охоплено 211 користувачів. До цієї роботи були
залучені майже 30 волонтерів з числа активістів-читачів. Ця категорія користувачів бібліотеки має право на безкоштовний доступ до мережі Інтернет та ксерокопіювання.
Бібліотекарі центральної районної бібліотеки є частими гостями Сарненського Будинку милосердя. Поряд з книгами та періодикою звучать українські пісні та привітання. Також
до цих відвідин приєднується приватний підприємець-фотограф, який завжди, безкоштовно,
робить фото на згадку для мешканців Будинку милосердя. Такі моменти є дуже хорошим
стимулом і приємною подією для цих людей.
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Додаток 1
РЕКОМЕНДАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
«ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ У ПУБЛІЧНИХ
БІБЛІОТЕКАХ»
Однією із світових тенденцій є прогресуючий процес старіння населення.
Демографічна статистика свідчить, що на Рівненщині відсоток осіб віком понад 60 років
складає 17% від кількості населення області. Відповідно зростає кількість користувачів
бібліотек літнього віку. Перед бібліотеками Рівненщини постає завдання: соціалізація старшого покоління, залучення до культурних активностей та комунікації. Публічні бібліотеки,
які є безкоштовними і відкритими для реалізації освітніх, інформаційних і культурних потреб людей старшого віку, спроможні активізувати середовище літніх людей.
Заслухавши ключову доповідь «Публічна бібліотека – територія «другого дому» для
людей похилого віку» та повідомлення учасників круглого столу, які відзначають
актуальність і значимість піднятого питання для роботи бібліотек.
Ознайомившись з досвідом роботи бібліотек, державних і громадських організацій з
літніми людьми, учасники круглого столу наголошують на необхідності розширення діяльності публічних бібліотек з органами влади, державними і громадськими організаціями з метою підвищення соціальної активності людей старшого віку.
КРУГЛИЙ СТІЛ РЕКОМЕНДУЄ:
5. Бібліотекам:
- прагнути до розширення категорії користувачів старшого віку;
- розробити Програму надання бібліотечних та інформаційних послуг для людей
старшого віку;
- створити комфортне середовище для обслуговування людей старшого віку;
- формувати інформаційні ресурси бібліотек з урахуванням запитів людей старшого
віку,в т. ч. збільшити кількість видань великого шрифту, аудіо книг,
кінодокументів;
- забезпечити широку рекламу ресурсів, послуг та можливостей бібліотек людям
літнього віку;
- розширювати партнерство з державними та громадськими організаціями, творчими спілками для задоволення інформаційних запитів людей похилого віку,
реалізації їх творчих амбіцій;
- урізноманітнити дозвіллєві форми комунікації в бібліотеці;
- формувати групу волонтерів з числа людей похилого віку для проведення масової
роботи;
- розширити тематику занять для людей старшого віку з освоєння комп’ютерної
грамотності, освоєння електронних послуг, використання сучасних гаджетів;
- забезпечити оперативне інформування людей старшого віку з правових та
соціально значимих питань, залучати їх до участі у відеоконференціях, вебінарах
правової тематики;
- розширити форми нестаціонарного обслуговування людей старшого віку,
організувати бібліотечне обслуговування у соціальних та пенсійних установах,
мікрорайонах населених пунктів.
6. КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради:
- звернутися до Міністерства культури і туризму України, Держкомтелерадіо
України включати до переліку книжкових видань, передбачених до випуску за
програмою «Українська книга» видання зі збільшеним шрифтом, аудіокниги;
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-

популяризувати успішні практики роботи бібліотек зі старшим поколінням на сайтах бібліотек, в соціальних мережах, засобах масової інформації, в
інформаційному бюлетені «Інва.net»;
- створити на сайті бібліотеки сторінку для людей старшого віку.
7. Органам влади всіх рівнів:
- розвивати і підтримувати діяльність публічних бібліотек, спрямовану на соціальну
адаптацію та підвищення якості життя людей старшого покоління;
- сприяти бібліотекам у створенні комфортного середовища та формуванні ресурсів
для людей похилого віку.
8. Профільним управлінням і установам, громадським організаціям:
- розширювати співпрацю з бібліотеками, спрямовану на підвищення соціального
статусу і підвищення якості життя людей старшого віку.
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Додаток 2
ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ
«ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ У
ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ»
16 лютого 2016 року
Час
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.30
Обговорення
теми:

11.30 – 13.00
Обговорення
теми:

Теми виступів
Заїзд, реєстрація учасників
Вітальне слово організаторів
Ключова доповідь: «Публічна бібліотека – територія «другого дому» для
людей похилого віку», Ярощук В. П., директор Рівненської ОУНБ, голова
Президії РОВ УБА
Співпраця бібліотек з органами влади, соціально-правовими структурами,
громадськими організаціями в питаннях обслуговування людей старшого
віку
Черній А. Л., голова постійної комісії з питань гуманітарної політики
Рівненської обласної ради,
Панащук Т. А., заступник начальника Головного управління Пенсійного
фонду України в Рівненській області,
Хомяк С. Б., заступник начальника управління культури і туризму
Рівненської обласної державної адміністрації,
Негрей А. С., директор Рівненського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної допомоги,
Матвійчук І. М., начальник відділу громадських зв’язків та масовороз’яснювальної роботи Державної податкової інспекції в
м. Рівне,
Найко Р. В., начальний організаційного відділу Обласного центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх»,
Войтович Т. Ф., голова Рівненської благодійної організації інвалідів та
пенсіонерів «Обличчям до істини».
Навчання у бібліотеці впродовж життя
«Комп’ютерні курси для людей старшого покоління», Романуха З. В.,
провідний методист відділу маркетингу та наукової роботи Рівненської
ОУНБ
«Роль бібліотеки у житті літніх людей», Андрєєва С. І., Громик І. П.,
бібліотекарі Рівненської ЦРБ
«Школа для тих кому за …» : з досвіду роботи Сарненської ЦРБ», Артемчук Р. М., завідуюча відділом інформаційних технологій та електронних
ресурсів Сарненської ЦРБ
Публічна бібліотека – «територія другого дому» для людей похилого віку
«Роль бібліотеки в житті літніх людей», Гривіцька Т. Ф., провідний
бібліотекар Демидівської ЦРБ
«Роль і місце бібліотеки в житті людей старшого віку», Бенза Ф. А.,
завідуюча читальною залою Кузнецовскої міської публічної бібліотеки
«Бібліотека – захист від самотності», Шатнік Т. В., завідуюча філіалом № 1
Дубенської міської ЦБС
«Бібліотечно-інформаційне та культурно-дозвіллєве обслуговування людей
похилого віку публічними бібліотеками Дубенщини», Кирильчук Ю. П.,
завідуюча відділом організаційно-методичної та інформаційної роботи
Дубенської ЦРБ
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«Особливості ефективного обслуговування людей старшого віку» : з досвіду
роботи Корецької ЦРБ, Кулінська В. М., завідуюча читальною залою
Корецької ЦРБ
«Вік життю не завада» : з досвіду роботи Млинівської ЦРБ, Романович
Л. М., директор Млинівської ЦСПШБ
«Золота осінь життя», Шикіло С.В., бібліотекар Витчівської ПШБ
Зарічненської ЦСПШБ

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
Обговорення
теми:

15.00 –16.00

«Роль бібліотеки у житті літніх людей», Кравчук Т. М., бібліотекар
Крилівської ПШБ Корецької ЦСПШБ
«З пошаною й турботою», Дубінець Н. К., провідний бібліотекар
Дубровицької ЦРБ
«Зберігаємо традиції, шукаємо нове: традиційні та інноваційні послуги
сучасної бібліотеки для людей старшого покоління», Кондратишина О. А.,
завідуюча відділом обслуговування Володимирецької ЦРБ
Перерва на обід
«Організація дозвілля для літніх людей у відділі обслуговування документами з мистецтва Рівненської ОУНБ», Споденюк Г. О., бібліотекар відділу
мистецтв Рівненської ОУНБ
«Бібліотека – центр спілкування та дозвілля літніх людей», Чміль Л. В.,
завідуюча ПШБ c.Бронне Березнівської ЦСПШБ
«З пошаною й турботою: організація дозвілля для літніх людей засобами
бібліотеки», Боровська А.О., бібліотекар Рокитнівської ЦРБ
«Організація дозвілля для літніх людей засобами бібліотеки», Морозюк
О. Д., завідуюча ПШБ с. Біла Криниця Рівненської ЦСПШБ
«Клуб «Надвечір’я» – осередок творчості, надхнення, доброти для літніх
людей», Рукінова Л. В., завідуюча відділом обслуговування Радивилівської
ЦРБ
«Клуб «Деражненка» – місце цікавого проведення дозвілля для людей похилого віку», Самчук В. А., Глущик Л. Є., бібліотекарі ПШБ с. Деражне
Костопільської ЦСПШБ
«Соціальна робота з людьми третього віку в сучасній бібліотеці», Чиншова Г. Б., провідний бібліотекар Здолбунівської ЦРБ
Нестаціонарне обслуговування літніх людей
«Нестаціонарне обслуговування людей похилого віку», Слимак Н. І.,
завідуюча відділом абонементу Рівненської ОУНБ
«Нестаціонарне обслуговування літніх людей», Ліщук В. М., завідуюча
відділом обслуговування Острозької ЦРБ
«Робота з людьми похилого віку», Негодюк Л. Є., провідний бібліотекар
Гощанської ЦРБ
Підписання Меморандуму про співпрацю Рівненської ОУНБ з Рівненським
місцевим центром надання безоплатної вторинної правової допомоги
Прийняття рекомендацій регіонального круглого столу. Анкетування
учасників. Підведення підсумків.

45

Додаток 3

Державна фіскальна служба України
Державна податкова інспекція у м. Рівному
Головного управління ДФС у Рівненській області
33023, м. Рівне, вул. Відінська., 8 тел.:(0362)28-08-25
Офіційний веб‐портал : sfs.gov.ua
Інформаційно‐довідковий департамент : 0‐800‐501‐007
"Пульс": 044‐284‐00‐07 Акредитований центр сертифікації ключів: 044‐284‐00‐10

15 лютого 2016року

На допомогу людям старшого покоління
ПРО ПОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ ПІЛЬГУ ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ ПЕНСІОНЕРІВ
Платники податків, які мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму
податкової соціальної пільги (ПСП), та розміри податкових соціальних пільг визначені у
п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).
Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування
податкової соціальної пільги.
Разом з цим, в пп.169.2.3 п.169.2 ст.169 ПКУ наведено вичерпний перелік виплат, до
яких податкова соціальна пільга не може бути застосована. Це:
- доходи інші ніж заробітна плата;
- заробітна плата, що отримується платником податків протягом звітного місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що
виплачуються з бюджету;
- дохід самозайнятої особи від здійснення ним підприємницької діяльності, а також
іншої незалежної професійної діяльності.
Тобто Податковим кодексом не встановлено обмежень щодо застосування ПСП до доходів у вигляді заробітної плати, яку платник податку отримує одночасно з доходами у вигляді
пенсії.
Отже, працюючий пенсіонер, який отримує одночасно із заробітною платою дохід у вигляді пенсії з Пенсійного фонду, у загальному порядку має право на застосування податкової
соціальної пільги до заробітної плати, нарахованої за звітний місяць. Сума пенсії для порівняння з граничним доходом, що дає право на застосування ПСП, до розрахунку не береться. Стосовно всього іншого використовуються загальні правила застосування ПСП та її розміри. При
цьому пенсіонер має подати заяву роботодавцю (за необхідності й підтвердні документи) і у
разі якщо його заробітна плата за звітний місяць не перевищить граничний розмір доходу (у
2016 році – 1930 грн.), то він буде мати право на ПСП встановленому розмірі (у 2016 році – 689
грн.).
Також може бути така ситуація, коли працівник-пенсіонер зареєстрований приватним
підприємцем. Жодних обмежень щодо застосування ПСП до його заробітної плати розділ. IV
Податкового кодексу не передбачено. ПСП не може застосовуватися тільки до підприємницького доходу такого платника податків. Таким чином, найманий працівник, який є пенсіонером
та одночасно зареєстрований як фізична особа – підприємець, має право претендувати на ПСП
до доходу у вигляді заробітної плати на загальних підставах.
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ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ
Згідно з п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом,
якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць),
встановленої на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.
Ставка податку становить 15 % бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії
(включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, які отримуються платником
податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.
Варто зазначити, що з 1 січня 2016 року відповідно до ст. 8 Закону України від 25 грудня 2015 року № 928-VІІІ «Про державний бюджет на 2016 рік» розмір мінімальної заробітної
плати для працездатних осіб становить 1378 грн. на місяць.
Таким чином, починаючи з 1 січня 2016 року, податкові агенти при виплаті пенсій у
розмірі, що перевищує 4134 грн. (розмір мінімальної заробітної плати 1378 грн. х 3), зобов’язані
утримати податок на доходи фізичних осіб із загальної суми перевищення за ставкою 15 %.
Крім того, якщо сума пенсії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до
закону) перевищує у 2016 році 4134 гривні, то частина такого перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 %.
Водночас пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України від 22 жовтня
1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із змінами
та доповненнями не підлягають оподаткуванню.
Наприклад:
Громадянину-пенсіонеру нараховано 5000 грн. пенсії.
Сума податку на доходи фізичних осіб складає 129,90 грн., військового збору –
12,99 грн.
ПДФО: (5000 грн. – 4134 грн.) х 15 % = 866 грн. х 15 % = 129,90 грн.
Військовий збір: (5000 грн. – 4134 грн.) х 1,5 % = 12,99 грн.
Пенсіонер отримає на руки 4857,11 грн. (5000 грн. – (129,90 грн. + 12.99 грн.)).
ПРО СПЛАТУ ЄСВ ПІДПРИЄМЦЯМИ-ПЕНСІОНЕРАМИ
Відповідно до законодавства платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену
систему оподаткування.
Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, базою нарахування єдиного внеску є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе,
але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом
України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому сума єдиного внеску не може бути
меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Разом з тим є категорія платників єдиного податку, які звільнені від сплати за себе єдиного внеску. Так, не сплачують єдиний внесок за себе ті платники єдиного податку, якщо вони є
пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну
допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
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Тобто законодавство визначає лише дві умови звільнення платника від сплати єдиного
внеску: наявність у особи статусу пенсіонера за віком або інваліда та факт отримання відповідно до закону пенсії або соціальної допомоги. Таким чином критерієм звільнення від сплати
єдиного внеску разом із фактором отримання пенсії, у тому числі пенсії за віком на пільгових
умовах, є наявність у особи, яка обрала спрощену систему оподаткування, статусу пенсіонера за
віком, що встановлюється за відповідністю всім умовам, визначеним законом, зокрема досягнення певного віку, після якого вона має право на призначення відповідної пенсії.
Отже фізичні особи-підприємці, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до
Закону України від 09 квітня 1992 року №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб», не є пенсіонерами за віком і повинні нараховувати
та сплачувати єдиний внесок на загальних підставах.
Місяць, в якому платник єдиного податку набув право на пенсію за віком або статусу
інваліда, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок у розмірі, що визначається платником самостійно, але не менше мінімального страхового внеску. Отже
суб’єкт господарювання звільняється від сплати за себе єдиного внеску починаючи з місяця, що
настає за датою призначення платнику пенсії.
Фізична особа-підприємець платник єдиного податку подає до органу ДФС за місцем
реєстрації письмову заяву про набуття статусу пенсіонера довільної форми із копією пенсійного
посвідчення.
Звертаємо увагу, що при бажанні фізичні особи можуть стати платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Наголошуємо, що ці підприємці звільняються від сплати єдиного внеску незалежно від
того, чи використовують такі особи працю найманих працівників.
Що ж стосується найманих працівників, то за них підприємці-пенсіонери зобов’язані
сплачувати єдиний соціальний внесок за ставкою 22 %.
Щодо фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, які є пенсіонерами
за віком, то тут варто зазначити, що згідно з п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464 для платників, зазначених у п. 4 ст. 4 Закону № 2464, а саме фізичних осіб-підприємців (крім фізичних
осіб-платників єдиного податку) єдиний внесок нараховується у розмірі 22 % на суму доходу
(прибутку), отриманого від їх діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою
за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування,
але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом
№ 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Якщо ж фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування отримує пенсію
за віком, то така особа повинна нараховувати та сплачувати єдиний внесок, а також подавати
звітність на загальних підставах. Винятків та пільг у справлянні єдиного внеску для зазначеної
категорії фізичних осіб чинним законодавством не передбачено.
ПРО ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Порядок сплати земельного податку, його розміри, а також можливість надання пільг по
сплаті земельного податку визначений в Розділі ХІІІ Податкового кодексу України.
Статтею 281 Податкового кодексу України (далі ПКУ) визначено категорії фізичних
осіб, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку, та надано перелік видів земельних ділянок та їх розмір, щодо яких зазначені категорії фізичних осіб мають право скористатися пільгами.
Так, від сплати податку звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
48

-

пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не
більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Слід зазначити, що до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні особи мають право на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних часток (паїв).
Фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного віку, мають право на пільгу
щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності.
Для отримання пільги щодо сплати земельного податку фізична особа має подати до
контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про надання пільги та
документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, пенсійне посвідчення тощо).
ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами-підприємцями від провадження
господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється
ст. 177 Податкового кодексу. При цьому винятків для оподаткування різних категорій не має –
доходи всіх підприємців оподатковуються за загальними правилами.
Так, доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18 %.
Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним
оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особипідприємця.
Крім того, з таких доходів сплачується єдиний соціальний внесок у розмірі 22 %.
Щодо спрощеної системи оподаткування, то така система для фізичних осіб передбачає
три групи платників єдиного податку. Ставки єдиного податку для платників першої - другої
груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи – у відсотках до
доходу (відсоткові ставки).
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими
радами для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від
виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 % розміру мінімальної
заробітної плати;
- для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 % розміру мінімальної
заробітної плати.
Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:
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3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;
5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений
цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
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Додаток 4

Державна фіскальна служба України
Державна податкова інспекція у м. Рівному
Головного управління ДФС у Рівненській області
33023, м. Рівне, вул. Відінська., 8 тел.:(0362)28-08-25
Офіційний веб‐портал Державної фіскальної служби України: sfs.gov.ua
Інформаційно‐довідковий департамент ДФС: 0‐800‐501‐007
"Пульс ": 044‐284‐00‐07
Акредитований центр сертифікації ключів: 044‐284‐00‐10

01 лютого 2016 року

Корисні посилання
-

Адреси
ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, Центр обслуговування платників –
33023 м. Рівне, вул. Відінська, 8, (0362) 28-06-18.
Управління Пенсійного фонду України в місті Рівне - 33001, м. Рівне, вул. Яворницького, 34, тел. 40-16-63, 40-16-64, 40-16-65.
Рівненський міський центр зайнятості – 33000, м. Рівне, вул.Кавказька, 4, тел. 43-30-13.
Сайти
Державна фіскальна служба України (http://sfs.gov.ua/).
ГУ ДФС у Рівненській області (http://rv.sfs.gov.ua/).
Пенсійний фонд України (http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index).
Державна служба зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index).

Акредитовані центри сертифікації ключів
Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту
державної фіскальної служби (http://acskidd.gov.ua/).
В Рівному отримати посиленні сертифікати електронного цифрового підпису можна у відділі реєстрації користувачів при ГУ ДФС у Рівненській області Управління (Центру) сертифікації ключів ІДД ДФС України, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8,
каб. 203, тел. 692-627.
Послуга видачі посилених сертифікатів електронного цифрового підпису в органах ДФС –
безкоштовна.
Електронні реєстри
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України –
реєстр, де ви можете подивитися інформацію про юридичних осіб та фізичних осібідприємців (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування організації/ПІБ, юридична адреса, контактну
інформацію) (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).
- Реєстр платників єдиного податку – тут можна дізнатися групу ЄП та дату переходу на
спрощену систему оподаткування (http://sfs.gov.ua/rpep).
- Реєстр страхувальників – реєстр, в якому можна дізнатись те, чи є платник податку платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(http://sfs.gov.ua/esv).
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Дані Реєстру волонтерів АТО – де благодійники можуть дізнатись інформацію про
волонтерів (http://sfs.gov.ua/volontery).
Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних
повноваження – реєстр, в якому можна знайти необхідну контактну інформацію органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб (телефон, факс, електронна, поштова та юридична адреси) (http://email.court.gov.ua/search).
Єдиний державний реєстр судових рішень – база судових рішень, прийнятих судами
загальної юрисдикції (http://reyestr.court.gov.ua/).
Електронні сервіси
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс – це база відповідей на
найпоширеніші
питання
у
сфері
податкового
законодавства
(http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques).
Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» – за номером
телефону: (044) 284 00 07 Ви маєте можливість цілодобово повідомляти про неправомірні
дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби. Інформація приймається
цілодобово.
Сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» – показує інформацію про наявність
податкового боргу (http://sfs.gov.ua/businesspartner).
Законодавство України – офіційні тексти всіх законодавчих актів України
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws).
Декларування доходів громадян – де можна ознайомитись з нормативно-правовою базою з
цього питання, порядком декларування доходів громадян, крім того тут розміщена нова
форма декларації про майновий стан і доходи та інша корисна інформація
(http://rv.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016).
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ФОТОГАЛЕРЕЯ ДОСВІДІВ

Випускники Університету третього віку
Рівненської ОУНБ

Проект «Від роду до роду»,
ПШБ с. Бронне, Березнівський район

Поетичне коло у відділі мистецтв Рівненської ОУНБ

«Фотографія тобі розкаже: 1939–1945», смт Володимирець

Клуб «Надвечір’я», ПШБ с. Перемилівка,
Млинівський район

«Кобзар в твоїй родині», ПШБ с. Деражне,
Костопільській район
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Клуб «Надвечір’я» Радивилівської ЦРБ

Урок комп’ютерної грамотності, Радивилівська ЦРБ

«Школа для тих, кому за…», Сарненська ЦРБ

Бібліотечне обслуговування мешканців
Сарненського «Будинку милосердя»

Майстер-класи для літніх людей,
Здолбунівська ЦРБ

«Сторінки історії острозьких татар», м. Острог
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

Бібліотека і навчання комп’ютерної грамотності людей старшого покоління – 1, 2, 5, 6,
7, 9, 10, 13, 19, 20, 22, 23
Бібліотеки на допомогу інформаційному забезпеченню людей старшого покоління – 6, 9,
10, 11, 15, 17, 19, 21
Майстер-класи у бібліотеці – 7
Перегляд фільмів у бібліотеці – 13
Співпраця бібліотек і громадських орагнізацій – 13
Організація дозвілля літніх людей у бібліотеці – 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 22
Бібліотека на допомогу збереженню історичної пам’яті краю – 7, 11, 13, 20
Організація роботи клубів у бібліотеці – 3, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21
Нестаціонарне обслуговування літніх людей – 2, 8, 9, 11, 15, 17, 18
Бібліотеки і волонтерство – 11, 13, 21
Бібліотеки та літературно-мистецькі об’єднання – 2, 5, 6, 11, 22
Робота бібліотек з соціальнми закладами – 4, 10, 15, 23
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УДК 024-053.9
ББК 78.38
О-256
Інформаційне видання

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ
У ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ

УПОРЯДНИКИ:
Ступницька Світлана Петрівна, зав. віділом маркетингу та наукової роботи
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Романуха Зоя Василівна, провідний методист відділу маркетингу та наукової роботи
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК:
Промська Олександра Леонідівна, заступник директора з наукової роботи та автоматизації
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки

© КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОР, 2016
© Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації, 2016
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