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Збірник «Мапа бібліотечного досвіду» містить 19 оглядів бібліотечних практик
щодо втілення інновацій обласними, міськими та сільськими бібліотеками
територіальних громад Рівненської області. Розглядається досвід публічних бібліотек
Рівненщини, реалізований упродовж 2020–2021 років у напрямі промоції книг та
читання, бібліотечного обслуговування дітей, молоді та дорослих, популяризації
історичної та культурної спадщини краю, розвитку нових компетенцій користувачів
та бібліотекарів.
Переважна більшість представлених матеріалів розкриває практики створення
цифрового контенту: мистецьких колекцій, літературних та культурних відеопроєктів,
відеозустрічей, електронних ресурсів, спрямованих на збереження історичної і
культурної спадщини. Матеріал розташовано за алфавітом назв територіальних
громад. Першими подаються практики обласних бібліотек м. Рівне.
До збірника також увійшли досвіди роботи переможців обласного оглядуконкурсу сільських бібліотек Рівненської області «Краща сільська бібліотека» та
конкурсу-рейтингу «Культурний патрон громади» за 2021 рік.
Видання розраховане на спеціалістів бібліотечної справи та суміжних галузей.
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ПЕРЕДСЛОВО
Які професійні тренди підтримували бібліотеки Рівненщини у 2021 році? Які
інновації розвивали і які послуги для громади впроваджували? Матеріали збірника
демонструють кращі практики книгозбірень з питань створення цифрового контенту,
просування читання в традиційних та цифрових форматах, розкривають бібліотеку, як
мультисервісний заклад і простір для натхнення і комунікації.
У збірнику представлено 19 інноваційних досвідів обласних, міських та сільських
бібліотек територіальних громад.
Стрімкий розвиток нових технологій, актуальність отримання послуг в онлайн
спонукають книгозбірні до створення цифрового контенту, адаптації ресурсів і послуг
для використання у віддаленому режимі. Тому переважна більшість представлених
матеріалів розкриває практики створення цифрового контенту: мистецьких колекцій,
літературних відеопроєктів, відеозустрічей.
Особливого значення бібліотеки надають оцифруванню краєзнавчих ресурсів. В
цьому сенсі привертає увагу проєкт «Рівне та рівняни у фотографіях. Цифрова памʼять
Рівного», в межах якого Рівненська ОУНБ та жителі міста стали партнерами та творцями
контенту, спрямованого на збереження місцевої історії, відтворення втраченого і
невідомого культурного ландшафту міста.
В рік відзначення 30-річчя Незалежності України вирізняється актуальністю
онлайн-проєкт «#Хроніки Дня Незалежності. Рівне 1991–2021 рр.» Рівненської ОУНБ –
цикл пізнавальних краєзнавчих передач, покликаний популяризувати міську історію,
фіксувати спогади людей, які брали активну участь у становленні незалежності в
Рівненській області.
Бібліографічний покажчик «Рівне 1991–2021. Пам’ятники та пам’ятні дошки»
уклала Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка. Видання розповідає про
меморіальні об’єкти та споруди, які з’явились у місті за часів Незалежності і доступне,
поряд з традиційним, в онлайн форматі.
Бібліотеки активізувались у напрямку просування читання, як усвідомлено обраної
життєвої стратегії. Значна частина представлених практик присвячена інноваційним
формам популяризації книгочитання. Висвітлено процес реалізації регіонального проєкту
«Велике читання. Рівненщина читає «Паперові солдати» Братів Капранових», який
цьогоріч вперше проходив на теренах краю.
На часі є досвід бібліотеки с. Бронне Малинської ТГ з організації навчання
цифровій грамотності мешканців села, надання електронних послуг, консультацій із
використання мобільного додатку «Дія».
Корисними будуть лайфхаки створення бібліотечної відео студії, яка другий рік
поспіль успішно працює в Острозькій центральній публічній бібліотеці.
На підтримку дітей з інвалідністю спрямований соціально-мистецький проєкт
«Book та art терапія – вакцина від стресу» (Рівненська обласна бібліотека для дітей),
метою якого є психологічна реабілітація за допомогою книги, творчості та гри.
Знайшли відображення у збірнику практичні кейси переможців обласних оглядуконкурсу сільських бібліотек Рівненської області «Краща сільська бібліотека» та
конкурсу-рейтингу «Культурний патрон громади», який цьогоріч був організований
вперше.
Представлені досвіди будуть корисними для апробації у бібліотеках області.
Світлана Ступницька, провідний методист
науково-методичного відділу РОУНБ
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м. РІВНЕ
1. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка 6, м. Рівне,
http://www.libr.rv.ua; e-mail: promskay@gmail.com
Автор: Промська О. Л., заступник директора
Збереження і популяризація культурної та мистецької спадщини краю через
створення цифрових бібліотечних продуктів
Рівненська ОУНБ продовжує працювати над створенням мистецьких цифрових
продуктів. Це персональні цифрові колекції, які не лише популяризують творчість
митців Рівненщини, а й вирішують питання збереження культурної й мистецької
спадщини краю.
Щороку на офіційному сайті обласної бібліотеки http://libr.rv.ua/
оприлюднюється одна колекція, над створенням якої працює робоча група: авторупорядник колекції, редактори та інженер-програміст, який надає колекції фінального
вигляду та підтримує її у інтернеті. Створені раніше цифрові ресурси переглядаються
та за необхідності поповнюються новими матеріалами.
У червні 2021 р. завершено роботу над цифровою колекцією заслуженої діячки
мистецтв України, дослідниці й виконавиці народних пісень Раїси Цапун (авторупорядник – головний бібліотекар відділу мистецтв Наталія Оксанич). У
електронному продукті представлені родинні історія та фотосвітлини Р. Цапун,
оцифровано її навчально-методичні матеріали з традиційного та гуртового співу,
публікації про її дослідницьку та творчу діяльність, світлини експонатів персональної
виставки вишивки «З любов’ю в серці», прослідковано фестивальну та виставкову
активність рівненської мисткині. Найбільше часу було присвячено упорядкуванню
аудіо- і відеоколекції українських автентичних обрядових та необрядових пісень,
записаних Р. Цапун у фольклорних експедиціях на Рівненському та Житомирському
Поліссі. Колекцію вже переглянули близько 300 разів.

Впродовж року поповнювався ще один цифровий ресурс – «Мистецька галерея
Рівненської обласної бібліотеки» http://mistecka.libr.rv.ua/. Майже кожна мистецька
виставка, яка відбувається у бібліотеці, оцифровується та стає доступною для
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відвідування онлайн. На сторінці виставки публікуються відомості про митця (-ів),
інформація про виставку, покликання на додаткову інформацію (портфоліо
художника (-ці), соціальні мережі, сюжет або публікація про виставку), аудіоінтерв’ю
з митцем, оцифровані роботи, які були представлені на виставці. Кожна цифрова
виставка у бібліотечній галереї переглянута від 200 до 600 разів.

На даний час ресурс презентує 18 персональних і 8 групових оцифрованих
виставок рівненських художників, скульпторів, майстрів декоративно-прикладного
мистецтва за 2012–2021 роки. Усю роботу, починаючи з оцифрування робіт та
завершуючи публікацією на сайті, здійснюють спеціалісти відділу мистецтв обласної
бібліотеки.
Цифрові мистецькі продукти обласної бібліотеки популяризуються через
офіційний сайт та соціальні мережі. Цьогоріч досвід Рівненської ОУНБ у цьому
напрямі було презентовано у межах XIІ Львівського міжнародного бібліотечного
форуму.
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка, 6, м. Рівне,
http//www.libr.rv.ua; e-mail: vkl.rdob@gmail.com
Автор: Гумінська О. І., завідувачка відділу краєзнавства
Літературні відеопроєкти обласної бібліотеки
У 2021 році відділом краєзнавства Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки було започатковано цикл пізнавальних краєзнавчих передач покликаних
популяризувати літературні імена краю, що є невід’ємною складовою просування
краєзнавчих знань серед читацької аудиторії Рівненщини.
Першим успішно стартував відеопроєкт «Поетична група «Волинь». Це цикл
передач про діяльність членів поетичної групи «Волинь», діяльність якої припадала
на 1930-ті роки ХХ ст. Щоквартальні випуски присвячені поетам та поеткам групи і
розкривають їх рівненський період.
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Першим був підготовлений сюжет «LOBO: польський письменник з козацьким
прізвищем», присвячений письменнику Йозефу Лободовському. У молоді роки він
навчався, проходив військову службу та працював у міжвоєнний період у Рівному.
Другий епізод – «Лірик Волині – Владислав Мільчарек» розкриває сторінки життя та
творчості рівненського поета Владислава Мільчарека.
Для підготовки історичних нарисів про літераторів поетичної групи «Волинь»
проводиться дослідження архівних документів міжвоєнного періоду, опрацьовуються
документи Рівненської обласної бібліотеки, повсякчас вивчаються книги, історичні та
літературні матеріали про волинських поетів та письменників з інтернет-ресурсів,
проводиться моніторинг соціальних мереж, зокрема сторінок, присвячених
волинському письменству міжвоєнного періоду, налагоджуються особистісні зв’язки
з українськими та польськими дослідниками, літераторами та літературознавцями, які
займаються аналогічними вивченнями.
На основі зібраного матеріалу пишеться сценарій та композиційний план.
Зйомка здійснювалася в музейному просторі бібліотеки на фоні краєзнавчої
експозиції «Літературна Рівненщина».
Знімальний процес був реалізований за допомогою телефону, штатива до нього
та мікрофону. Монтаж фільмів відбувався в програмі MOVAVI і був доповнений та
ілюстрований за допомогою фотографій Рівного міжвоєнного періоду. У фільмах
фоном звучить танго «Коли знову заквітне білий бузок» у виконанні польської
співачки Зофії Терне, уродженки Рівного.
Відеопроєкт «Ранкова кава з Гінчанкою» складається з дев'яти сюжетів записів
віршів рівненської поетеси єврейського походження Зузанни Гінчанки, яка жила,
вчилася, творила у Рівному в міжвоєнний період.
Кожен сюжет – це прочитання одного поетичного твору з книги «Zuzanna
Giczanka. Wiersze» (Зузанна Гінчанка. Вірші) у перекладі професора Ярослава
Поліщука.
Декламація творів та запис відбувалися у відділі краєзнавства, в імпровізованій
до моди міжвоєнного періоду локації. Учасниками театралізованих читань стали
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студенти ІІІ курсу режисерського факультету РДГУ під керівництвом викладача
Тетяни Сокіл. Одяг та зачіски студентів були стилізовані до моди міжвоєнного
періоду, що додало правдивості образів. Періодичність показу – щодня, девʼять днів
поспіль. Проєкт є завершеним. Передачі циклу «Поетична група «Волинь» та
«Ранкова кава з Гінчанкою» доступні для перегляду на ютуб-каналі Рівненської
ОУНБ.

Географія інтернет-аудиторії сюжетів літпроєктів – Україна, Польща, Росія. Це
переважно люди віком 55-64 роки, серед них 90% – жінки, 10% – чоловіки.
В середньому кількість переглядів сюжетів про поетичну групу «Волинь» – 356
разів; «Ранкова кава з Гінчанкою» – 558 разів. Поширені на платформах соцмереж
сюжети проєктів мали успіх та позитивні коментарі.
В процесі реалізації відеопроєктів «Поетична група «Волинь» та «Ранкова кава
з Гінчанкою» було здійснено ґрунтовне дослідження раніше невідомих сторінок
життя та творчості рівненських літературних постатей міжвоєнного періоду,
опановано нові технологічні та практичні знання зі зйомок фільмів, було налагоджено
молодіжно-культурні контакти з рівненськими студентами.
3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка, 6, м. Рівне,
http//www.libr.rv.ua; e-mail: vkl.rdob@gmail.com
Автор: Гумінська О. І., завідувачка відділу краєзнавства
#Хроніки Дня Незалежності. Рівне 1991-2021 рр.
У серпні 2021 р. стартував онлайн-проєкт відділу краєзнавства «Хроніки Дня
Незалежності. Рівне 1991-2021 рр.». Це цикл пізнавальних краєзнавчих передач,
покликаний популяризувати міську історію, тлумачити суспільні події, розповідати
про знакових рівнян та фіксувати спогади людей, які приймали активну участь у
становленні незалежності в Рівненській області.
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У кожному випуску розповідали про найцікавішими історичні факти та події,
що відбувалися на Рівненщині та стали знаковими для становлення суверенної
України. Переглянуто та опрацьовано велику кількість джерел (місцеві газети,
мемуарна література, наукові розвідки) та записано відеоінтерв’ю зі свідками подій
початку 90-х років ХХ ст.
Цикл передач складався з тридцяти одного окремого посту та сімнадцяти
відеозаписів. Тривав проєкт 31 день – з 1 по 31 серпня 2021 року на сторінках
Рівненської ОУНБ у фейсбук та ютуб. Щодня в один і той же час, о 14 годині.
На основі виявлених в рівненській обласній газеті «Червоний прапор»
інформацій, повідомлень та статей була встановлена послідовність та фактаж подій
тих часів.
До кожного посту хроніки був розроблений короткий пояснювальний
аналітичний текст, скановані фото з газет.
Паралельно були зняті 17 окремих передач зі спогадами осіб, які тридцять
років тому безпосередньо були причетні до боротьби за незалежність та здобували
політичну самостійність та суверенітет України.
Інтерв’ю з Миколою Поровським, Іваном Демянюком, Миколою Бендюком,
Євгенією Гладуновою, Тетяною Піяр, Чеславом Хитрим були записані в бібліотеці. З
Миколою Несенюком – в редакції газети «Рівне Вечірнє». Розмова з учасниками
інтерв’ю велася довільно, надаючи їм можливість згадати важливі моменти та
послідовність історичного процесу.
Усі 17 відео були включені до переліку плейлистів ютуб-каналу Рівненської
ОУНБ та дотепер доступні для перегляду. Кожний опублікований пост та відео сюжет
мали коментарі переважно на політичні теми з доповненнями та згадками глядачів.
Після перших публікацій до бібліотеки почали звертатися рівняни-свідки тих
подій та додатково доповнювали спогади, які пізніше були надруковані у рівненській
газеті «Рівне Вечірнє» окремою статтею, що додало ваги проєкту.
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Актуальність хроніки підтримувалася на сайті бібліотеки за банером «30 років
Незалежності України», де також акумульовані відомості про заходи, виставки, які
проходили у бібліотеці з нагоди ювілею незалежності України.
В процесі реалізації проєкту було здійснено ґрунтовне дослідження процесу
становлення незалежності України на території Рівненської області опановано нові
технологічні та практичні знання зі зйомок інтерв’ю, було налагоджено контакти з
постатями, які творили історію України.
4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка 6, м. Рівне,
http://www.libr.rv.ua; e-mail: library@libr.rv.ua
Автор: Самсонюк О. Ю., завідувачка відділу інформаційних
електронних ресурсів

технологій

та

Проєкт «Рівне та рівняни у фотографіях. Цифрова пам'ять Рівного»
У 2021 році Рівненська ОУНБ запропонувала громаді Рівного інноваційну
культурну практику – проєкт «Рівне та рівняни у фотографіях: цифрова пам’ять
Рівного». У створенні цього ресурсу бібліотека та жителі міста стали партнерами та
творцями контенту задля збереження культурної спадщини Рівного і доступності
інформації для дітей, молоді, освітян, дослідників, науковців, представників
туристичної сфери та культурних індустрій, громаді.
Об’єктами оцифрування стали фотографії із сімейних архівів рівнян (з кінця
ХІХ ст. та до поч. ХХІ ст.), оскільки саме фотографія візуально розкриє економічне,
соціальне, культурне життя рівненської громади з ХІХ ст. (професійна діяльність,
вулиці і будівлі, світське життя рівнян, події міста, родини та їх традиції, побут, одяг,
гастрономія, свята, уподобання і хобі, інше).
Стартувала ініціатива пресконференцією, учасниками якої стали політики,
лідери громадської думки, науковці, освітяни та бібліотекарі.
Наступним етапом стало інформування громади про збір фотографій через
соціальні мережі та сайти бібліотек і партнерів, відбувся радіоефір «Рівне та рівняни
у фотографіях» (http://libr.rv.ua/ua/news/5091/). Була розроблена анкета для створення
опису фотодокументу (рік, джерело надходження, зміст зображення, ключові слова
для пошуку).
Створено сайт «Рівне та рівняни у фотографіях» (http://photo.libr.rv.ua),
затверджено структуру, тематичні розділи та рубрики, наприклад: Рівняни (видатні
особистості, рівненські родини), Світське життя (події, свята, паради), Культурне
життя (бібліотеки, театри, музеї, цирки, галереї), Економічне життя (підприємства,
господарство, ін.), Релігійне життя (сакральні об’єкти, конфесії), Соціальне життя
(заклади харчування, лікарні, школи, дитячі садки, виші), Природні об’єкти (парки,
річки, озера, міські пейзажі, тварини), Архітектура (вулиці, види міста, об’єкти
інфраструктури, будинки рівнян).
Для реалізації проєкту була сформована робоча група у кількості 4-х фахівців
відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів, які працюють над
створенням
онлайн-платформи,
оцифруванням
фотографій,
рекламою,
адмініструванням та підтримкою ресурсу. Наповнення контенту здійснювалося у
партнерстві зі спеціалістами відділу краєзнавства, які безпосередньо працювали з
рівнянами, краєзнавцями, науковцями, всіма тими, хто виявить бажання стати
партнером проєкту.
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До 30-ї річниці Незалежності України, бібліотека зробила подарунок рівнянам
– презентувала сайт з першими оцифрованими фотографіями з родинних архівів
містян.

Партнери проєкту на час створення сайту: Рівненська обласна універсальна
наукова бібліотека, ГО «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної
асоціації» (інформаційна підтримка проєкту), Рівненський обласний краєзнавчий
музей (інформаційна, консультативна підтримка), краєзнавці, дослідники,
колекціонери.
За перші чотири місяці сайт відвідали 1,5 тис. користувачів, з них 90 % –
мешканці України, при цьому – кожен другий – з Рівного. Цікавились контентом
сайту відвідувачі з Польщі, США, Ізраїлю, Росії. Кількість переглядів сягнула більше
20 тис. разів.
Враховуючи перші відгуки користувачів, були внесені зміни до дизайну та
структури сайту. Додатково створено блок «Нові фотографії» на головній сторінці
(останні фото завантажені адміністраторами). До тематично знайдених фотографій
сайт автоматично відшуковує «Інші знайдені фотографії», а також «Подібні
фотографії» з прив’язкою до ключових слів. Для більшої зацікавленості користувачів
створено функцію у головному меню «Випадкове фото».
Пошук по сайту можливо здійснити на головній сторінці, в тематичних
розділах та в знайдених за ключовими словами фотографіях. За бажанням
користувача є додаткова функція пошуку за хронологією (1850 – 2000 рр.).
Дизайн сайту простий та лаконічний, виконаний у теплих світлих тонах,
схожих на кольори старих фотографій і аби кольорова гама не відволікала увагу
користувачів від зображень.
За правилами проєкту, фотографії, що мають бути оцифровані та опубліковані
на онлайн-платформі, можуть надаватися індивідуально особою, якій вони належать
або бути надіслані електронної поштою (photo.rv.ua@gmail.com). В обох випадках
обов’язковою умовою є заповнення анкети (письмово або онлайн-форми).
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Відібрані фото з сімейних архівів можна самостійно принести у бібліотеку або
ж заповнити онлайн-анкету (за посиланням https://bit.ly/2R9GAgK) та додати
самостійно відскановані за вказаними параметрами фотографії. Анкета демонструє
згоду власника на створення цифрової копії та розміщення її на сайті. Будь-яке
використання матеріалів архіву регулюється чинним законодавством України щодо
авторського та суміжних прав, законами про бібліотеки й бібліотечну справу.
Умови використання.
Цифрові копії фотографій, розміщені на онлайн-платформі «Рівне та рівняни у
фотографіях», з дозволу наших партнерів (громади міста Рівне), які є власниками
авторських прав (copyright), мають використовуватися для подальших досліджень у
галузі рівнезнавства, розробки екскурсійних маршрутів, організації культурномистецьких подій, розвитку внутрішнього туризму та культурних індустрій та для
особистих, некомерційних потреб. При використанні інформації із матеріалів
розміщених на онлайн-платформі, гіперпосилання на відповідну сторінку є
обов'язковим.
Усі вищезазначені матеріали захищені водяними знаками з зображенням
логотипу та охороняються законом України «Про авторське право і суміжні права».
Інформація про власників авторських прав на опубліковані матеріали
розміщена у полі – «Правове регулювання». Представники онлайн-платформи не в
праві передавати цифрові копії матеріалів третім особам без письмової згоди
власників авторських прав.
Усього з початку старту ініціативи було отримано, оцифровано та опубліковано
300 фотоматеріалів. Робота триває і нині. Створено рубику «Листівки Рівного».
Планується оцифрування філателістичних матеріалів та представлення їх на сайті.
Така спільна робота активізувала суспільне життя громади Рівного. Ресурс у
відкритому та вільному доступі виконує меморіальну, інформаційну, освітню функції
та забезпечує збереження культурної спадщини, колективної пам’яті міста.
Наявні матеріали стануть підґрунтям для подальших досліджень у галузі
рівнезнавства, розробки екскурсійних маршрутів, організації культурно-мистецьких
подій, розвитку внутрішнього туризму та культурних індустрій.
Нова культурна практика дозволила залучити жителів міста у процес
збереження місцевої історії, відчути власну причетність до відтворення втраченого і
невідомого культурного ландшафту міста.
Позитивний досвід проєкту є кроком до розвитку постійної корпоративної
співпраці громади, бібліотек, музеїв, архівів, наукових і освітніх установ для
представлення і збереження історії рівнян і Рівного в листівках, зображеннях, звуці,
слові, образі, предметі, документі, карті та зробить спадщину міста доступною через
цифровий контент.
Реалізація проєкту дає можливість вирішити низку соціальних проблем краю та
стане успішним прикладом для інших публічних бібліотек у підвищенні соціальної
активності громад, розвитку цифрового контенту для збереження і популяризації
культурної спадщини села, міста, краю та цифрових послуг для населення.
В майбутньому буде продовжена робота по актуалізації та розширенню
ресурсу.
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5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка 6, м. Рівне
http//www.libr.rv.ua; e-mail: chz.rdob@gmail.com
Автор: Васюк Н. В., провідний бібліотекар відділу документів із гуманітарних наук
Традиції та інновації літературної студії «Погорина»
Впродовж останніх 10 років при читальній залі Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки діє літературна студія «Погорина», покликана
популяризувати творчість письменників регіону. Постійними учасниками засідань
студії є письменники, журналісти, актори, викладачі навчальних закладів краю,
усього 35 чол. Частими гостями літературної студії є творча молодь – студенти та
школярі старших класів.
Головний партнер студії «Погорина» – Обласна спілка письменників та
Молодіжна літературна платформа Рівненської обласної організації Національної
спілки письменників України (НСПУ).
Студія співпрацює і з іншими громадськими товариствами, національними
меншинами, об’єднаннями та культурними центрами міста Рівне: міським
відділенням товариства ім. Т. Г. Шевченка «Просвіта», «Рівненською Єврейською
громадою», Українсько-Грузинським товариством «Сакартвелло», польським
«Культурно-просвітницьким центром ім. Т.О. Сосновського» та ін.
На засіданнях літературної студії обговорюються нові книги, знаменні
краєзнавчі календарні дати, актуальні питання літературного життя краю,
проводяться презентації нових видань та огляди творчості літераторів Рівненщини.
В літературних подіях традиційно приймають участь фольклорні колективи
міста, виконавці вокальних творів, музиканти, актори.
Щоб зустрічі проходили більш цікаво, використовується мультимедійна та
комп’ютерна техніка. Показ відеороликів з документальних та художніх фільмів
яскраво доповнюють розповідь виступаючих.
Відвідувачі літературної студії залюбки приймають участь у флешмобах, квествікторинах, літературних брей-рингах, поетичних нон-стопах, прем’єрах книг,
автограф- сесіях, літературних діалогах та ін.
Для проведення імпрез активно використовується локації бібліотеки: музейна
експозиція «Літературна Рівненщина», виставкова зона рідкісних і цінних видань,
банер «Краща книга Рівненщини».
Обов’язковим елементом літературних зустрічей є книжкові виставки художніх
творів авторів та літературно-критичних видання про життя та творчість літераторів,
світлини з сімейних архівів, краєзнавчих видань.
За останні три роки було проведено понад 30 зустрічей з рівненськими
письменниками, поетами та презентацій нових авторських видань.
Серед проведених імпрез: презентація альманаху «Рівне літературне»,
літературний портрет «В. Басараба – все добре починається з любові», прем’єра
вишуканої прози Алли Рогашко, презентація книги Стецького Т.- Є. «Місто Рівне.
Сторінка з літопису Волині» (передмова В. Мазаний; пер. з пол. Л. Рибенко),
презентація нової книги Ірини Баковецької «Торчки, або ґрант на контрабанду»,
літературні віражі «БУ-БА-БУ і не тільки…», присвячені 60-річчю письменника
Олександра Ірванця, літературний нон-стоп співаної поезії «Бринить, співає наша
мова» за поезіями рівненських поетів, музично-поетична акварель авторської пісні
поетки-барда Лідії Гольонко «Сім нот любові і печалі» та ін.
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Особлива увага приділяється патріотичному вихованню молоді. Так, цікаво
було організовано вечір - реквієм «Бій під Гурбами – кривава згадка минулого»,
присвячений історичним визвольним подіям на Рівненщині в роки Другої Світової
війни. В межах зустрічі відбулася презентація 3 – томного роману Петра Воробея
«Заграва».
В заході взяли участь відомі люди Рівного, які активно спілкувалися з
аудиторією. Виступаючі запрошували молодь висловлювати свої думки, враження,
навіть декламувати патріотичні вірші поетів краю. Розповіді виступаючих
доповнювались показами архівних документів, фрагментів документальних
кінострічок про події тих років.
Подібну тематику мала презентація книги Василя Басараби «Вогонь і вітер», на
яку зібралися щирі поціновувачі творчості рівненського письменника. Серед
присутніх було багато молоді, яка у формі діалогу спілкувалась з автором, задавала
питання, ділилась враженням та думками про роман. Час від часу розмова
доповнювалась відео про Революцію Гідності, героїв АТО, наслідки «бурштинової
лихоманки» на Рівненському Поліссі. До розмови долучились постійні члени студії
подружжя Войтовичів, запропонувавши аудиторії ознайомитись з попередніми
виданнями Василя Басараби «Страшний суд» та «Блекота», збіркою поезій «Калинова
кров».

Вирізняє роботу студії її ставлення до людей з інвалідністю, які можуть бути в
ролі як слухачів, так і презентувати свої авторські видання. Так, нетривіально
відбувся захід, на який було запрошено шанувальників віршованого слова на
«Особливу поезію» поетки Ольги Заїки, про яку розповідається у одному з номерів
інформаційного бюлетеня для людей з інвалідністю «Інва.net», започаткованого
Рівненською ОУНБ.
Ведуча заходу ознайомила зі сторінками життя Ольги Заїки та поетичними
збірниками, що вже побачили світ. На зустрічі лунали ліричні музичні твори, у
виконанні студенток рівненського музичного училища РДГУ, сердечні промови
близьких поетці людей – Тетяни Горбукової, голови народного поетичного
об’єднання «Поетарх», Ірини Баковецької та Юлії Костюкевич – колег по перу.
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Літературна студія «Погорина» стала своєрідним майданчиком літературного
старту для молодих і зовсім юних письменників краю.
На прохання школярів 3-го класу Рівненської Української Гімназії відбулось
знайомство з книгою «Казки на шафі» наймолодшої письменниці Рівненщини Іринки
Рачковської (9 років). Маленька, талановита дівчинка презентувала свою першу
книжечку дитячих казок. Іринка не тільки написала цікаві фантастичні оповідання, а
ще й намалювала до кожної з них ілюстрації. Вийшла яскрава книжечка, яка
зацікавила запрошених гімназистів 5-х класів Рівненської української гімназії. Діти
активно задавали питання Іринці про її літературні уподобання, дозвілля, захоплення
Бойовим гопаком та ін. З привітним словом до маленької письменниці звернулась
письменниця Віра Мельникова, бібліотечні працівники. Подарунком для Іринки став
виступ вихованців Рівненської обласної федерації Бойового Гопака. Свято для
маленької літераторки вдалося, за що вона була вдячна всім, хто долучився до
презентації її книжечки.
Серед нових молодих письменницьких талантів Рівного гостею студії стала
молода літераторка Вікторія Ушарук, учениця 11-го класу ЗОШ № 20 м. Рівне. Не
зважаючи на дуже юний вік, авторка представила нові книги: «Незримий майстер,
наче Херувим» дослідження перекладів рівненського письменника Василя Лящука
сонетів В. Шекспіра та «За океаном, за Атлантичним» про творчість рівненського
письменника Сергія Рачинця.
На зустріч прийшли однокласники Вікторії, близькі та рідні люди,
письменники, що ділилися згадками про письменників, людей з інвалідністю Василя
Лящука та Сергія Рачинця. В дружній, невимушеній, по-родинному теплій атмосфері
присутні обговорювали нові книги авторки.
Іншим цікавим направленням роботи студії «Погорина» є презентації
довідкової літератури краєзнавчого характеру, наукові збірники рівненських
науковців, викладачів вишів.
Презентація книги Стецького Т.-Є. «Місто Рівне. Сторінка з літопису Волині»
(передмова В. Мазаний; пер. з пол. Л. Рибенко) викликала неабиякий резонанс у
громади міста. Книга була видана за сприяння Управління культури Рівненського
міськвиконкому у відповідності із «Програмою розвитку книговидавничої справи та
сприяння збільшенню книжкової продукції місцевих авторів у м. Рівне».
До заходу долучилися відомі політики, науковці, краєзнавці, журналісти міста,
які у виступах підкреслювали значимість цього краєзнавчого видання.
Для прихильників української прози відбулася презентація наукового видання
Л. М. Овдійчук «Сучасна проза для дітей: жанрово-стилістичні особливості», в якому
розкрито жанрово-тематичні різновиди сучасної прози для дітей шкільного віку (59 класи): казкові, фантастичні, історичні, біографічні, реалістичні твори, з’ясовано
характерні їхні особливості, модифікації. На захід були запрошені педагоги
української мови та літератури навчальних закладів міста Рівне, старшокласники,
молодь.
Після представлення авторкою Лілею Овдійчук свого видання, присутнім було
запропоновано квест-вікторину «Філологічні цікавинки» на знання української мови
та літератури.
Літературна студія «Погорина» запрошує містян і на літературні презентації
поетичних збірок, романів рівненських письменників. Такі зустрічі теж мають свою
специфіку, особливу аудиторію.
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Так, студія «Погорина» порадувала шанувальників українського художнього
слова презентацією нової книги письменниці Ірини Баковецької «Торчки, або ґрант на
контрабанду», творчість
якої була удостоєна обласної літературної премії
ім. Світочів.
На зустрічі багато говорили про книгу. Авторка театралізувала свою розповідь
етновіршами, голосною читкою уривків з твору, дотепними жартами та цікавими
історіями. Зустріч доповнилась автограф-сесією. Книги швидко розкупились щирими
шанувальниками творчості пані Ірини. Декілька примірників були подаровані
бібліотеці.
Не меш креативно і цікаво відбулась зустріч з відомим українським
рівненським письменником
Олександром Ірванцем. Імпреза «БУ-БА-БУ і не
тільки…», присвячена 60-річному ювілею письменника.
Письменник Ірванець неординарна особистіть, тому присутні очікували
цікавих несподіванок з розповідей від автора. В розмові ішлося про студентські роки
в літературному інституті ім. Горького в Москві та цікаві знайомства з видатними
письменниками, про творчу дружбу бубабістів, про видання книги «Рівне/Ровно» в
різних країнах світу, нові літературні задуми та плани. А потім було багато запитань
від присутність, прохань читати авторські поезії. Колеги по перу та знайомі щиро
вітали пана Олександра з ювілеєм, зичили нових творчих звершень та злетів.
За ініціативи Рівненської обласної спілки письменників НСПУ в студії
запалили «Свічу пам’яті. Михайло Дубов: поетичне слово серця і сумління». На захід
зібралися літератори, що знали Михайла Дубова за життя, письменники-лауреати
премії імені Михайла Дубова, шанувальники творчості, молодь.
В практиці роботи літературної студії «Погорина» застосовуються нові цікаві
інноваційні форми роботи. Так виникла ідея провести цикл тематичних зустрічей
співаної поезії з участю поетів-бардів Рівного.
Перший нон-стоп співної поезії «Бринить, співає наша мова» був присвячений
Міжнародному Дню рідної мови.
На зустріч зібрались рівненські поети та члени рівненського клубу авторської
пісні та співаної поезії «BAKinБАРД». Поезії переплітались душевним виконанням
вокальних творів у супроводі гітари. До розмови долучились відомі літератори Віра
Мельникова, Валентина Люліч, Олександр Берестяний, Тетяна Леус, Валентина
Слуквіна, Іванна Голуб, Софія Шевчук, Олег Кафка, Віктор Шупер. Кожен з поетів
додав свого колориту до заходу. Зустріч завершилась фотосесією.
Однією із складових роботи літературної студії є залучення нових читачів та
заохочення до читання. Дуже важливо, коли після заходу книгу беруть для
прочитання додому.
Велика увага приділяється залученню молоді в якості слухачів та учасників
заходу. Завдяки хорошій відвідуваності молоддю літературних подій студії до
бібліотеки була зареєстрована чимала кількість нових користувачів.
Літературними імпрезами завжди цікавляться місцеві ЗМІ, які активно
висвітлюють інформацію про заходи «Погорини» у своїх програмах телебачення, на
сторінках регіональних інтернет-видань, веб-сайту бібліотеки та соцмережах.
6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка 6, м. Рівне
http://www.libr.rv.ua; e-mail: sociocult.rounb@gmail.com
Автор: Усович І. В., завідувачка відділу соціокультурної діяльності
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PRO.Читання: голосні читання книг рівненських авторів
Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» (Розпорядження КМУ від
23 березня 2016 р. № 219-р) передбачає підвищення соціальної ролі читання як
процесу культурного, професійного та інтелектуального збагачення людини,
формування інформаційної і технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню
якості життя окремої особи і громади, а також сталому розвитку суспільства.
Публічні бібліотеки комплектуючи свої фонди та реалізовуючи бібліотечне
обслуговування, здійснюють різноманітні заходи, проєкти з промоції літератури та
розвитку культури читання серед громади.
Саме читання стало інструментом зниження соціальної напруги у громаді, що
виникла через самоізоляцію в умовах пандемії. Сформувався підвищений попит до
різного тематичного та видового контенту (аудіо, відео).
Необхідним став розвиток інноваційних форм промоції читання, вироблення
ефективної системи інформування про українські книги, читання як терапію та
адаптацію персоналу і бібліотек до роботи в онлайн-середовищі. Реалізації таких
завдань сприяло використання цифрових технологій для формування мотивацій та
промоції читання літератури серед молоді, інших представників громади.
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (РОУНБ) сформувала
власні культурні практики та традиції роботи з популяризації книги та читання,
культурного дозвілля у бібліотеці та діяльності в онлайн-середовищі через створення
тематичних сайтів, електронних колекцій, проведення онлайн-заходів.
Впродовж 11 років бібліотека координує роботу обласного конкурсу «Краща
книга Рівненщини», спрямованого на виявлення кращих видань місцевих авторів;
виховання культури читання та любові до книги серед дітей та молоді. Щороку
проходить визначення книг-переможців у 10 основних номінаціях конкурсу: «Краще
історико-краєзнавче видання», «Краще довідкове видання», «Краще видання з
мемуаристики та документалістики», «Краще прозове видання», «Краща поетична
збірка», «Краща книга для дітей», «Краща книга для юнацтва та молоді», «Кращий
літературний дебют», «Краще поліграфічне видання», «Краще художнє оформлення
книги» та урочисте нагородження авторів.
Краще видання визначається шляхом голосування громади Рівненщини на
сайті бібліотеки, у соцмережах, анкетуванні людей. Як результат зростає інтерес до
книги місцевого автора або краєзнавчих видань. З метою поширення відомостей про
книги-претенденти організовуються: зустрічі з авторами, флешмоби, презентації,
марафони читання, створюються буктрейлери, подкасти, озвучуються книги.
Виникла ідея запропонувати громаді міста інноваційну культурну практику,
спрямовану на промоцію книги та читання через засоби візуальної культури та
онлайн-сервіси.
Ініціатива полягала у створенні відеосюжетів (до 20 хв. кожен) голосних читань
книг про Рівненщину та рівненських авторів (з переліку переможців та номінантів
конкурсу «Краща Книга Рівненщини») у виконанні бібліотекарів та авторів книг.
Продовженням вже розпочатої роботи стала реалізація проєкту «PRO.Читання:
голосні читання книг рівненських авторів», який був підтриманий міні-грантом від
Рівненського обласного відділення Української бібліотечної асоціації та спрямований
на покращення якості створення нового культурного продукту. За кошти гранту було
придбано кільцеву LED лампу з тримачем для смартфона на штативі, що забезпечило
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освітлення під час зйомки, 2 розкладних штатива-триноги та 2 петличних мікрофони
для смартфонів – для відеозйомки з різних ракурсів.
Станом на кінець 2021 року створено та опубліковано на офіційному Ютуб
каналі Рівненської ОУНБ (https://www.youtube.com/user/libr1rv) 20 відеороликів
голосних читань книг рівненських авторів, кількість переглядів яких сягає понад
2 000.
Рівненська ОУНБ запропонувала новий культурний продукт спрямований на
промоцію книги та читання через засоби візуальної культури та онлайн-сервіси.
Активізувався інтерес до книги місцевого автора та краєзнавчих видань.
Створений відеоконтент голосних читань рівненських книг зробив процес
читання зручним та пізнавальним для людей різного віку, в т.ч. інклюзивних груп та
сприяв популяризації творчості місцевих авторів, привернув увагу до літератури
рідного краю, стимулював читацьку активність у громадах краю.
З відгуків про проект.
«Такий формат голосних читань ще цікавіший, ніж читати про себе»,
п. Валентина.
«Сюжет уривку голосного читання книги Ксенії Циганчук «Коли приходить
темрява» тримає у напрузі до кінця. Обов’язково прочитаю книги!», п. Святослав.
«Пам’ятаю свої враження від прочитання книги Степана Бабія «Бурелом».
Сергій повністю передав настрій і відчуття. Браво»!», п. Тетяна.
«Люблю читати Гридіна. Неймовірно цікавий формат популяризації місцевої
книги», п. Ольга.
«Хочу висловити свою подяку для керівництва бібліотеки за надану мені
можливість презентувати мою творчість через відео та аудіопроєкти. Надіюся, що
наша співпраця буде мати продовження. Успіхів усім!», Віра Мельникова.

7. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка 6, м. Рівне
http://www.libr.rv.ua; e-mail: vm.rdob@gmail.com
Автор: Хамедюк А. І. завідувачка відділу мистецтв

19

Бібліотечні мілонги
Практично на кожному заході, який проходить у бібліотеці, ми намагаємося
залучити ініціативних людей до співпраці і показати, що бібліотека готова до
партнерства у, здавалося б, далеких від бібліотечної діяльності сферах.
Не секрет, що мистецькі заходи з залученням танцювальних номерів завжди
викликають особливе зацікавлення публіки.
Не виключенням став літературно-художній вечір «Танго – танець пристрасті і
кохання», до участі у якому були запрошені, серед інших, учасники спільноти
«Тангенс – Аргентинське танго в Рівному» на партнерство з якими ми вийшли через
соцмережі – вони збиралися у одній з міських кав’ярень, де їм дозволяли танцювати
(якщо зал не замовлений) за умови купівлі напоїв, абощо.
І хоча учасники спільноти швидко зрозуміли, що бібліотечний паркет і простір
ідеально підходить для їхніх занять, але до пропозиції танцювати у нас віднеслися
насторожено («бібліотека любить тишу», «ми будемо заважати», «нам будуть
заважати»), однак, провели кілька пробних занять і переконалися, що бібліотечна
тиша давно в минулому, а просторе приміщення дозволяє проводити чималу кількість
заходів одночасно так, щоб ніхто нікому не заважав.
Як підсумок плідної співпраці з ними щорічно організовуються танцювальні
вечори до Міжнародного дня танго. Вони, зазвичай, виходять за межі робочого
графіку бібліотеки і проводяться у доволі пізній час (з 18.00 до 20.00, або навіть до
23.00) і складаються з трьох блоків: презентація про історію танцю і показові виступи,
майстер-клас та мілонга (власне, танцювання танго).
Ведучими цих вечірок можуть бути як бібліотечні працівники, так і учасники
спільноти «Тангенс». До участі в показових виступах запрошуються, крім учасників
спільноти, також професійні танцюристи (зокрема, керівник танцювальної студії
"NUEVO" Станіслав Журавський, рівненський хореограф Артур Прокаєв) та
музиканти, які грають танго-музику (наприклад, викладач Рівненського музичного
училища Віталій Бондарець). Запрошували ми, також, директора нашої книгозбірні
Валентину Ярощук, яка ділилася своїми враженнями від поїздки на батьківщину
танго – Аргентину і розповідала про культуру танго у цій країні.
Ці вечори збирають від 50 до понад півтори сотні шанувальників запального
танцю і викликають чималий позитивний резонанс.
Тангеро також, радо стають учасниками інших різноманітних бібліотечних
імпрез та їх окрасою.
Тепер це наші постійні клієнти. Збираються щонайменше щотижня. Їхні, так би
мовити, «бібліотечні мілонги» приваблюють нових людей, що приходять на майстеркласи (які учасники спільноти періодично проводять, а ми рекламуємо) і поповнюють
як ряди самої спільноти, так і бібліотечних користувачів, адже єдина умова
використання наших майданчиків – це читацький квиток.
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8. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028, вул. Короленка, 6, м. Рівне,
http//www.libr.rv.ua; e-mail: metod@gmail.com
Автор: Ступницька С. П., провідний методист
Реалізація першого регіонального літературно-мистецького проєкту
«Велике читання. Рівненщина читає «Паперові солдати» Братів Капранових»
2021 рік ознаменувався для бібліотек Рівненщини проведенням першого
регіонального літературного проєкту «Велике читання. Рівненщина читає «Паперові
солдати Братів Капранових». За основу формату проведення взято відомий у світовій
практиці досвід «Одне місто – одна книга». На теренах краю такий захід проходив
вперше. Ініціювала його проведення Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека (Рівненська ОУНБ) на підтримку державної політики щодо популяризації
читання, зокрема: реалізації Стратегії розвитку читання на 2021–2025 роки «Читання
як життєва стратегія» та промоції книг Українського інституту книги (УІК),
отриманих бібліотеками області в рамках Програми поповнення фондів публічних
бібліотек. Ця культурна ініціатива реалізовувалась впродовж квітня – червня
2021 року.
Мета Великого читання – промоція книгочитання, як усвідомлено обраної
життєвої стратегії задля всебічного та гармонійного розвитку особистості, сприяння
духовному та інтелектуальному розвитку краян, піднесенню їх патріотичних
почуттів.
На звернення Рівненської ОУНБ до краян щодо підтримки мережевої ініціативи
відгукнулися профільні управління облдержадміністрації та міської ради, рекламної
агенції міста, неурядові організації, депутати обласної ради, митці, науковці,
педагоги, користувачі бібліотек.
Cпіворганізаторами події виступили: обласні бібліотеки для дітей та для
молоді, Централізована бібліотечна система м. Рівне, ГО «Рівненське обласне
відділення Української бібліотечної асоціації», публічні бібліотеки області,
підприємство «Рівнекнига», серед медійних партнерів – Регіональні Суспільні
мовники на Рівненщині – телеканал UA: РІВНЕ і радіо UA: Українське радіо Рівне.
Ідея літературної ініціативи полягала у тому, щоб мешканці Рівненщини читали
одну і ту ж цікаву для них книгу в один і той же час, а потім обговорювали її в
бібліотеках на різних заходах по всій області. Для мережевого заходу бібліотекарі
обрали книгу «Паперові солдати» Братів Капранових. Книга за змістом пов’язана з
Рівненщиною. Присвячена українським художникам – відомим і шанованим у світі і
майже не знаним в Україні. Один з них Ніл Хасевич – уродженець Костопільщини,
український художник-графік європейського рівня, член ОУН, воїн УПА. Інший
герой книги – оскароносний американський аніматор українського походження, який
творив на студії Волта Діснея – Білл Титла.
Літературний проєкт реалізовувався у три етапи. На організаційному рівні було
здійснено наступне:
- підготовлено для бібліотек області методичні матеріали «Промокампанія
популяризації
книг
УІК
в
публічній
бібліотеці»
(http://libr.rv.ua/data/library/img/167.pdf);
- проведено обласний вебінар, на якому запропоновано бібліотекарям
Алгоритм проведення мережевого заходу;
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- підготовлено листи-звернення до голови Рівненської облдержадміністрації,
міського голови Рівного, очільників територіальних громад області щодо підтримки
Великого читання на Рівненщині;
- укладено Меморандуми з медіапартнером та рекламною агенцією про
поширення інформації та висвітлення подій Великого читання;
- підготовлено лист-запрошення авторам книги – Братам Капрановим для
участі у активностях літературного проєкту.
Інформаційний етап став одним з ключових в реалізації мережевого заходу,
адже передбачав доведення інформації про Велике читання до якнайширшої аудиторії
і залучення її до прочитання та обговорення книги. Для його реалізації була
розроблена потужна рекламна кампанія, яка здійснювалась кількома каналами
комунікації: через засоби масової інформації, в соціальних мережах та на сайтах
бібліотек і їх партнерів; через друковану рекламну продукцію, на відеобордах та
сітілайтах у найжвавіших локаціях міста.
Перебіг мережевого заходу відображався на сайтах бібліотек, інформаційних
партнерів і у соцмережах з хештегом: #великечитання.
Інформація про події, що відбувалися у бібліотеках області в рамках
літературного проєкту акумулювалась на сайті Рівненської ОУНБ за банером
«#ВЕЛИКЕЧИТАННЯ. Рівненщина читає».
Стартувало Велике читання пресконференцією, яка проходила у гібридному
форматі. В ній взяли участь: міський голова Рівного, очільниця управління культури і
туризму облдержадміністрації, директор підприємства «Рівнекнига», директорка
Рівненської ОУНБ, яка виступила модератором заходу. Віталій і Дмитро Капранови –
автори книги «Паперові солдати» – приєдналися до стартової конференції в режимі
онлайн.
Велике читання підтримали
голови територіальних громад і
очільники міст Рівненщини. Їх заклики
до прочитання «Паперових солдатів»
спонукали мешканців краю звернути
увагу на книгу, а головне – привернули
увагу до самого процесу читання.
Велике читання підштовхнуло
публічні бібліотеки до пошуку нових
сучасних форм популяризації книги,
активностей у форматах онлайн та
офлайн. «Відомі люди Рівненщини
читають «Паперові солдати» Братів
Капранових»
–
відеопроєкт,
ініційований
Рівненською
ОУНБ.
Бібліотекарі запросили відомих і
авторитетних
особистостей
краю
долучитися до мережевого заходу і
прочитати у форматі відеосюжету
найбільш вражаючі фрагменти книги.
Набули
розвитку
креативні
челенджі,
театралізовані
відео
презентації, відео рекомендації книги.
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Онлайн формат привернув увагу до книги інклюзивної аудиторії, надав можливість
незрячим людям включитися в процес Великого читання. Стали популярними голосні
та коментовані читання, літ дискусії з обговореннями книги. Створена Афіша
активностей Великого читання, до якої ввійшли найбільш значимі заходи
літературного проєкту.
Додав популярності Великому читанню візит на Рівненщину авторів книги
«Паперові солдати» Братів Капранових. Відбулися зустрічі мешканців територіальних
громад з авторами книги, жваві обговорення книги, адже більшість аудиторії твір уже
прочитали, автограф- та селфі сесії. Перебіг перебування письменників на теренах
краю щодня висвітлювався на сайті Рівненської ОУНБ за банером Велике читання в
рубриці «Хроніка подорожуючих літераторів на Рівненщині», сайтах територіальних
громад та бібліотек, де перебували письменники. Стартував письменницький
маршрут в с. Дюксин, де народився головний герой книги «Паперові солдати» Ніл
Хасевич. Відбулися зустрічі авторів книги з читачами в містах та селищах Рівне,
Острог, Гоща, Здолбунів, Клевань, Дубно, Радивилів. Брати Капранови взяли участь
у патріотичній акції мешканців Зорянської територіальної громади з виїздом у
с. Сухівці до бункера, де загинув Ніл Хасевич.
У підсумку Велике читання означилося низкою позитивних подій:
- Літературний проєкт підтримали 57 бібліотек від передбачуваних 22;
- Відбулося 265 активностей навколо книги.
- Письменники Брати Капранови 4 дні подорожували Рівненщиною, створили
свято мешканцям 9 громад.
- В обговореннях книги та зустрічах з письменниками взяли участь понад
700 осіб віком від 5 до 75 років.
- В соціальних мережах опубліковано 378 відгуків про події і заходи бібліотек в
рамках Великого читання.
- Перебіг Великого читання висвітлювався в 27 телерадіорепортажах.
9. Рівненська обласна бібліотека для дітей
33028, вул. Петлюри, 27, м. Рівне
https://rdobd.com.ua; e-mail: dtbiblioteka@gmail.com
Автор: Назарук Н.А., директор
Соціально-мистецький проєкт «Book та Art терапія – вакцина від стресу»
Одним із пріоритетних напрямків сучасної бібліотеки є інклюзія. Впродовж
багатьох років над цим працює і Рівненська обласна бібліотека для дітей,
реалізовуючи цільову комплексну програму «Через маленьку книгу – у великий світ»,
в межах якої бібліотекарі співпрацюють з закладами, що опікуються дітьми з
інвалідністю. А це: навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина», заклад
дошкільної освіти ясла-садок компенсуючого типу (для дітей з вадами зору) № 35,
заклад дошкільної освіти (санаторний для дітей з ранніми проявами туберкульозної
інфекції) № 16 «Чарівна квітка», інші. В минулому році склалося тісне партнерство з
Тамарою Улезько, педагогом-організатором Рівненського міського центру
комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового
апарату «Крок». Співпраця з вихованцями цього закладу надихнула започаткувати
соціально-мистецький проєкт «Book та Art терапія – вакцина від стресу», який
нещодавно підтриманий Рівненським обласним відділенням УБА в межах конкурсу
міні-грантів. Що ж це за ініціатива? В межах проєкту бібліотекарі відділу масової
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роботи та естетичного виховання ініціювали створення інклюзивного простору в
бібліотеці для соціальної адаптації дітей з додатковими потребами, а також тих, що
опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, проводяться арттерапевтичні та
бібліотерапевтичні заняття в бібліотеці та за її межами, а їх учасники разом з
бібліотекарями створюють артбук. Результатом стане написана та проілюстрована
казка й власноруч створена креативна книга, яку дітки виготовлять, використовуючи
різноманітні сучасні техніки.
Метою проєкту є підтримка дітей з інвалідністю та їх психологічна реабілітація
за допомогою книги, творчості та гри. Адже лікувальні властивості літератури відомі
давно, і сьогодні багато людей – часто несвідомо - використовують читання для
поліпшення настрою, заспокоєння, пошуку шляхів вирішення особистих проблем.
Щодо дитячої аудиторії, то тут головним терапевтичним інструментом виступає
казка. Її призначення – нівелювання дитячих страхів, що супроводжують розвиток,
заспокоєння дітей та пропонування їм способів розв’язання дитячих проблем і
труднощів: внутрішніх, між ровесниками, в родині, в оточенні тощо.
Серед основних завдань проєкту:
- створити інклюзивне бібліотечне середовище, що забезпечує дитині спокій,
впевненість у собі та полегшує соціалізацію;
- сприяти розвитку мовлення, творчих здібностей, літературного та естетичного
смаку, пізнавального інтересу дітей;
- провести арттерапевтичні та казкотерапевтичні заняття для дітей з
інвалідністю та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також заходи з
промоції читання з використанням інтерактивних форм;
- здійснити промоцію бібліотерапевтичної літератури та поповнити
бібліотечний фонд інклюзивними виданнями.
Партнерами проєкту, крім «Кроку», виступили Рівненський навчальнореабілітаційний центр «Особлива дитина», а також дитячі письменники й майстри
декоративно-ужиткового
мистецтва з Вараша та
Рівного.
За
грантові
кошти
придбано:
фліпчарт
з
наповненням,
портативну
акустику, різні види мозаїки,
планшети для малювання та
розвитку,
набори
для
творчості. Завдяки спонсорам
та благодійникам закупили
канцелярське приладдя, папір
та казкотерапевтичні видання
для дітей й інклюзивну
літературу для дорослих.
Учасникам ініціативи
бібліотекарі
запропонували
годину арт-терапії «Казка на
кінчику
пензлика»
та
літературно-мистецьку
імпрезу «Мій артбук: творча
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пригода для дітей», під час яких усі бажаючі створювали та ілюстрували казку для
артбука, а допомагали їм у цьому літератори нашого краю Марія Солтис-Смирнова та
Юлія Костюкевич. Оскільки цьогоріч відзначається 30-ліття Незалежності України,
то діти запропонували написати казку про свою рідну країну. Поробки, створені
юними майстрами під час творчих годин та майстер-класів «Кольорові фантазії»,
стали основою для художнього оформлення артбука.
Зокрема, під час реалізації проєкту корисними стали релакс-читання дитячих
книг серії «Музична казкотерапія для малят» письменниці, казкотерапевта Катерини
Єгорушкіної та музиканта й музичного терапевта Стефана Недериці. Ці книги мають
і навчальний, і терапевтичний вплив. Релакс-заняття сприяли тому, що діти з радістю
пізнали світ музики і розвинули в собі гарний музичний смак. В казковій образній
формі вони опановували основні музичні поняття, розвиваючи уважність та слух,
співвідносячи звуки, згадані в казці зі звуками музичних композицій на диску.
Сподобався дітям ігротерапевтичний квест «Пізнай книжку за підказкою», весело
пройшла екотерапевтична мандрівка «Дивовижний світ природи».
Щодо новопридбаних книг із серій «Казкотерапія», «Виховання казкою» та
«Історії порятунку», то вони мають на меті заспокоювати, зменшувати емоційні
проблеми, сприяти особистісному зростанню дитини, на прикладі казкових героїв
навчати дітей, як подолати життєві труднощі. Бібліотекарі мали можливість
спостерігати, що ці видання приносять малим слухачам розслаблення і заспокоєння,
знімають напругу, адже відпочивши, діти знову можуть активно діяти.
Варто відзначити, що за час реалізації ініціативи проєктом охоплено 10 родин
та майже 80 дітей. Впродовж двох місяців проведено 18 різнопланових активностей.
Діяльність проєкту прослідковувалась через сторінку бібліотеки у соціальній мережі
Фейсбук та на офіційному сайті Рівненської обласної бібліотеки для дітей. Проведені
заходи в межах ініціативи входили в афішу культурних подій нашого міста.
І, звичайно ж, попереду нас чекає презентація артбука для місцевої громади,
відвідувачів бібліотеки та школярів регіону.
БУГРИНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
10. Центральна публічно-шкільна
бібліотека с. Бугрин
35442, вул. Шкільна, 15; с. Бугрин,
Рівненський район
e-mail: bugrin.biblioteka@gmail.com
Автор: Сінчук Д. М., в.о. директора

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ОБЛАСНОГО
КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ СІЛЬСЬКИХ
БІБЛІОТЕК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«КРАЩА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА»
НОМІНАЦІЯ
«СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА ГРОМАДИ»

Немає жодного сумніву, що суттєвий позитивний вплив на розвиток
територіальної громади справляє публічна бібліотека. Вона поєднує функції
інформаційного, просвітницького, комунікаційного, творчого, культурного,
дозвіллєвого центру громади. Саме тут жителі можуть навчатися впродовж усього
життя, здобуваючи і знання, і необхідні навички у сучасному мінливому світі. Тут
вони отримують доступ до різних джерел достовірної інформації. У бібліотеці ми
можемо розкрити свої таланти, розвинути свою креативність, продемонструвати на
загал результати своєї творчості. Тут народжуються ідеї та пишуться проекти.
Центральна публічно-шкільна бібліотека с. Бугрин знаходиться в приміщенні
Бугринського НВК. Екстер’єр вражаючий. Вхід у бібліотеку обладнаний пандусом.
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Навпроти розташована чудова паркова зона, яка є прекрасною локацією для читань на
природі.
Центральна бібліотека надає широкий спектр послуг населенню: від простої
консультації та видачі книги до організації масових заходів, конкурсів, майстеркласів та ін. Сьогодні, у нашій ТГ ми є потужним центром. І ми розвиваємо цей центр,
шляхом створення інноваційних послуг, сучасного простору та залучення нових
ресурсів.
Спільно з громадою ми реорганізували Центральну бібліотеку, яка повністю
відповідає сучасним потребам громади. Першими нашими кроками стало проведення
косметичного ремонту приміщення, купівля меблів, комп’ютерної техніки,
переобладнання місця на підвіконні для книжкової релаксації. За рахунок придбаних
стелажів вдалося розширити зону для обслуговування читачів, що створило
комфортні умови для кожного відвідувача, адже бібліотека стала світлою та
просторою, а не схожою на архів.

Ми умовно поділили бібліотеку на 4 зони: «Навчання», «Релаксація»,
«Бібліоленд» (дитяча), «Воркшоп». Зона «Навчання» передбачає відкритий доступ до
інтернету та можливість самостійно навчатися за комп’ютером. Центральна
бібліотека є хабом проекту «Дія. Цифрова освіта». В бібліотеці відвідувачі мають
змогу користуватися відкритим WI-FI доступом, онлайн сплатити комуналку,
поповнити мобільний рахунок, пройти освітні курси, роздрукувати або скопіювати
певні матеріали.
Зона «Релаксації» – це комфортне місце на підвіконні, де всі відвідувачі
можуть відпочити та прочитати книгу.
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Дитяча зона «Бібліоленд» – це зручне місце на килимку, де діти мають змогу
відпочити, прочитати книгу, погратися різноманітними розвиваючими іграми
(«Монополія», «Ерудит», «Лото», «П’ятнашки», аерохокей, настільний футбол та
інші).
Зона «Воркшоп» – це майданчик для арт-терапії, майстер-класів, майстерень,
вікторин. Центральна бібліотека постійно проводить найрізноманітніші заходи, такі
як екомайстерні, ігротеки, екскурсії, вікторини, руханки, флешмоби та багато іншого.
У своїй роботі ми намагаємося поєднати творчість і навчання, онлайн і офлайн
формати спілкування, інтенсивні та інертні форми роботи. У бібліотеці постійно
організовуються воркшопи, на яких спільно виготовляємо вироби із різних
матеріалів, малюємо, розвиваємо логічне мислення. Такі майстерні допомагають
розвивати уяву та творчий потенціал. Звичайно, карантин вніс свої корективи в нашу
роботу, тому в рамках творчих майстерень знімаємо різноманітні туторіали. Варто
зазначити, що у свою роботу ми впроваджуємо активні форми роботи – руханки та
флешмоби. Таким чином ми намагаємося урізноманітнити перебування у бібліотеці
та стимулювати до того, щоб до нас знову і знову приходили та дати зрозуміти те, що
у бібліотеці знайдеться заняття, яке буде кожному по душі.
У 2020 році ми увійшли в число 606 бібліотек, які отримали нові, сучасні книги
від Українського інституту книги. І наразі бібліотека втілила 3 міні-проекти, які
спрямованні на пропагування читання та книги:
1. «Читаємо, а не бешкетуємо». Мета проекту – організувати змістовні, цікаві
перерви, на яких діти можуть відпочити разом із книгами і для цього не обов’язково
бешкетувати. Це своєрідні читацькі посиденьки на килимку, на яких бібліотекар
читає дітям книгу, але не до кінця і проводить вікторину, тим самим стимулюючи їх
взяти цю книгу додому і продовжити читання.
2. «BooksBlurb: Дан і Дара в БугринБібл» – це своєрідна книжкова реклама.
Дан і Дара – це віртуальні помічники, які в своїх відеороликах розповідають про
певну книгу, яка є в нашій Центральній бібліотеці. Мета цього проекту – зацікавити
не тільки наших постійних відвідувачів, а й залучити нових.
3.«Читацькі перегони: MarafonBooks». Мета проекту – заохотити всіх дітей до
активного відвідування бібліотеки та читання. Це справжні перегони, тільки
критерієм цих перегонів є кількість прочитаних книг. В кожної дитини є своя стрічка,
своєрідна книжкова поличка, на яку вона прикріплює наліпку – книгу, на якій
написано автор та назва кожної прочитаної книги. І як у справжніх перегонах є старт,
і є фініш.
Також ми проводимо різноманітні книжкові огляди, створюємо ролики із
книгами та сучасною музикою, для того, щоб стимулювати молоде покоління взяти і
прочитати книгу. На нашій сторінці в мережі Facebook постійно діють рубрики
#БугринБібл_рекомендує. І варто зазначити, що це дає свої результати – кількість тих,
хто читає почала збільшуватися. До нас приходять, читають, питають про книги, які
ми рекламуємо.
Щорічно ми обслуговуємо близько 500 користувачів, з них 350 – діти.
Книжковий фонд – 11658 книг. Річна відвідуваність – 9000. Книговидача – 11000.
Нашими партнерами є заклади медицини, культури, дошкільної та середньої освіти.
Ми завжди відкриті до цікавих колаборацій.
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МАЛИНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
11. Публічно-шкільна бібліотека с. Бронне
КЗ «Малинська ЦБ» Малинської сільської ради
34611, вул. Андріївська, 73; с. Бронне, Рівненський район
e-mail: bronne_bibl@ukr.net
Автор: Чміль Л. В., завідувачка ПШБ
Сільська бібліотека як провайдер цифрових послуг місцевій громаді
Село Бронне, у якому я очолюю бібліотеку-філію, віднедавна ввійшло до
складу Малинської територіальної громади Рівненської області. Село невелике
(проживає близько 900 жителів), діє школа, ФАП, дитячий садок, магазини різних
форм власності, відділення зв’язку, старостат… але все це просто статистика.
Село – це люди , які мають свої життєві проблеми та потреби і часто, щоб
вирішити їх, необхідна допомога.
Сільська бібліотека стала центром громадського життя та інноваційного
розвитку громади. Завдяки тісній співпраці з сільською радою, місцевими
підприємцями бібліотека оновилась. Зроблено косметичний ремонт, замінено вікна,
стелю та підлогу. Завдяки проектній діяльності та підтримки органів місцевої влади
придбано комп’ютерне обладнання, підключено швидкісний інтернет та закуплено
дитячу літературу.
Кожен відвідувач отримав можливість безплатного доступу до інтернетресурсів та сучасних цифрових бібліотечних послуг.
Ситуація, яка склалася в наслідок епідемії коронавірусу, внесла зміни у звичне
життя громади. У період локдауну бібліотекарка скористалася додатковою
можливістю для самоосвіти та успішно оволоділа цифровими навичками за сучасним
форматом на онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової
політики України «Дія. Цифрова освіта» через дистанційний курс «Бібліотека –
відкритий публічний простір», онлайн-курсі з медіаграмотності.
На порталі представлені освітні відеоролики завдяки яким у легкій та доступній
формі можна поглибити свої знання та підтвердити це сертифікатом. Здобуті
бібліотекарем знання підтверджено електронними сертифікатами.
Певними електронними послугами бібліотекарка, як жителька села,
скористалася сама, тому із легкістю змогла допомагати іншим членам громади.
Наприклад, отримала закордонний паспорт для робочої поїздки в м. Хелм Республіки
Польща організованої Рівненським відділенням УБА у 2019 р.
Про нові можливості цифрової освіти та адміністративні послуги, які можна
отримати через «Дію» були проінформовані вчителів місцевої школи, батьки учнів.
На батьківських зборах демонструвався серіал «Безпека дітей в інтернеті».
Бібліотека с. Бронне зареєстрована на мапі хабів цифрової освіти порталу «Дія»
– як осередок, куди може завітати кожен громадянин, безкоштовно отримати доступ
до сайту «Дія. Цифрова освіта» та пройти навчання з цифрової грамотності.
Популярними у громаді стали консультації із використання мобільного додатку
«Дія». Відтепер у бібліотеці можна навчитися нових цифрових знань та вирішити
життєво важливі проблеми:
- бібліотека навчає «Як встановити на смартфон застосунок «Дія»,
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- консультує та допомагає використовувати державні послуги онлайн,
наприклад зареєструватися в електронній черзі для отримання різних довідок, подати
електронну заяву у різні інстанції та багато іншого.
Що сьогодні турбує жителів с. Бронне і які послуги популярні?
Подання електронної заяви на отримання візи у візовому центрі. Подавати
візові анкети можливо за місцем проживання без необхідності особистого
відвідування польської консульської установи. Можна повністю подати документи
поштовим відправленням, попередньо оплативши сервісний збір за послуги або
тільки заявку, зареєструвавшись на певну дату та час.
Пенсія. Трудовий стаж. Заробітна плата. Це ті питання, які часто цікавлять
жителів села. Щоб отримати всі ці дані не потрібно їхати до районного центру та
стояти в черзі, достатньо зареєструватись на Порталі Пенсійного фонду. При
допомозі бібліотекаря мешканці отримували довідку про заробітну плату, перевіряли
свій наявний стаж. Сьогодні можливо оформити на пенсію, подавши документи
електронною поштою.
Отримання
різних
довідок. Бібліотека стала в
нагоді при отриманні довідки
про відсутність судимості, яка
була потрібна абітурієнту для
вступу до військового Вишу.
Замовивши її на сайті Головного
сервісного
центру
МВС
зекономили час та гроші наших
користувачів.
Допомога безробітним. В
період карантину бібліотека
допомагала
жителям,
які
втратили роботу зареєструватись
у Державній службі зайнятості і
отримати допомогу в розмірі
1000 грн.
Фізичні особи-підприємці
та наймані працівники, які
постраждали від карантинних
обмежень у «червоних» зонах,
подали заяви та отримали від
держави 8000 грн. компенсації.
Податкова
звітність.
Подання декларацій не можливе
без електронного цифрового
підпису (ЕЦП). Він потрібен для
здійснення
більшості
електронних
операцій:
підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами,
реєструватися на державних порталах тощо. Документи, підписані за допомогою
ЕЦП, мають таку саму юридичну силу, як і звичайні. Більшість жителів села є
клієнтами Приватбанку, за допомогою додатку Приват24 за декілька хвилин
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отримували електронний підпис – підприємці, депутати, пожежники, державні
службовці.
Комунальні послуги онлайн. Бібліотека стала помічником при реєстрації
особистих кабінетів газових та енергопостачальній компаній, що дало можливість
подати показники онлай та преревірити свої рахунки з використання електроенергії,
перейти на тариф «ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ», щоб зафіксувати свій
місячний платіж та сплачувати до 40% менше за газ взимку.
Охорона здоров’я онлайн. Бібліотека стала соціальним партнером медичних
закладів краю. В ході першого етапу медичної реформи, саме сільська бібліотека
надавала медичним працівникам автоматизоване робоче місце для реєстрації
пацієнтів на сайті медичної інформаційної системи Doctor Eleks. Завдяки нашій
бібліотеці 250 жителів нашого села уклали договори з сімейним лікарем.
Броннівська бібліотека пропонує медичним працівникам ТГ участь у відеомостах із представниками галузі охорони здоров’я, а жителям – онлайн-консультації
із лікарями, зокрема вузькими спеціалістами.
З початком кампанії із вакцинації бібліотекарка допомагала мешканцям
записатись до листа очікування вакцинації від COVID-19 у застосунку Дія.
В бібліотеці проходять курси комп’ютерної грамотності (допомога
користувачам здобути або покращити навички роботи з необхідними програмами та
Інтернетом). Скористатися можуть діти, молодь, дорослі та літні люди. Заняття
проводяться індивідуально для кожного користувача. Програма занять вибудовується
таким чином, аби навчання стало у нагоді в повсякденному житті.
Онлайн покупки, платежі, замовлення квитків – це далеко не весь перелік
послуг, які можна отримати у бібліотеці.
Бібліотекар відіграє ключову роль у наданні жителям громади доступу до
інформаційних ресурсів та послуг, необхідних для досягнення успіху в навчанні,
кар’єрі і житті.
Така робота бібліотеки є в край важливою для громади і я б хотіла її
продовжувати. Значимою є фінансова підтримка органів місцевого самоврядування
для покращення матеріально-технічної бази бібліотеки, збільшення кількості
комп’ютерів, розширення асортименту гаджетів, наприклад електронних книг,
планшетів тощо. Адже освічені та активні жителі здатні спільно вирішувати
проблеми своєї громади та розвивати власну територію.
МАЛОЛЮБАШАНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
12. Публічно-шкільна бібліотека-філія
с. Мирне
35030, с. Мирне, вул. Центральна, 54
Рівненський район
e-mail: Mirnebiblioteka@gmail.com
Автор: Драганчук Р. Я., бібліотекарка

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ОБЛАСНОГО
КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ СІЛЬСЬКИХ
БІБЛІОТЕК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«КРАЩА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА»
НОМІНАЦІЯ
«ПРОМОЦІЯ ЧИТАННЯ СЕРЕД
ГРОМАДИ»

Програми з промоції книги та читання в публічно-шкільній бібліотеці-філії с.
Мирне реалізуються із залученням у бібліотеку всіх категорій населення, але
особлива увага приділяється читанню дітей, підлітків та молоді.
Промоція читання в ПШБФ с. Мирне здійснюється за розробленою
комплексною програмою.
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Бібліотека – місце, яке надихає юних читачів до читання, а також виховує
естетичний та художній смак. Зовнішній вигляд бібліотеки несе в собі інформаційне
навантаження. Тільки в читальному залі бібліотеки діє 7 різноманітних за змістом та
формою, цікавих та актуальних книжкових виставок.
За останні роки в нашій бібліотеці значно збагатилась палітра видів та форм
книжкових виставок. Окрім традиційних, з відпрацьованою методикою,
організовуються виставки-персоналії, -портрет, -панорама, -вікторина, -спомин,
-інсталяція, -мандрівка, -роздум, -реквієм, -артстопер та віртуальні виставки.
В бібліотеці впроваджуються нові та сучасні форми промоції читання, такі як:
флешмоб – найулюбленіший захід наших користувачів, навіть і
дорослих. (Останній флешмоб, який провела бібліотека, був приурочений Дню
вишиванки «А над світом вишиванка цвіте»);
буктрейлер – створюється для різних вікових категорій. Наприклад, на
YouTube каналі бібліотеки буктрейлер на твір Василя Бикова «Альпійська балада»
має 6 931 переглядів.
Проєкт «Відеопоезія – як сучасний формат літератури». Для промоції читання
бібліотекар створює відеопоезії за творами як відомих поетів України, так і місцевих
поетів-аматорів, які також можна переглянути на сторінці та в групі бібліотеки у
мережі
фейсбук
та
на
каналі
бібліотеки
в
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCjuXNtK7o_bhh5dqphGnU0w
(наприклад:
відеопоезія на вірш місцевої поетеси-аматорки Наталії Єніч «Мій рідний край» за два
тижні набрала 666 переглядів.)
Проєкт «Бібліотекар рекомендує». Під час різноманітних заходів, які
проводяться в нашій бібліотеці та в Мирненському ліцеї для учнів середньої та
старшої ланки бібліотекарем в рамках проєкту проводяться рекламні виступи «Якщо
ви не читаєте, ми йдемо до вас»; огляди: «Що читає молодь», «Книжкові події року»
та ін. На сторінці та у групі бібліотеки у мережі фейсбук під хештегом
#бібліотекар_рекомендує в цікавій та оригінальній формі пропонуються книги для
читання. Проект має позитивні наслідки: зазвичай після кожного книжкового піару
книги зацікавлювали потенційних читачів, і до бібліотеки зверталися люди, які
раніше не відвідували бібліотеку. При цьому, дорослі читачки приводять ще й своїх
маленьких діток. А наочним прикладом є те, що після огляду літератури про
Гологост книжку Джона Бойна «Хлопчик в смугастій піжамі» за місяць прочитало 8
читачів, з них 4 підлітки.
Проєкт «Літні читання».
Проводиться в Мирненській
ПШБФ щорічно під час літніх
канікул.
Головна
мета
–
пробудження і розвиток інтересу
дитини до читання. Цього року
реалізація проєкту розпочалася з
проведення
конкурснорозважальної програми «Хай
буде щасливим дитинство моє!»
для дітей 6-10 років, під час якої
нагороджено кращих читачів
бібліотеки цієї вікової категорії.
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Родзинкою цьогорічних читань є читацька піар-акція «Я і моя улюблена книга» та
виставка-айстопер «Візьми з собою в літо чарівне!».
Проєкт «Бібліо-арт майстерня» передбачає проведення майстер-класів, творчих
майстерень, творчих заняття в ході яких діти не тільки цікаво та творчо проводять
свій час, а й залишають бібліотеку з книгою в руках.
Сформувати позитивне ставлення до читання допомагають форми роботи, що
цікаві для визначеного віку. З метою залучення дітей до бібліотеки та читання
традиційно проводяться Дні відкритих дверей, Дні інформації, Дні Бібліографії,
Тиждень дитячого читання, Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек, тощо. Під
час цих заходів для дітей та підлітків проводяться літературні мандрівки, казкові
вікторини, екскурсії, брейн ринги, літературні ігри, літературні ток-шоу.
Особлива увага приділялася обслуговуванню дітей з особливими освітніми
потребами. Таких користувачів в нашій бібліотеці є 5. Вони залучаються до всіх
заходів, які проводить бібліотека і є активними її читачами.
Юні користувачі залучаються бібліотекарем до різноманітних офлайн та онлай
конкурсів. Традиційно діти беруть участь в конкурсі на найкращого читця поезії
Тараса Шевченка, який щороку проходить у березні у Мирненській ПШБФ. Також
цьогоріч у обласному літературному конкурсі «Провесінь» взяла участь 16-річна
Ващук Ірина. А на обласний тур Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості
«Незалежна і єдина – моя Україна!» від нашої громади свої роботи представили троє
учасників.
Для ознайомлення користувачів бібліотеки з різними знаковими подіями та
літературними датами, які відзначаються в нашій державі та світі, створюються
відеоролики різного формату: інформаційний вернісаж, відео подорож, історичний та
інформаційний дайджест, книжковий лабіринт, інформаційний караван, екологічне
рандеву, поетичне попурі, літературно-поетичний вернісаж, літературний портрет,
хронограф пам'яті, літературне досьє та ін.
Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач нового покоління, з його
запитами, потребами та проблемами.
Бібліотека активно освоїла можливості соціальних мереж та активно комунікує
з інтернет-аудиторією, запрошує на бібліотечні події, рекламує і рекомендує до
прочитання книжкові новинки, оголошує старт акціям, флешмобам і т.п. Після
кожного такого допису в коментарях з’являються два-три замовлення з проханням
залишити книгу.
Запорука успіху нашої бібліотеки – це комплексний підхід, систематичність,
креативність, партнерські відносини з Малолюбашанською сільською радою,
Мирненським ліцеєм, заклад дошкільної освіти «Журавлик-2» с. Мирне та
Мирненським сільським будинком культури.
Впроваджуючи в життя цікаві проєкти, забезпечуючи спілкування дітей та
молоді з книгою, з авторами, залучаючи їх до книгочитання, ми створюємо не тільки
культ книжки, а й перетворюємо читання на життєву потребу, на читаннязадоволення, читання-комунікацію. Адже інтелектуальною, духовно багатою та
високорозвиненою нацією може бути тільки читаюча нація.
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ОСТРОЗЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
13. КЗ «Острозька центральна публічна бібліотека» Острозької міської ради
35800, вул. Східна, 33; м. Острог, Рівненський район
е-пошта: ostrogbibl@gmail.com
Автор: Федорчук І. В., в.о. директора
Лайфхаки створення бібліотечної відео студії
«Я – Ірина Федорчук і це «Відеозустрічі в Острозькій бібліотеці», - ось уже
близько року ці слова збирають біля моніторів комп’ютерів численну кількість
глядачів.
Два сезони, 14 ефірів, 13 життєвих історій, п’ять презентацій книг та поетичних
збірок, тисячі переглядів, десятки коментарів.
Відеозустрічі в Острозькій бібліотеці – що це? Для кого це? Для чого це?
Рік тому, через пандемію, викликану поширенням епідемії коронавірусу,
людство опинилося в умовах певного обмеження. Страх. Паніка. Повна ізоляція. Це
стосувалося і бібліотечного обслуговування. Але, нові виклики ставлять нові
завдання. Під час пандемії Острозька бібліотека розпочала роботу у відеоформаті,
використовуючи соціальну мережу Фейсбук та YouTube канал бібліотеки.
Відеозустрічі – це розважально-пізнавальна передача, метою якої є залучення
інтернет аудиторії до бібліотеки, висвітлення цікавих подій та інформування громади,
шляхом проведення зустрічей із відомими поетами, депутатами, співаками,
письменниками. Проект націлений згуртувати громаду в період карантину та
допомогти пережити важкі місяці самотності.
Для успішної реалізації проєкту потрібно було мати техніку, локацію для
зйомок та класну згуртовану команду, яка мислить в одному напрямку.
В нашій бібліотеці є фотоапарат, який був ще раніше придбаний на кошти
місцевої влади, що дало можливість розпочати перші зйомки. Але згодом постало
питання, що для якісного зображення, потрібне якісне освітлення. Дружні стосунки із
працівниками Центру дозвілля, культури та туризму та особистісні зв’язки допомогли
знайти надійного партнера для реалізації задуманих планів. Ним стала студія
«Діамант», яка займається відеозйомкою масових заходів в Острозі, власник якої і
забезпечує бібліотеку потрібною технікою.
Для створення затишної атмосфери та комфортного спілкування, на базі
бібліотеки було оформлено спеціальну локацію для зйомок. Дизайн студії
розробляється окремою людиною, працівницею бібліотеки. Інтер’єр постійно
змінюється та оновлюється в залежності від тематики зустрічі. Вміле поєднання книг,
світлин, квітів та зручні меблі налаштовують на приємну комунікацію.
Значної роботи вимагає монтаж відео. Нарізка матеріалу, підбір музики,
створення привабливої заставки потребує особливих вмінь та навичок роботи із
відеоредактором. Тому, до проєкту було залучено волонтера, учня 11 класу, який
поєднує навчання із суспільно-корисною справою та надає допомогу бібліотечним
працівникам у створенні нового культурного продукта.
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Наразі, знято 14 випусків, в яких спілкувалися із політиками, очільниками
громади, благодійниками, поетами та письменниками, викладачами Острозької
академії та адвокатами, блогеркою, кримінологом, фотографом та артистом.
Учасники відеозустрічей – відомі мешканці Острозької ОТГ, які можуть поділитися
власним досвідом, топові українські автори. Оскільки, передачі є не тільки
інформаційними, але й розважальними, то кожен випуск має певні рубрики, що
дозволяє відкрити незнайомі факти із життя відомих містян, показати їх захоплення
та провести веселі конкурси прямо в ефірі. Що, до речі, найбільше подобається
глядачам. Адже, тільки, у Відеозустрічах, відома блогерка та поетеса може їсти торт,
не використовуючи рук, популярний співак їсти цибулю, поет читати вірші, стоячи на
табуретці, письменник віджиматися, а ведуча танцювати.
Стартував проект із добре знаного на Рівненщині депутата, який поділився
своєю історією успіху. Попри свою активну діяльність, політик знаходить час для
читання, любить поезію та сучасну українську літературу. Але, цей гість був обраний
не випадково, адже, тривала передвиборча агітація і ми чітко розуміли, що саме ця
людина приверне увагу до бібліотечного проєкту, а, також, зробить відео цікавим,
адже, відомий острожанин завжди приваблював своєю відкритістю, доступністю та
широтою поглядів. У рубриці депутат прочитав вірш свого батька, відомого на
Острожчині поета.
В одній із передач, місцевий графолог в ефірі розповідав про тонкощі письма та
аналізував почерки трьох непересічних мешканок Острога. Таким чином ми
збільшили коло глядачів. Адже, будь-який захід за участі відомих людей буде
успішним.
Веселим, відвертим та найбільш популярним був випуск, в якому відбулася
зустріч із відомим острозьким співаком, про що свідчить кількість переглядів у
соціальній мережі – більше 4 000. Ця передача зробила відомою нашу бібліотеку
далеко за межами області, оскільки була поширена прихильниками творчості артиста
по всій Україні. Ми отримали багато схвальних коментарів та слів вдячності. Але, про
це трішки пізніше.
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Щоб зацікавити уже сформовану аудиторію та розширити аудиторію, проєкт
видозмінюється. Так, зустрічі із письменником Сергієм Гридіним передувала
рекламна компанія. Було запроваджено нову рубрику, де всі охочі могли задати
питання письменнику, таким чином ми налагодили комунікацію із глядачами та
безпосередньо залучили їх до участі у передачі.
В червні цього року, в рамках проекту «Велике читання. Рівненщина читає
«Паперові солдати» Братів Капранових», ініційованого Рівненською обласною
універсальною науковою бібліотекою в Острозі побували автори книги, які стали
гостями бібліотечної відеопередачі. Спілкування із відомими українськими
письменниками привернуло увагу до бібліотеки та покращили імідж книгозбірні в
громаді.
Проєкт передбачає промоцію книги та читання, тому у кожному випуску гість
передачі ділиться своїми враженнями від прочитаних книг, рекомендує улюблені
книги та, навіть, дарує книги у бібліотеку. Так, за період існування проєкту,
книжковий фонд було поповнено новою літературою, а це 25 книг українських
сучасних авторів. І це тільки початок, адже, після відвідин бібліотеки деякі гості
стали партнерами та спонсорами. Так, секретар Острозької міської ради подарував
книги для бібліотеки до Міжнародного дня дитячої книги, в його особі ми знайшли
підтримку проєкту в придбанні нових меблів для подальшого функціонування
відеопроєкту. А з блогеркою та місцевою поетесою було реалізовано спільний проект
«Творчі зустрічі», який має на меті об’єднати молодих, дебютантів та відомих поетів,
прозаїків для обміну думками і підтримки творчих ініціатив.
Оскільки, в Острозькій громаді немає власного телебачення, то бібліотека стала
своєрідним місцевим інформаційно-розважальним медіа-каналом. Що дозволило
суттєво знизити дефіцит культурних послуг.
Судячи з коментарів, відгуків та поширень, які отримують відеоролики,
глядацька аудиторія потребує спілкування, культурного дозвілля та позитивних
новин, що спонукає розширити спектр онлайн заходів та створити впізнаваний образ
відеопередач. Але для цього необхідно мати сучасну, комфортну локацію для зйомок.
Тому бібліотека ініціювала оформлення власної студії відеозапису, дизайн якої буде
додавати впізнаваності проекту, шляхом реалізації проекту «Студія відеозапису
«Провулок 33», що отримав перемогу у конкурсі міні-грантів від ГО «Рівненське
обласне відділення Української бібліотечної асоціації».
Це окрема кімната, квадратура якої становить 20 квадратних метрів, що вміщує
15 осіб. Вона використовуватиметься як студія для зйомок розважальноінформаційних передач.
За допомогою засобів візуального мистецтва буде створено три різні локації з
нанесенням логотипів, кольорове рішення яких сприятиме створенню унікального
образу для зйомок тематичних відеороликів. В студії будуть проводитися онлайн та
офлайн активності для людей різних вікових категорій. А стінописи стануть
візуальним обличчям передач.
Бюджет проєкту складає близько 7 000 грн, 4 000 з яких бібліотека отримає від
Рівненського бібліотечного осередку, що будуть використанні на придбання засобів
для створення трьох стінописів.
Наразі розпочалися роботи в ході реалізації проєкту і фактично через місяць
студія буде працювати та пропонувати нові можливості для місцевої громади.
Проєкт привертає увагу до бібліотеки, формує позитивний імідж бібліотечного
фахівця та об’єднує місцеве населення. А ще це гарна можливість отримати новий
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досвід, розвивати себе, знаходити друзів та проводити час в приємній компанії. Адже,
ті моменти, які залишилися поза ефіром не замінні. Пробуйте, творіть, надихайтеся!
ПРИВІЛЬНЕНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
14. КЗ «Центральна публічно-шкільна
бібліотека» Привільненської сільської ради
35622, вул. Грушевського, 4;
с. Привільне, Дубенський район
e-mail: bibl-prv@ukr.net
Автор: Івчук О. І., директор

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ОБЛАСНОГО
КОНКУРСУ-РЕЙТИНГУ
«КУЛЬТУРНИЙ ПАТРОН
ГРОМАДИ»

Інструменти адвокації для розвитку сільської бібліотеки і громади
Децентралізація відкрила нові можливості для розвитку сфери культури у
Привільненській громаді. Перед публічними бібліотеками постали нові виклики.
Якою має бути бібліотека громади? На що очікують жителі і які культурні послуги
вони хотіли би отримувати?
Враховуючи економічні можливості, демографічну ситуацію, відстань між
селами, культурну інфраструктуру ТГ у 2017 році було створено Комунальний заклад
«Центральна публічно-шкільна бібліотека» Привільненської сільської ради в
структурі якого 5 бібліотек: 1 – центральна, 4 – бібліотеки-філії.
У «Стратегії сталого розвитку Привільненської ОТГ» передбачено розвиток
культури, зокрема бібліотек громади та ряд заходів, спрямованих на забезпечення
рівного доступу до культурних послуг усіх мешканців та якісне бібліотечне
обслуговування.
Наступним етапом стало перетворення бібліотеки, яке передбачало
модернізацію закладу через зміну середовища, розвиток матеріально-технічної бази,
інформаційних ресурсів, персоналу (бібліотекарів) та впровадження інноваційних
послуг.
Спочатку був розроблений образ-символ бібліотеки як культурного центру
громади з новим дизайном інтер’єру, сучасними комфортними просторами для різних
активностей, новою літературою, іграми, інформаційним наповненням.
В основу дизайну закладу покладено данську модель «чотирьох просторів» для
навчання, натхнення, зустрічей та подій.
Ідеї для оформлення інтер’єру бібліотеки, кольорові рішення, стінописи, моделі
меблів частково запозичені у колег з бібліотек Польщі, які були відвідані під час
професійних візитів, організованих ГО «Рівненське обласне відділення Українська
бібліотечна асоціація».
Над створенням нового образу працювали бібліотекарі громади, молоді
креативні вчителі місцевого ліцею, активні мешканці села.
Результати напрацювань були представлені сільському голові, також був
продемонстрований досвід бібліотек Любліна та Холма по створенню сучасних
бібліотек. Було отримано погодження та забезпечене всіляке сприяння таким
перетворенням від сільського голови.
Об’єднавши зусилля місцевого бізнесу, влади та бібліотек за три роки було
модернізовано центральну бібліотеку та одну сільську філію. Розпочато ремонтні
роботи в іншій сільській бібліотеці громади. Сподіваємося, що у наступному році
розпочнеться ремонт четвертої бібліотеки.
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Проведена велика внутрішня робота у бібліотеці чому сприяв карантин,
оскільки не здійснювалося обслуговування користувачів: списано літературу,
вивільнено приміщення від старих бібліотечних меблів. Кожен етап ремонтних робіт
контролювався головою сільської ради.
В серпні 2020 року вперше відчинила двері перша нова сучасна бібліотека
Привільненської ТГ, що знаходиться в Будинку культури, має окремий вхід. Загальна
площа приміщення – 92 м/кв, має дві великі кімнати.
Як оцінила громада нову бібліотеку?
Першими відвідувачами оновленого закладу стали сільський голова,
депутатський корпус та керівники установ, а пізніше – кожен день – день відкритих
дверей у бібліотеці.
Які ж були реакції жителів громади на нову бібліотеку і що сьогодні пропонує
бібліотека?
Тут завжди гамірно, цікаво та комфортно як малечі та і літнім людям.
З тихої читальної зали вона перетворився на місце проведення
найрізноманітніших заходів – зустрічей, презентацій новинок художньої літератури,
тематичних вечорів, майстер-класів. А ще тут можна усамітнитися і читати, адже
щороку бібліотека отримує близько 500 нових книг. Бути підписником бібліотеки в
інстаграм та фейсбуці – значимо!
Центральна бібліотека зареєстрована на мапі цифрових хабів порталу «Дія».
Вже звичні громаді курси цифрової грамотності поповнилися заняттями з
користування смартфоном.

За допомогою безкоштовного інтернету в бібліотеці відтепер кожен житель
може отримати інформацію про діяльність місцевої влади, подати електронну заяву
чи скаргу до органу влади, дізнатися як можна в’їхати до країн ЄС по безвізу, які
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документи стануть у нагоді при перетині кордону; що потрібно для оформлення
біометричного паспорта, замовити і одразу ж роздрукувати електронний квиток в будьяке місце земної кулі.
Здійснити комунальний платіж, поповнити рахунок мобільного телефону та й,
зрештою, здобути навички самостійного використання електронних сервісів.
Актуальною у липні була послуга подачі електронних заявок на вступ до ВНЗ через
єдину державну електронну базу з питань освіти. Майбутні студенти мали можливість
не виїжджаючи з села подати таку заявку до бажаного університету чи іншого
навчального закладу, при цьому економлячи час та кошти на проїзд. Ще однією з
популярних послуг у бібліотеці є купівля товарів через інтернет.
У бібліотеці можна отримати консультацію з пошуку інформації, взяти художні
новинки почитати додому, адже бібліотеці є що запропонувати вибагливому читачу.
Цьогоріч Привільненська бібліотека увійшла до переліку закладів, які будуть
отримувати нову літературу від Українського інституту культури.
Безкоштовно у бібліотеці можна зайняти приміщення для проведення різних
подій, фото- та відеозйомки в інтер’єрі бібліотеки, стати учасниками ігрових
розважальних програм, зробити копію документа, оцифрувати сімейний архів, замовити
брошурування або набір тексту з оформленням та видруком.
Сьогодні Привільненська бібліотека діє як потужний інформаційно-культурний
центр громади та виконує роль посередника між владою та населенням. Очільники
громади з розумінням ставляться до бібліотечних проблем та потреб, високо цінують
бібліотечні заклади та їх працівників.
Саме бібліотека є місцем, де проходять виїзні засідання депутатського корпусу,
професійні зустрічі міжнародних делегацій, неформальні освітні заходи для активних
громадян та громадських об’єднань. Відвідування бібліотеки є у програмі колегій
районних адміністрацій.
Бібліотека вносить свій посильний вклад у розбудову громади, розвиваючи різні
партнерства та пропонуючи жителям нові освітні можливості, культурні події та
суспільно-корисні ініціативи.
Партнерами бібліотеки є влада, освітні та медичні заклади, громадські
організації.
Привільненська громада долучилася до «Великого читання» на Рівненщині.
Ініціативу підтримав сільський голова, у відеозверненні до жителів, з рекламою книги
та закликавши долучитися до мережевого заходу «Рівненщина читає «Паперові
солдати» Братів Капранових. Долучилися до читання молодь та педагогічний колектив
Привільненського ліцею.
Надійним медійним партнером бібліотеки є місцевий чосопис «Привільненський
вісник», де публікуються відомості про роботу бібліотек, афіші культурних подій, звіти
перед громадою.
Вимоги суспільства, сучасні тенденції та нові умови роботи вимагають від
бібліотекарів постійного професійного розвитку та опанування нових навичок. Як
результат, бібліотекарі громади є учасниками тематичних освітніх заходів. За останні за
три роки бібліотекарі взяли участь у 10 офлайн та онлайн подіях:
- «Трансформація бібліотечних послуг для сучасної дитини»,
- «Культурний розвиток як показник успіху спроможної територіальної
громади»,
- тренінг з медіаграмотності,
- «Школа бібліотечного лідера»,
- «Партнерство з навчання у ХХІ столітті»,
- «Промоція видань від Українського інституту книги (УІК)»,
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- тренінг «Проєктна діяльність»,
- «Бібліотечний менеджмент. Ефективне управління»,
- вебінари «Твоє право»,
- професійних візитах з метою вивчення досвіду м. Холм.
Бібліотека стала базою проведення заходів підвищення кваліфікації персоналу
бібліотек ТГ новоствореного Дубенського району. За підтримки та участі голови
громади у 2021 році в Центральній бібліотеці відбувся семінар бібліотекарів
Дубенського району на тему «Якісні зміни бібліотек для сталого розвитку громади».
Попереду багато планів, прагнень реалізувати цікаві ідеї і творити живу
бібліотеку.
Ми відкриті для діалогу та співпраці! Ми змінюємося, тому що хочемо бути
корисними громаді.
РІВНЕНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
15. Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка
33027, вул. Київська , 44, м. Рівне
https://rivnecbs.com.ua; e-mail: rivnenskacbs@ukr.net
Автор: Гайдук Н. Б., провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу
Краєзнавча розвідка
«Рівне 1991–2021. Пам’ятники та пам’ятні дошки»
Минуло 30 років від дня проголошення Незалежності України. Цей час був
складним, відбулося багато змін у нашому житті. Змінилося і наше місто. Змінилась
його назва. Змінились назви вулиць і площ. З’явилися нові будинки, пам’ятники.
У 2019 р. вийшов друком бібліографічний покажчик «Вулиці Рівного Вам
розкажуть», присвяченою вулицям нашого міста (https://bit.ly/3q8cacg). Він містить
інформацію про осіб та події на честь яких названі вулиці.
Цьогоріч підготовлений новий покажчик: Рівне 1991–2021. Пам’ятники та
пам’ятні дошки : бібліогр. покажч. / Рівненська ЦБС, Центральна міська б-ка
ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Н. Гайдук, Т. Сяська, Г. Кухновець ; за наук. ред. канд. іст.
наук, проф. А. А. Жив’юка ; відп. за вип.: В. О. Гупалюк, Ю. А. Фаєвський. – Рівне :
Волинські обереги, 2021. – 244 с. : іл.
Нове видання розповість про меморіальні об’єкти та споруди, які з’явились у
місті за часів Незалежності.
У Рівному у різні часи жили, бували, працювали знані державні, громадські,
церковні діячі, науковці, письменники, музиканти, художники. Кожен з них зробив свій
внесок у розвиток міста, залишив свої враження в листах, у книгах. Рівняни вшанували
пам’ять про історичні події, про постаті, які багато зробили для розбудови України і
нашого міста.
Новий покажчик містить інформацію про меморіальні та анотаційні дошки,
пам’ятники і пам’ятні знаки, які були встановлені у 1991–2021 рр. Видання присвячено
30-й річниці Незалежності України.
Була проведена пошукова робота з виявлення меморіальних об’єктів, публікацій
про них (друкованих і електронних), потім проведена фотозйомка. Видання
підготовлене у співпраці Андрієм Жив’юком – кандидатом історичних наук,
професором Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка
С. Дем’янчука, керівником науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією.
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Рівненська область», головою правління Рівненської обласної організації Національної
спілки краєзнавців України.
Матеріал розміщений у таких розділах:
– пам’ятники,
– пам’ятні знаки,
– меморіальні дошки,
– анотаційні дошки,
– пам’ятники та пам’ятні дошки смт Квасилів.
У межах розділів – за алфавітом назв об’єктів і прізвищ осіб, пам’ять про яких
увічнювалась. В кожній статті вказана адреса, за якою знаходиться об’єкт у Рівному,
розміщено фото, вказаний рік встановлення (та/або відновлення), подано коротку
довідку про події і персоналії, яким споруджено пам’ятник, пам’ятний знак, відкрито
дошку, подано списки літератури до них. Видання містить алфавітний покажчик назв
об’єктів, іменний покажчик осіб, яким встановлено пам’ятники, меморіальні та
анотаційні дошки, а також список використаних періодичних видань.
Це краєзнавче інформаційне видання. У покажчику описані майже 170 пам’ятних
знаків і дощок. Матеріали, подані у цьому виданні, не є вичерпними. Це дає поштовх до
подальшого пошуку.
Покажчик призначений для студентів, учителів і учнів шкіл, бібліотечних
працівників, туристів та всіх, хто цікавиться історією нашого міста.
З друкованим варіантом виданням можна буде ознайомитися у бібліотеках, з
електронним – на сайті ЦБС м. Рівне https://rivnecbs.com.ua.
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16. Бібліотека-філія №3 ЦБС м. Рівне
33024, м. Рівне, вул. Соборна, 416
e-mail: rivneLibr_f3@ukr.net
Автор: Жарська Ж. В. завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу
Бібліотека – локація для емоційного оздоровлення та самореалізації
Шалений ритм життя, бажання заробити на життя, на житло, дати дітям гарну
освіту, гарно виглядати і ще безліч тем та бажань – роблять сучасну людину досить
таки емоційно вразливою. Бібліотека в силу своєї функціональної діяльності,
пов’язаної з підвищенням рівня духовності особистості, зниженням ступеня стресу,
покликана захистити людину від негативних емоцій і переживань. Поряд з читанням,
сьогодні є безліч методик, спрямованих допомогти людині опанувати психологічну
рівновагу. Однією з них є медитація, яка, безумовно, не вирішує проблеми, але може
змінити ставлення до самої проблеми й у такий спосіб виважено реагувати на
тимчасові виклики. Деяким людям вона допомагає стати більш врівноваженими,
співчутливими та позбутися психічних порушень, як-от тривожності та депресії. Так
виникла ідея створити на базі бібліотеки локацію з дослідження та опанування
методик психологічної рівноваги.
Наступним кроком був пошук тренера, який би займався медитацією професійно
та справді міг би познайомити з азами практики, довести її ефективність або доцільність
використання. Запросили до співпраці практикуючого майстра Рейкі. 1
Чому саме ця практика? Рейкі – це багаторівнева цілісна система розвитку і
вдосконалення людини. Вона містить великий спектр напрямків. Від зцілення і
зміцнення психічного і соматичного здоров'я, до успішного просування на шляху
самореалізації. Привертають увагу 5 принципів Рейкі:
– не гнівайся;
– не турбуйся даремно;
– будь вдячним;
– будь добрим до людей;
– присвячуй себе повністю роботі.
Спільно з тренером обговорено облаштування
локації для занять, супровідні ефекти проведення
практик, системність організації занять, обумовлено
формат їх проведення, залучення учасників, рекламні
заходи. Зважаючи на те, що навчання та ініціації в
Рейкі можливі лише при прямому контакті майстра та
учня, виникли обмеження щодо кількості учасників
духовної практики (максимум – 7-8 осіб), а тому
передбачається зростання кількості їх проведення.
Стартовий тренінг відбувся 14 вересня 2021
року. Майстер Рейкі Неля Строкаль розповіла, що таке
«Енергія Рейкі», хто засновник, чому можна навчитися,
застосовуючи практики, зокрема: заспокоїти розум,
підвищити психічний імунітет і самоконтроль;
- вилікувати захворювання, включаючи хронічні.
1

霊気
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Діагноз або його відсутність не має значення. (Робота Рейки не конфліктує з ліками в
разі їх необхідності, а підвищує їх ефективність);
- заповнити фізичні і емоційні сили, позбутися від хронічної втоми;
- навчитися зосереджуватися розслаблено, набути здатності чітко формулювати
свої цілі;
- гармонізувати відносини;
- гармонізувати простір, очистити приміщення;
- зцілити емоційні травми і соматичні наслідки;
- працювати з ситуаціями минулого і усвідомлено формувати події в
майбутньому;
- працювати з негативними станами: образами, страхами, виною.
Справив враження на присутніх майстер клас з основ медитації. Тренер
розповіла про прийоми короткочасного релаксу в стресовій ситуації, навела приклади
впливу сеансів Рейкі на фізичне та психосоматичне здоров’я людини. Кожен з
учасників мав свої відчуття під час сеансу: хтось реально відчував холод, у когось
затерпали пальці, а хтось подумки був на березі океану. Наша підсвідомість може
викидати нереальні картинки, але досвідчений майстер завжди знайде всьому
пояснення.
Психосоматика стверджує, що причина багатьох хвороб – переживання, стрес і
моральні травми. Коли психіка не справляється з проблемами, негатив відкладається
в підсвідомості і проявляється у вигляді збоїв організму. Саме тому практика Рейкі
може стати відмінним інструментом для вирішення психосоматичних проблем.
Головне бажання та сприйняття.
17. Бібліотека-філія №3 ЦБС м. Рівне
33024, м. Рівне, вул. Соборна, 416
e-mail: cbsfilia3@gmail.com
Автор: Боришкевич І.П. завідувачка бібліотеки-філії
Газета «Хитрий Лис»
Влітку 2020 р. бібліотека-філія №3 ЦБС м. Рівне розпочала видавати
щотижневу газету для дітей та підлітків «Хитрий Лис». Карантинні обмеження
підштовхнули до пошуку нових форм взаємодії з читачами та інформаційнобібліотечного обслуговування.
Мета – надати цікаву та корисну інформацію у зручний для читача час та в
зручному форматі.
У підготовці змісту видання задіяні всі працівники бібліотеки-філія № 3. За
кожним закріплена певна рубрика, де стисло подаються цікаві факти, корисна
інформація, рекомендуються ТОП-книги за різними темами, пропонуються нескладні
майстер-класи, розраховані на дітей. Періодично долучаються читачі з пропозиціями
певних тем, або ж зі своїм матеріалом.
Газета «Хитрий Лис» має такі рубрики: «Корисно знати», «Цікаві факти від
Хитрого Лиса», «А ви знали?», «Корисні додатки», «Що почитати? Хитрий Лис
рекомендує», «Хитрий Смартофончик», «Майстер-клас від Хитрого Лиса», «Зупинись
та посміхнись».
Виходить «Хитрий Лис» в електронному вигляді щотижня на сайті Рівненської
централізованої бібліотечної системи https://rivnecbs.com.ua/publications/, а також та
на сторонці бібліотеки-філія № 3 у мережі фейсбук
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Певна кількість видруковується та доступна на дитячому абонементі.
Впродовж двох років вийшло 62 випуски електронної газети. «Хитрий Лис»
отримав 18120 переглядів та 1814 вподобайок.
Газета розрахована на дітей та підлітків. «Хитрий Лис» запитуваний
керівниками гуртків та вихователями дошкільних закладів освіти.
Газета «Хитрий Лис» - це один з способів бібліотеки не втратити свого читача,
сформувати інтерес до читання, донести до користувача цікаву інформацію.

18. Бібліотека-філія №9 ЦБС м. Рівне
33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 9-а
e-mail: rivnelibr_f9@ukr.net
Автор: Логін Т. Й., провідний бібліотекар читального залу
Журфікс «Дзвін» скликає друзів
В історії української періодики особливе місце займають літературно-мистецькі
журнали. Їх головне завдання полягає у висвітленні літературного процесу в Україні та
за її межами та ознайомлення читачів з новими творами сучасних письменників.
Упродовж п’яти років в читальній залі бібліотеки філії № 9 ЦБС м. Рівне
проводиться Журфікс: «Дзвін скликає друзів».
В певний час, на певну годину ми запрошуємо гостей на зустріч та знайомство з
журналом «ДЗВІН» – щомісячним літературно-мистецьким та громадсько-політичним
часописом Національної спілки письменників України, який належить до найдавніших і
найповажніших українських видань. Ще в далекому 1940 році у Львові з’явився перший
номер українського періодичного видання під назвою «Література і мистецтво».
Часопис пропагував матеріали як літературно-критичного так і художнього змісту для
різної за віком авдиторії. Повісті і романи з історії України, наукові розвідки з історії
культури, мистецтва, фольклору та етнографії. Незважаючи на тяжкі часи гоніння
журнал намагався на все українське просвітити читача, що ще не вмерла Україна, її дух,
не забулась її історія. Він ніс у кожну оселю ідею української державності. В його
активі – сотні першопублікацій прозових і поетичних творів, які увійшли до золотого
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фонду української літератури. За час своєї діяльності журнал змінював назву. З липня
1945 до лютого 1951 року виходив під назвою «Радянський Львів». У 1951 році отримав
назву «Жовтень». З 1990р. і до сьогодні виходить під назвою «Дзвін».
Часопис змінював назви, змінювались редактори, але не змінювався його зміст. І
сьогодні творчі люди-митці, поети, прозаїки, публіцисти, молоді, досвідчені, українські
та зарубіжні друкують свої твори на сторінках журналу, який розширив свій жанровий і
тематичний діапазон. Додалися есе, статті, рецензії, памфлети, в яких піднімається
питання розвитку сучасної української літератури та мистецтва, проблеми духовної
спадщини народу.
Для того щоб ознайомити якнайбільше користувачів бібліотеки з літературномистецькими новинками, впродовж року щоквартально в першу неділю першого
квартального місяця організовується Журфікс під назвою «ДЗВІН» скликає друзів».
Провідний бібліотекар Тетяна Логін запрошує в читальний зал бібліотеки, де за круглим
столом відбуваються активності навколо контенту часопису. Відвідувачі слухають та
обговорюють надруковані в часописі уривки з прозових творів, читають поезію,
знайомляться з творами мистецтва, дізнаються про нові імена в літературі.
Популярними серед відвідувачів є презентації окремих творів, опублікованих в журналі,
обговорення літературних публікацій і есе. Подобаються відвідувачам Журфіксу
театралізовані голосні читання поезії, виставки-презентації творчості письменників,
презентації рубрик часопису.
Не менш цікавими виявились архівні номери 1991–1997 років. Так виникла ідея
проведення засідань в стилі ретро. До таких обговорень готуються ретро-виставки
комплектів «Дзвону» минулого століття, доповнені вінтажними письменницькими
аксесуарами.
Родзинкою Журфіксу є залучення користувачів бібліотеки до промоції часопису.
Зазвичай це обмін думками щодо прочитаного твору. Однак, серед молодіжної авдиторії
популярними є презентації творів через їх інсценізацію, прочитання в ролях.
З нагоди 80-ти річчя часопису «Дзвін» в бібліотеці відбулося театралізоване
мистецьке дійство, головні ролі в якому виконували студенти II курсу Рівненського
державного гуманітарного університету, художньо-педагогічного факультету,
спеціалізації: актори та режисери драматичного театру під керівництвом викладача
Олени Виннічик.

Майбутні актори підготували театралізовану презентацію часопису «Дзвін» –
«Сила мистецького дзвону». Інсценівки були створені за оповіданнями, які
публікувалися в журналі державного гуманітарного університету. Бібліотекарі та
містяни на засідання Журфіксу приходять родинами. Частими гостями заходів є учні
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Рівненського фахового музичного коледжу. Журфікс об’єднав 111 учасників заходів.
Відеозапис засідань користується шаленою популярністю і складає – 711 переглядів
та 232 – вподобайки. Зустрічі продовжуються.
СМИЗЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
19. Смизька публічно-шкільна бібліотека
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ПЕРЕМОЖЕЦЬ ОБЛАСНОГО
КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ СІЛЬСЬКИХ
БІБЛІОТЕК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«КРАЩА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА»
НОМІНАЦІЯ
«ПРОМОЦІЯ ЧИТАННЯ СЕРЕД
ГРОМАДИ»

Смизька публічно-шкільна бібліотека (дитячий відділ) сьогодні є тією
установою, що акумулює інтереси не лише учнів школи, а й усіх жителів громади.
Цим обумовлена можливість співпраці з різними установами та організаціями –
закладами культури, освіти, громадськими організаціями.
Основним напрямком роботи бібліотеки є промоція читання серед дітей та
підлітків.
Традиційно у першому кварталі року проводиться посвята першокласників
Смизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в читачі. У 2018 році це була зустріч із
книжковими героями, у 2019 – у читачі дітей посвячувала принцеса Ельза з сніговиком
Олафом,
у 2020
році був
проведений конкурс «Галявина
читайликів», у 2021 (у зв’язку з
карантинними обмеженнями) – до
наших першокласників не завітали
книжкові герої, але дзвонив
Книгозаврик. Записавши звернення
до юних читачів через програму
зміни голосів, отримали бажаний
результат. Дітям справді здавалось,
що з ними розмовляє фантастична
істота. Ну і, звісно, під час кожної
посвяти оголошується конкурс на
кращого
читача
серед
першокласників – хто прочитає
більше книг, хто прочитає більше сторінок тощо.
Щороку вихованці загальноосвітнього дошкільного закладу «Сонечко»
приходять на екскурсію до бібліотеки, але цього року директор садочку запросила нас
до дітей у Всесвітній день книги. Ми наповнили книжкову валізку різними видами
дитячих книг, якими зацікавили дошкільнят і вихователів. Це були і книги-пазли,
панорами, вімельбухи, 3D, книги шрифтом Брайля.
Подією, що вплинула на позитивний імідж бібліотеки, став Міжнародний день
книгодарування. Нам вдалось змінити його формат. Зазвичай бібліотека оголошувала
акцію «Подаруй бібліотеці книгу», а цього року бібліотека дарувала книги випадковим
прохожим у центрі селища Смига. Всього було подаровано 40 книг «Кіт у чоботях» з
доповненою реальністю. Ці книги на початку карантину наша бібліотека отримала в
подарунок від Нової пошти з метою популяризації читання серед дітей.
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Щоб заінтригувати підлітків, до Дня закоханих було проведено акцію «Таємне
побачення з книгою». Запаковані у подарунковий папір книги, із влучними цитатами та
цікавими короткими анотаціями, знайшли своїх читачів. І що цікаво, саме ця акція не
одноразово поширювалась школярами в Instagram.
У 2018 році наша бібліотека стала об’єктом проєкту «Будуємо Україну Разом».
Волонтери з усієї України разом з нашими молодшими читачами намалювали
фантастичний мурал на фасаді бібліотеки. Центральною особою муралу є Ярослав
Мельник – всесвітньо відомий письменник, який народився та виріс у Смизі. Оточують
його вигадані герої, а оберігають від бід та негараздів «Берегун» і «Берегиня».
Оформлення виставок займає важливе місце у бібліотечній роботі. Різні за
формою і тематикою книжково-ілюстративні виставки-інсталяції, віконні виставки («Не
пам’ятаю назви, але палітурка була синя», «Швидше, вище, сильніше», «Читай книгу дивись фільм», «Книги – ювіляри» та інші) викликають інтерес не лише в дітей, а й у
дорослих.
У 2018 і у 2020 роках бібліотека взяла участь у фотоконкурсах від Молодіжної
секції Української бібліотечної асоціації: «Будь собою» та «Книжкові герої серед нас». І
кожного разу фото нашої бібліотеки отримували перемогу та були розміщенні у
бібліотечних календарях.
Ефектною подією, що підвищила інтерес дітей не лише до читання, а й до
навчання, стала онлайн-зустріч з дитячою письменницею, авторкою книги «Граблі,
дружба, Лес» – Вікторією Медвєдь, яка є другом і волонтером нашої бібліотеки, адже
неодноразово дарувала книги як із домашньої бібліотеки так і свої авторські.
Схвальні відгуки читачів отримав літературний марафон «Prosto_read_Вooks». За
виконання 8 завдань марафону, а саме: зробити фото у форматі Bookface, скласти
список топ-10 прочитаних книг, скласти хоку на книжкову тематику, розповісти про
свої закладки, прочитати книгу від Українського інституту книги, прочитати книгу
написану до твого народження, прочитати книгу за мотивами якої написано фільм,
прочитати комікс, передбачається приз – 3 книги.
Ефективний засіб популяризації нових ресурсів та послуг в бібліотеці – реклама.
Уся бібліотечна інформація розміщується у найпопулярніших соціальних мережах
нашого регіону – Facebook та Instagram. Всі книжкові новинки, всі події, що мають
відбуватися або відбулися в бібліотеці, публікуються в Instagram і дублюються у
Facebook. З 2021 року книги публікуємо, додаючи кубики з англійським перекладом
назви книги, що викликає інтерес не тільки до книги, а й до вивчення англійської мови.
Для дітей і підлітків щоденно публікується Instagram Stories, що містять різноманітне
наповнення: події та знаменні дати, книжкові новинки, опитування, розіграші, ігри,
майстер-класи.
Ми розуміємо, що у дітей ще живе стереотип – «бібліотека це скучно», і тому,
створивши сторінку в Instagram, ми стали проводити розіграші подарунків, тим самим
заохочуючи до відвідування бібліотеки та читання.
Щоб привернути увагу читачів до класичної літератури – проводяться тижні
читання «Хоббіта» Джона Толкіна, «Шерлока Холмса» Конан Дойла. У цей тиждень,
крім заходів у бібліотеці, цитуємо ту чи іншу книгу в інтернеті, поєднуючи з фото.
Цитати вибираємо найактуальніші для підлітків.
Також
маємо
активний
бібліотечний
канал
в
YouTube
–
https://www.youtube.com/channel/UCEu1xk76zLLjgNdq2ozGJ7w.
Бібліотека робить все можливе, щоб залишатися доступним та безкоштовним
джерелом отримання інформації, зоною захищеності, осередком здивування,
майданчиком, що книгою об’єднує всі вікові категорії.

46

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ
Бібліотечне обслуговування інклюзивних груп

9

Бібліотечні електронні колекції

1, 4

Бібліотечний простір

10, 14

Майстер-клас у бібліотеці

7, 16

Онлайн заходи в бібліотеці

2, 3, 13

Промоція книги і читання

5, 8, 18, 19, 12

Цифрове читання

6, 17

Цифрові послуги

10, 11

48

УДК 02(477.81)
М-24
Мапа бібліотечного досвіду 2021 : огляд інновац. бібл. досвідів та впровадж. бібл.
послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; уклад.:
Н. П. Волян, С. П. Ступницька ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне :
[б. в.], 2021. – 48 с. : фот.

Збірник «Мапа бібліотечного досвіду» містить 19 оглядів бібліотечних практик
щодо втілення інновацій обласними, міськими та сільськими бібліотеками
територіальних громад Рівненської області. Розглядається досвід публічних бібліотек
Рівненщини, реалізований упродовж 2020–2021 років у напрямі промоції книг та
читання, бібліотечного обслуговування дітей, молоді та дорослих, популяризації
історичної та культурної спадщини краю, розвитку нових компетенцій користувачів
та бібліотекарів.
Переважна більшість представлених матеріалів розкриває практики створення
цифрового контенту: мистецьких колекцій, літературних та культурних відеопроєктів,
відеозустрічей, електронних ресурсів, спрямованих на збереження історичної і
культурної спадщини. Матеріал розташовано за алфавітом назв територіальних
громад. Першими подаються практики обласних бібліотек м. Рівне.
До збірника також увійшли досвіди роботи переможців обласного оглядуконкурсу сільських бібліотек Рівненської області «Краща сільська бібліотека» та
конкурсу-рейтингу «Культурний патрон громади» за 2021 рік.
Видання розраховане на спеціалістів бібліотечної справи та суміжних галузей.
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